
1401چهل و ششمهفته 

د افغانستان اسالمی امارت
وزارت صنعت و تجارت

ریاست اطالعات و ارتباط عامه

فشرده فعالیت های هفته وار مقام رهبری وزارت صنعت و تجارت

دلو20



1

فهرست عناوین شماره

2

3

4

3

د صنعت کارانو دستونزو اورېدنه 5

زراعتیتاجرانومالداریوزراعتاتاقمعاونباتجارتوصنعتوزاترسرپرستدیدار 6

1دیدار محترم الحاج نورالدین عزیزی با صادرکننده گان ولسوالی زنده جان هرات

صفحه

1 اشتراک محترم الحاج نورالدین عزیزی در محفل در والیت هرات

2
ادل نظر محترم الحاج نورالدین عزیزی، وزیر صنعت وتجارت با اتحادیه صادرکننده گان هرات دیدار و تب

.نمود

2 فابریکه گندم کوبان هری افتتاح گردید

3



دیدار محترم الحاج نورالدین عزیزی با صادرکننده گان ولسوالی زنده جان هرات
انگور،انجیر،صادراتراهفرامشکالتزمینهدرولسوالیاینباغدارانوصادرکننده گانباو

رتوزارهبریمقامازایشان.نمودندنظرتبادلوبحثجهانوهمسایههایکشوربهزعفران
انوازیمهمازعزیزی،نورالدینآقای.گردیدکشورازخارجدرمحصوالتاینبازاریابیخواستار
ا.ا.اشتالازونموده،سپاسگذاریاظهارجانزندهولسوالیصادرکننده گانوباغدارانبزرگان،

بر:زیعزیالحاج.خبردادوجهانمنطقهکشورهایبهافغانستانمحصوالتبازاریابیزمینهدر
جهانومنطقهکشورهایدرراصادراتبیشترینوزارت،وا.ا.ابزرگانتالشوسعیاثر

ازتاخواستتجارتوصنعتوزیراخیردر."استبودهنظیرکمتاریخدرکهداشتیم
خارجهبآنراصادراتزمینهبتوانیمتانمودهتهیهدقیقآمارزعفرانانگوروانجیر،حاصالت

.نمایدمهیابهترکشور
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1:صفحه

الیت هراتو: مکان

اشتراک محترم الحاج نورالدین عزیزی در محفل در والیت هرات

کهمود،نعالوهودانستهکشورفقراتستونراکنندگانصادرتجارتوصنعتوزارتسرپرست

هکمینمایدکارکشوروالیاتچندیندرصادراتیزونایجادطرحرویوتجارتصنعتوزارت

تاخواستآنانازهمکاریوعدهضمنایشان.گرددافتتاحکابلدرزونهاازیکیعنقریب

درجارتتوصنعتوزیرعزیزی،نورالدینالحاجمحترم.نمایندشریکوزارتباکتبارامشکالت

واطالعاتوزارتمعینمهاجر،حیاتهللاموالنامحترمباشتراککهمراسمدرهرات،بهسفرشان

خصوصیصنعتیپارکسرمایهگذارانسویازترکمنستانوترکیهکشورهایسرقنسولیفرهنگ،

جریب400000اختصاصازعزیزیآقای.نمودسخنرانیواشتراکبود،گردیدهبرگزارمیهن،
.خبردادنیزتولیدیزنجیرهایجادطرحشدنعملیجهتمختلفوالیاتدرزمین

والیت هرات: مکان
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یدار و محترم الحاج نورالدین عزیزی، وزیر صنعت وتجارت با اتحادیه صادرکننده گان هرات د
.تبادل نظر نمود

حادیه را محترم حاجی عثمان انصاری، رئیس اتحادیه صادرکننده گان والیت مشکالت این ات
با سرپرست وزارت صنعت و تجارت در میان گذاشته، خواستار حمایت وزارت صنعت و 

انسته سرپرست وزارت صنعت و تجارت صادر کنندگان را ستون فقرات کشور د.تجارت شد
و عالوه نمود، که وزارت صنعت وتجارت روی طرح ایجاد زون صادراتی در چندین والیات 

عده ایشان ضمن و. کشور کار می نماید که عنقریب یکی از زون ها در کابل افتتاح گردد
.همکاری از آنان خواست تا مشکالت را کتبا با وزارت شریک نمایند
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الیت هرات: .مکان

