
1401پنجاه و یکمهفته 

د افغانستان اسالمی امارت
وزارت صنعت و تجارت

ریاست اطالعات و ارتباط عامه

فشرده فعالیت های هفته وار مقام رهبری وزارت صنعت و تجارت

حوت25



1

فهرست عناوین شماره

2

3

4

1. د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو اتحادیې د مدیره هيئت رئیس معرفي شو

صفحه

1 دیدار محترم الحاج نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت از فابریکه نساجی هرات

2 دیدار وزیر صنعت و تجارت از مرز اسالم قلعه

2 سفر وزیر صنعت و تجارت به جمهوری اسالمی ایران

53 د یو شمیر والیتونو د سوداګرو ستونزو اوریدنه

63 بازدید وزیر صنعت و تجارت از بندر چابهار

74
زرسیایرگانآقایباتجارتوصنعتوزارتمعینجمالاهللقدرتمولویالحاجمحترم
نموددیدارASSTEELشرکترئیس

84 مالقات وزیرصنعت و تجارت با وزیرصنعت، معدن وتجارت ایران



. د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو اتحادیې د مدیره هيئت رئیس معرفي شو
قتصادادجمال،هللاقدرتمولوي الحاجښاغليمرستیالوزارتسوداګرۍ اوصنعتدکېغونډهدېپه

اړهشرمهیئتمدیرهدخونېکانونواوصنایعودنظری،عبدالطیفښاغليمرستیالمسلکيوزارت
خلکولهانافغانستدداکړه،زیاتهنوموړیدیشوی تحمیلافغانانوپرلخوانړیوالودچېوکړې خبرې 
ېک راټولولوپهعوایدودرئیسخدماتودورکوونکومالیهدوزارتمالیېدهمداراز.دیظلمسره

غونډېد.کړل وړاندېمعلوماتاړهپهکیدوالکترونیکيداظهارنامومالیاتېکولو،اورامنځتهآسانتیاوو 
خبرې شوی لټاک الرې لهسیالۍآزادېدچېحیدری عبداملنانښاغليرئیساتحادیېدغالیودکېپایپه

.کړل تشریحیېپالنونهخپلاووکړې 
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1:صفحه

هوتل قصر ستاره :مکان

طالیی

دیدار محترم الحاج نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت از فابریکه نساجی هرات
یرانااسالمیجمهوریبهعزیمتازپیشتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترم

.استردهکگفتگوکشورغربحوزهتاجرانوصنعت کارانباوبازدیدهراتنساجیفابریکه از
بحثآنانباکشوردرنساجیصنعتتوسعه یمورددرآنها،پیشنهاداتاستماعضمنایشان
ارددبرنامهکشوردرنساجیصنعتاحیاءجهتدرتجارتوصنعتوزارترهبری.استنموده

باوشدهآغازبرنامهاینکارشناسانوخصوصیسکتورمسئولینباگفتگوومشورتباکه
.شدخواهدعملیسرمایگذارانجلب

فابریکه نساجی : مکان

هرات
1401/12/22:تاریخ

آرشیف



دیدار وزیر صنعت و تجارت از مرز اسالم قلعه
یاسالمجمهوریبهسفرشانابتدایدرتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترم

مورددرکشورآنمربوطه یاداراتمسوولینباوبازدیددوغارونواسالم قعله مرزازایران
شدنزیادموضوععزیزیالحاج.نمودصحبتصنعتیوتجارتیسنجیامکانمشترکساحه ی
برایعاجلاقداماتوغیرضروریهزینه هایرفعمرزی،فعالیت هایشدنساعته24پرسونل،

ازخوافمنطقه یدرعزیزیالحاج.کردمطرحایرانجانببهکامیون هاوموترهاتردد
رزموضعیتبررسیجهتهمچنانوآنتولیدوآهنمعدنیسنگ پرؤسسبزرگشرکت های

.نمودبازدیدکالت
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2:صفحه

بندار اسالم قلعه: مکان

سفر وزیر صنعت و تجارت به جمهوری اسالمی ایران
بهانسفرشدرافغانستاناسالمیامارتتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترم

روابطتحکیممورددرمختلفدیدارهایطیآن کشورمقاماتباایران،اسالمیجمهوری
شام گاه ا.ا.ارتتجاوصنعتوزیرمعتاقباً.نمودگفتگوسرمایگذاریوترانزیتیتجاری،-اقتصادی
دیدارانزهدوالیتمقردربلوچستانوسیستانوالیتاقتصادیفعاالنوتاجرانبادوشنبه

فیتظرایرانوافغانستانکهگفتکشور،دوبیندالریمیلیارد2تجارتبیانضمنونموده
.دارندراسالدردالرمیلیارد10تجارت

