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.شوهرهصادتهاسټرالیااو کاناډا,اروپاالرې لهځمکېدجوپهلویهیوهزعفرانو او مېوې وچېد
,الجمهللاقدرتمولوي مرستیالوزارتسوداګري اوصنعتدکېمراسموشوو جوړوهدفدېپه
اوارواکوچحکومتي,الکوزيجانخانښاغليرئيسخونېسوداګریزې ګډېپاکستاناوافغانستاند
ښاغليالمرستیوزارتسوداګري دکېترڅپهویناخپلېد.درلودګډون استازو سکتور خصوص يد

کېازارانوبنړیوالوپهصادراتافغانيچېویليېؤاووبالهپرمختګمهمیولیږدتوکویادودجمال
.رکړو ډاډمالتړبشپړدسوداګرو استازیتوبپهوزارتسوداګري دنوموړي.لري ارزښتځانګړی 

بلکېش يۍوروستبهنهاودهړومبۍنهجوپهیادهصادراتوافغانيدچېوویلجمالښاغليرنګههمدا
اوقازقستان,ازبکستاندبهلري توکيټنه۱۲۰چېجوپهدغهچېدهوړ یادونېد.کړي پیدابهدوام

.ش يولېږدول تهاسټرالیااوکاناډا,اروپاالرې لهروسیه

دیدارالحاج مال عبدالغنی برادرهمرای الحاج نورالدین عزیزی از مس عینک لوگر
رأسدرافغانستاناسالمیامارتریاست الوزراءاقتصادیمعاونآخندبرادرعبدالغنیمالالحاج

آنریاستهکهیئتترکیبدر.نموددیدنلوگرعینکمسمعدنازدولتیبلندپایههیئتیک
راتمخابتجارت،وصنعتاقتصاد،پترولیم،ومعادنوزرایداشت،عهدهبهصاحبمالمحترمرا
ودهنماشتراکامنیتیمسئولینازشماریوامورادارهعمومیرئیس،معلوماتیتکنالوژیو

ندآخبرادرعبدالغنیمالالحاج.کردنددیدنعینکمسمعدنمختلفهایقسمتازبودند،
کاراتخواستچینکشورازودانستعایداتیمهممنبعیککشوربرایراعینکمسمعدن
عبدالغنیمالالحاجمحترمریاستبهاعزامیهیئت.نمایدآغازترزودرامذکورمعدنعملی
اتمالق«سیسیام»قراردادیشرکتمسؤلینباریاست الوزراءاقتصادیمعاونآخندبرادر
ارآثانتقالمورددرنمودهدیدنمنطقهاینباستانیساحاتازاخیردرمذکورهیئت.نمود

.نمودندارائهالزمهدایاتذیربطمسئولینبهتاریخی
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1401/9/5:تاریخ
1:صفحه

پل چرخی گمرک کابل: مکان

مس عینک والیت : مکان

لوگر



افغانستاندعوت از سرمایگذاران جمهوری اسالمی ایران جهت سرمایگذاری در 
میاسالجمهوریسرمایگذارانازشماریباوتجارتصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترم

وصنایعبخش هایدرسرمایگذاریچگونگیبهرابطهدرآنانهایبرنامهودیدارایران
عاستماضمنعزیزینورالدینالحاجمحترم.نموداستماعراافغانستاندرمعادناستخراج

افزود؛دهنموتشکریافغانستاندرآنانآوریتشریفازگذارانسرمایهاینهایبرنامهوپالنها
سرمایگذارانتمامبرایاااآغوش.میباشدمادوستونیکهمسایهکشورهایجملهازایران

یزیعزآقای.نماییمفراهمراسرمایگذاریزمینهتامینماییمتالشبودهبازوخارجیداخلی
هایبخشدرمیتواندسرمایگذارهروبودهزیادهایفرصتومعادندارایافغانستانافزود؛

ماعالایرانکشورگذارنسرمایهگذاریسرمایهازعزیزیآقای.نمایدسرمایگذاریمختلف
.میباشدهمکارشماباوتجارتصنعتوزارتکهسپردوعدهنمودهحمایت

