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1401پنجمبیست وهفته 

د افغانستان اسالمی امارت
وزارت صنعت و تجارت

ریاست اطالعات و ارتباط عامه

فشرده فعالیت های هفته وار مقام رهبری وزارت صنعت و تجارت



۱پکتیاوالیتتاجرانوکارانصنعتباعزیزینورالدینالحاجمحترمدیدار ۱

۱جلسه کابينه امارت اسالمی برگزار شد ۲

۲ایجاد ساختار مشخص جهت ایجاد پالیسی های پارک های صنعتی ۳

۲از هر افغانی مالیه، مالیه دهندگان حفاظت می شود ۴

صفحهفهرست عناوین #

۳ روند صادرات ادامه دارد ۵

۳اعالمیه وزارت صنعت و تجارت در پیوند به ایجاد کریدور ریلی بین افغانستان و چین۶



با صنعت کاران و تاجران والیت پکتیادیدار محترم الحاج نورالدین عزیزی 
یتوالتاجرانوصنعت کارانباتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم
آنان.مودنصحبتتعرفهوصنعت کارانبرایمناسبمکانبهرابطهدرنموده،دیدارپکتیامحترم

والیتاینترنزیتیراهوشودتبدیلاقتصادیزون هایازیکیبهوالیتاینکهکردندپیشنهاد
.گرددفعال

قسمتدرکهداشتنداظهارنموده،همه جانبههمکاریوعده یتجارتوصنعتوزارتسرپرست
.ندنمایکتبیدرخواستوالیتاینترانزیتیراهشدنفعالوصنعت کارانبهزمینتوزیع

اداراتمسئولینباکهداداطمینانعزیزیالحاجآقایآنهادرخواست هایبهمطابقهمچنین
.نمودخواهندصحبتمربوطه

جلسه کابينه امارت اسالمی برگزار شد
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ایجاد ساختار مشخص جهت ایجاد پالیسی های پارک های صنعتی
ازتعدادیحضورداشتباتجارتوصنعتوزارتمعینجمالقدرت اهللمولویمحترمرهبریتحتکهجلسه ای
وصنعتیپارک هایپالیسی هایتدوینومراحلطیرهنمودمسوده یگردید،برگزاروزارتاینروئسای

.گردیدارایهصنعتیپارک هایپالیسیتطبیقوانکشافمحترمریاستسویازامورصنایع
رحشراپالیسیایجادمراحلتمامامورصنایعوصنعتیپارک هایپالیسی هایتدوینومراحلطیرهنموددر

.استداده
پارک هایدرفعالیت هاکهاستخرسندیجایکهگفترهنموداینمسوده یارایه یاخیردرجمالمولویآقای

ای هایرهنمونظریاترهنموداینمحتوایوساختاربهرابطهدرهمچنینومی رودپیشپالنبهمطابقصنعتی
.کردندشریکراشان
رصنایعامووصنعتیپارک هایپالیسی هایتدوینومراحلطیرهنمودشدننهاییازبعدکهاستیادآوریقابل
اینساختاربهمطابقتجارتوصنعتوزارتامورصنایعوصنعتیپارک هایعمومیریاستپالیسی هایتمام

.شدخواهدآمادهرهنمود

از هر افغانی مالیه، مالیه دهندگان حفاظت می شود
عنوانتحتکهنشستدرتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم
نمودهاشتراککفاییخودوثباتبااقتصادبسویقدمیکدوکانداران،وورانپیشهازحمایت

حفاظتدهندگانمالیهمالیه،افغانیهرازحکومت»:افزوددهندگانمالیهازقدردانیضمن
.«می کند

سپاس گذاریبزرگوکوچکدهندگانمالیهتمامازتجارتوصنعتوزارتسرپرستادامهدر
مردماریهمکباودقیقمدیریتباحکومتوبودهمالیهبهمتکیکشورزیربناهای:گفتنموده
.نمایداستفادهوطنشکوفایجهتدرکشورعوایدازتااستمصمم

ثباتبااقتصادبسویقدمیکدوکانداران،وورانپیشهازحمایتبرنامهکهاستآورییادقابل
همالیازشماریبرنامهایناخیردروگردیدهبرگزارمالیهمحترموزارتسویازخودکفاییو

.گردیدندتقدیرنیزدهندگان
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روند صادرات ادامه دارد
.هزار دالر آمریکایی به کشور ایتالیا صادر  گردد600تُن مغز جلغوزه به ارزش 18قرار است به مقدار 

تُن جلغوزه از والیات پکتیا، پکتیکا و  18شرکت پرؤسس و بسته بندی جلغوزه  رحیم گردیزی می گوید که این 
رکیه و خوست جمع آوری و با معیارهای جهانی پرؤسس و بسته بندی شده، قرار است از طریق ترانزیت زمینی به ت

.بعد به ایتالیا صادر شود
میلیون دالر جلغوزه صادر شده  19هزار تُن به ارزش 2به مقدار 1401قابل یاد آوری است که در ربع  اول سال مالی 

.است
تن به صورت 250شرکت پرؤسس و بسته بندی جلغوزه ی رحیم گردیزی با ماشینری کامال اتوماتیک؛ برای 

خانواده زمینه اشتغال را در خانه های شان فراهم نموده  150مستقیم زمینه اشتغال را در فابریکه و همچنین برای 
.است

اعالمیه وزارت صنعت و تجارت در پیوند به ایجاد کریدور ریلی بین افغانستان و چین
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