گردیدفابریکه گندم کوبان هری افتتاح 
آردولیدتفابریکهشانهمراهحضورهیئتباا.ا.اتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترم

تجهآنمالکازفابریکهاینافتتاحضمنعزیزیالحاج.نمودندافتتاحرا(هریکوبانگندم)
باهراتوالیتصنعتیپارکفازاولدرهریکوبانگندمفابریکه.نمودسپاسگذاریسرمایه گذاری

ولیدتظرفیتبافابریکهاین.استگردیدهاعمارامریکاییدالردوصدهزارومیلیونیکهزینه
مودهنمساعدراکارزیمنهمستقیمغیرومستقیمبصورتنفر700ازبیشتربرایروز،درآردتن180
ومیلیونیکهزینهباهراتوالیتصنعتیپارکفازاولدرفابریکهاینکهاستیادآوریقابل.است

داراراروزدرآردتن180تولیدظرفیتکارخانهاین.استشدهتاسیسامریکاییدالردوصدهزار
پرستسر.استنمودهمساعدکارزمینهمستقیمغیرومستقیمبصورتنفر700ازبیشتربرایبوده،

نعتصوزارتکهنمود،عالوهودانستهکشورفقراتستونراکنندگانصادرتجارتوصنعتوزارت
ازیکیعنقریبکهمی نمایدکارکشوروالیاتچندیندرصادراتیزونایجادطرحرویوتجارت

وزارتابکتبارامشکالتتاخواستآنانازهمکاریوعدهضمنایشان.گرددافتتاحکابلدرزون ها
.نمایندشریک

والیت هرات: مکان
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د صنعت کارانو دستونزو اورېدنه
ې د کابل صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلي مولوي قدرت هللا جمال ، په خپل کاري دفتر ک د 

رتي بورډ د صنایعو او کانونو خونې له اجرائیه مشر ښاغلی محمد کریم عظیمي، د کابل د خونې مشو 
ونزې یې غړي ښاغلي مطیع هللا نسیم زرمتي او یو شمېر نورو صنعتکارانو سره وکتل او د دوی ست

اوخوا ستونزې بیان کړي دوی غوښتنه وکړه چې د جمعه محمد محمدي صنعتي پارک په ش.واوریدې
ه کې د ځمکو د غصب په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې وش ي، تر څو دغه ځمکې بیرته وزارت ت

ه دوی دا غوښتنه هم وکړه چې د ځمکې د وېش پ. راوګرځول ش ي، او دغه صنعتي پارک ورغول ش ي
ې د فابریکو ښاغلي مولوی قدرت هللا جمال په کرایي ځایونو ک .کړنالره کې دې د دوی نظرونه شامل ش ي

ونزه خبر یو او د فعالیت او په صنعتی پارکونو کې د برېښنا د نشتوالی په اړه وویل چې موږ له دې ست
ل شوي، هغه مکتوبونه چې د صنایعو او کانونو خونې له الرې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته سپار 

.موږ به پرې کار وکړو 
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دفتر معینیت صنعت : مکان

وتجارت

زراعتیتاجرانومالداریوزراعتاتاقمعاونباتجارتوصنعتوزاترسرپرستدیدار
میرویسحاجیمحترمباتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم

قندهاروکابلوالیاتاززراعتیمحصوالتتاجرانومال داریوزراعتاتاقمعاونحاجی زاده
زاتشکریضمنحاجی زادهمیرویسحاجیمحترمدیدارایندر.کرددیدارکارشاندفتردر

وتوجهخواستارنمودهیادسکتوراینمشکالت از؛وزارتاینرهبریفعالیت هایوزحمات
ایاعضباوزارتاینمسوولیت هایانجامبهتأکیدباعزیزینورالدینالحاج.شدرسیدگی

زراعتیمحصوالتدادوستدمورددرکشورمال داریوزراعتاتاقاشتراک کننده یمحترم
وپیشنهاداتکهخواستآنهاازونمودهبحثهمسایهکشورهایوافغانستانمیان

وزارتهبپیشنهادومکتوبذریعه یموضوعات،استعجالیتنمودنمشخصبارامشکالت شان
.شودحلوپیگیریمربوطهبخش هایباتانمایندشریک

دفتر مقام محترم : مکان

وزارت
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