قزاقستانصادرات بیسکویت از افغانستان به 
مزارشریفشهرصنعتیپارکدرآنفابریکهکهبخش،قناعتشکور اهللتولیدیشرکت
تن4بارنخستینبرایمی کنند،کارشفتدودردرانکارگرصد۶وداردموقعیت

.نمودصادرقزاقستانکشوربهرابیسکویت
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1401/9/7:تاریخ
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تاالر کنفرانس مقام : مکان

محترم وزارت

مزارشریف: مکان



دونبیتجارتسطحمیتواندابریشمتاریخیراهیادهلیزواخان:تجارتوصنعتوزیر
رایبراخودآمادگی هایااا.گرددکاالهاترانزیتبرایمطمینداده،مسیرافزایشراکشور

اینتامیخواهدچینمردمجمهوریمحترممقاماتازداشته،اعالندهلیزاینگشایش
.بخشدتسریعراروند

محترماعضایباصنعتیپارک هایعمومیرئیسقریشیسیدعبدالعظیممحترم
.کرددیدارتولیدکیبلوپاپوشسکتورهای

راشان هایفابریکهمشکالتتولیدکیبلوپاپوشسکتورهایمحترماعضایدیدارایندر
کالتمشآنبهرسیدگیخواستاروگذاشتهمیاندرصنعتیپارک هایعمومیرئیسبا

ابوزارتاینصنعتیپارک هایعمومیرئیسقریشیسیدعبدالعظیممحترم.شدند
توجه دارانفابریکهمشکالتکوچک ترینبهحتیماکهداشتبیانآنانمشکالتاستماع
ته،گذاشمیاندرذیربطاداراتوتجارتوصنعتوزارترهبریباراشمامشکالتداریم،
.گرددحلبنیادیبصورتتامی کنیمپیگیر

1401/9/7:تاریخ

1401/9/7:تاریخ
3:صفحه

دفتر وزیر صاحب: مکان

تاالر کنفرانس های : مکان

وزارت



بیناهنمایشگسومینگشایشمراسمدرتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترم
.نمودسخنرانیواشتراکآنالینبصورتچیندرشهرهادوستیالمللی
انگومحترمهایتالشنموده،امتناناظهارافغانتاجراندعوتونمایشگاهبرگزاریازایشان

باانستانافغعزیزی،محترمباوربهگمرکیهایتعرفهرفعدرافغانستاندرکشورآنسفیریو
تخراجاسدروسیعتجاربداشتنباچینکشوروغنیمعادنوطبیعیسرشارمنابعداشتن
هکنمودعالوهتجارتوصنعتوزیر.برودشماربهتجارتیبزرگشرکایمیتوانندمعادن،

ازهکنمیدهداجازهمتجاوزیهیجبها.ا.ا.استامنوثباتبامنطقهیکبهمتعهدافغانستان
.نمایدییجواستفادهفزیکیوروانیبصورتمنطقهوهمسایههایکشورعلیهافغانستانخاک

راافغانستاندرهافرصتکنند،سفرافغانستانبهتامیخواهمکشورآنسرمایگذاراناز
هرازترباثباتوترامنافغانستانکهدهممیاطمینان:گفتعزیزیالحاج.نمایندشناسایی

.ماندخواهدباقیزمانی

وداګرو،سوالیتپکتیادجمالهللاقدرتمولوی ښاغليمرستیالوزارتګرۍ سودااو صنعتد
.وکتلسرهغړو لهسکټور خصوص ېداو کارانو صنعت
اوصنعت،سوداګرۍ،دسرهوارخپلپهسکټورغړو خصوص ېداوسوداګرو کارانو،صنعت
وزارتوداګرۍ ساوصنعتد.کړې شریکېسرهمرستیالوزارتدستونزي خپليکيبرخهپهټرانزیټ

وص يخصداوکارانوصنعتسوداګرو،والیتپکتیادجمالهللاقدرتمولوی ښاغليمرستیال
ديېرهساوریدلوپهاوستونزو وړاندیزونونظریاتو،هغوي داووویلراغالستښهتهغړو سکتور 