1401/12/23:تاریخکشور ایران: مکان



د یو شمیر والیتونو د سوداګرو ستونزو اوریدنه
دېک دفترکاري خپلپهجمالهللاقدرتمولوي الحاجښاغليمرستیالوزارتسوداګرۍ اوصنعتد

یولهور سکټموټرو وړونکوبارداوسوداګرو والیتونووردګمیداناوخوست،پکتیا،کندهار،هلمند،
دنزې ستو خپلېغړو سکټور موټرو وړونکوبارداوسوداګرو کېلیدنهدېپه.وکتلسرهغړو شمیر

اتوزیالدتهپانګوالواوسوداګرو دهیواددموخهاساس يوزارتسوداګرۍ اوصنعتدډول ،مالیاتو
.دیحلدستونزو اوبرابرولآسانتیاوو 

پهستونزې ستاسوبهموخهپهرسیدودتهوړاندیزونواوحلدستونزو دستاسوکړهزیاتهجمالښاغلي
هلهمغږۍ پهوزارتترانسپورتدبهوروستهڅخهارزولواوڅیړلوداوکیږې څیړل ډول اړخیزههر

.کړو شریکېموخهپهحلدسرهکمیسیون اقتصادي
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3:صفحه

دفتر معینیت صنعت : مکان

و تجارت

بازدید وزیر صنعت و تجارت از بندر چابهار
درافغانستاناسالمیامارتتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم

واقتصادیخاصزونتولیدی،مختلففابریکه هایوچابهاربندرازا،.ا.جبهسفرشانادامه
صنعتوزارتسرپرستادامهدر.نمودبازدیدایراناسالمیجمهوریهوانوردیوبنادراداره ی

نایطریقازکهافغانتاجرانمحموله هایانتقالسرعترویایرانمسئولینباا.اتجارتو
الحاجآقایهمچنین.کردگفتگووبحثسهولتفراهم آوریوهزینه هاکمترشدنمی آید،بندر

خواهانآنهاونمودهدیداراند،کردهسرمایه گذاریبندرایندرکهافغانتاجرانباعزیزی
بیشتره یاستفادصورتدروشوداستفادهبندراینامکاناتازکهداشتندبیانشده،ا.اتوجه ی

.شدخواهدنازلقیمت هابندرایناز

1401/12/25:تاریخکشور ایران: مکان



یسرئسیزرایرگانآقایباتجارتوصنعتوزارتمعینجمالاهللقدرتمولویالحاجمحترم
نموددیدارASSTEELشرکت

ینوشیدنغذایی،موادبخش هایدرسرمایگذاریراخودهدفسیزرایرگانآقایدیدارایندر
مردموورکشدیرینهونیکروابطبرنمودهتحسیناسالمجهاندرترکیه.نمودهبیاننساجیو

اعتمادونداشتهوجودفسادنوعهیچااادرگفتجمالمحترم.نموداشارهافغانستانباترکیه
کارمندانوسرمایگذارانبهفوریویزهصدورازایشان.داردوجودامورشفافاجرایازکامل

وسعهتتالشدرماا،اازیاددستاوردهایضمنافزودنمودهآورییادخارجیفابریکاتتخنیکی
.ادداطمینانصنعتیهایپارکدرسرمایگذاریمکانساختنفراهمازوی.هستیمبیشتر
.دنماینهمکارینظرموردوالیاتدرسرمایگذارانباتادادهدایتمسئولینبهوزارتمعین
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دفتر معینیت صنعت : مکان

و تجارت

مالقات وزیرصنعت و تجارت با وزیرصنعت، معدن وتجارت ایران
جمهوریبهسفرشاندرتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزی،نورالدینالحاجمحترم
وشداریمحترمووتجارتمعدنصنعت،وزیرامین،فاطمیرضاسیدمحترمباایراناسالمی
رددتافزایش.نمودندمالقاتودیدارکشوراینشهرسازیوراهوزارتراهسازمانمعینامانی،
ومودهنصحبتبانکیتعامالتمشکالتوقرنطینه یتفاهمرویها،مرزدرباربریهایموتر

حیترجیتعرفهاقتصادی،بهترروابطبابتجانبهدوحلهایراهوپیشنهاداترویهمچنان
.نمودندگفتگووبحثطرفدوبنادر،درکاریساعاتافزایشافغانی،محصوالتبرای

وسهولتکشورجهتدوخاکازترانزیتیاموالبرایخاصدهلیزایجادرویعزیزیالحاج
وزراعتسکتوردرتاخواستایرانیسرمایگذارانازنموده،صحبتاموالدرقیمتکاهش

جدیدیتیترانزوتجارتیتوافقنامه ییکرویطرفدو.نمایندسرمایگذاریافغانستانمالداری
.نمودندبحثنیزایرانوافغانستانبین

1401/12/25:تاریخکشور ایران: مکان