.وکړهژمنههمکارې هراړخیزه

1401/9/8:تاریخ

1401/9/7:تاریخ
4:صفحه

تاالر کنفرانس مقام : مکان

محترم وزارت

تاالر کنفرانس های : مکان

وزارت



رتوزاسوداګرۍ اوصنعتدموخهپهمالتړدڅخهتولیداتوکورنیو:جمالهللاقدرتمولوی 
کارۍ همپهمسئولینودا.ا.ادهڅواوپهوزارتسوداګرۍ اوصنعتدسکتور،خصوص يدپیغام

ځانپرکېتولیداتوپهقلمه۶۰دتقریباتهتوکواوصنعتيدرملودخوراکې،موږننمرغهنیکهله
.یورسیدلېتهینېبسیا

دیدار محترم وزیر صنعت و تجارت با معاون وزارت خارجه پاکستان
درتدولوزیرکهرربانیحناباامروزعصرتجارتوصنعتوزیرعزیزی،نورالدینالحاجمحترم

است،آمدهکابلبهرتبۀعالیهیاتیکرأسدرکهپاکستاناسالمیجمهوریخارجۀامور
تاکشورودبینتجارتسطحبردنبلندمنطقه ی،اتصالاقتصادی،روابطتقویترویومالقات

آسیایلوصنقطه یراافغاستانوپرداختهمنطقویاتصالیعنی.نمودگفتگودالر،میلیارد۵
منطقوی،الاتصترانزیتی،وتجارتیتسهیالتبهرابطهدردوطرف.دانستجنوبیآسیایومیانه

دالرمیلیارد۵سطحتاتجارتیهدفتعیندوکشور،میانتجارتحجمافزایشراه هایجستجوی
دعوتضمندیدارایندرهمچنین.نمودندبحثسکتورخصوصیمشکالتودوکشورمیان

رگزاریببهرابطهدرپیشنهاداتیافغانستان؛درسرمایه گذاریبهپاکستانیسرمایه گذاران
تجارتیتواصلکنفرانسبرگزاریوسالهردرپاکستانوافغانستاندردایمیدونمایشگاه ی

.گرفتصورتکابلدردوکشورسکتورخصوصیمیان
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دفتر معینیت امور : مکان

صنعت و تجارت

وزارت امور خارجه: مکان



غالیو صنعت اوسوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلي مولوی قدرت هللا جمال په مشری دد 
وه دا ناسته تولیدونکو اوصادرونکو اتحادیې د مدیره هئیت دغړو شپږمه ناسته ترسره ش

ډون چي د غالیود تولیدونکو او صادرونکو د اتحاديې مشر، مرستیاالنو، او غړو په ګ
ښاغلي جمال زیاته کړه چي مونږ مسائیلوجوړه شوی وه د اتحاديې د اساسنامي اړوند 

د یادونې وړ باید داس ي سند او کړنالره ترتیب او تصویب کړو ترڅو زمونږ لپاره ګټور وي 
مادو ترتیب شوي او د تاييد او تصویب څخه ۲۷فصلونو او ۸ده چي دا قانون په 

تاریخ ۲۱میاشت ۵کال ۱۳۸۲وروسته د اجرا وړ دي د دی اساسنامي په انفاذ سره د 
قانون ملغا اعالنیږی 

هایپروگراممسولباتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترمدیدار
انکشافی

رئیسالدرداریعبداهللآقایباتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزی،نورالدینالحاجمحترم
UNDPسکتورازحمایترویودیدارمتحدمللانکشافیهایرامګپروبخشمسئولو
هایزونوصنعتکارانبهامکاناتسازیفراهممتوسط،وکوچکهایتجارتتوسعهخصوصی،

والدرداریآقایکارکردهایازوتجارتصنعتوزیر.نمودندنظرتبادلوبحثاقتصادیخاص
گاهجایازافغانستان:گفتنمودهسپاسگذاریاظهارازایشانافغانستاندرشانخدمتدوره

هایزونایجادطرحرویتجارتوصنعتوزارتوبودهبرخوداراقتصادیمناسببسیار
ایآقشدخواهدافغانستاناقتصادوصنعترشدباعثزوناینایجادکهکارکردهاقتصادی

یاقتصادهایزونایجادطرحازونمودهخطابخویشدومخانهراافغانستانالدرداریعبداهلل
.سپردهمکاریوعدهزمینهدروکردهاستقبال
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تاالر کنفرانس های : مکان

وزازت

دفتر وزیر صاحب: مکان


