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د پریمینځونکو توکو د فابریکې پرانیستل
ر په ترڅ د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلي مولوي قدرت هللا جمال کندهار والیت ته د خپل سف

.پرانیستترعنوان الندې( د ایوینا تولیداتو)کې د غزني والیت د رحمت ناصر سوداګریز او تولیدي شرکت 
کې يو عصري او پرمختللو ماشينونو په نصب سره په دوه جريبه ځمکه٥٥دغې فابريکې په غزني واليت کې د 

تنو د کار ٦٠تنو ته اوپه غیر مستقیم ډول يې ٤٥ميليون امريکايي ډالرو پانګونه کړې چې په مستقيم ډول يې 
.زمينه برابره کړې ده

و مینځلو د یادونې وړ ده چې دا فابریکه د نړیوالو معیارونو سره سم د الس مینځلو ، دجراثیمو ضد، د لوښ
.او شامپو تولیدوې ( پالش )مایع، د جامو مینځلو پوډر، د موټرونو واکس 

عزت، وقار و رفاه ی وطن در صنعت نهفته است
ده بود؛ ا و اتاق صنایع و معادن به صورت مشترک برگزار گردی.ا.کنفرانس مطبوعاتی مسؤلین ا

این . محترم مولوی قدرت اهلل جمال گفت که عزت، وقار و رفاه ی وطن در صنعت نهفته است
.کنفرانس که در تاالر اتاق صنایع و معادن کابل دایر گردیده بود

.و همچنین آنان در مورد چالش ها و مشکالت فراراه ی تولیدات و صنعت کشور صحبت کردند
ی استیل، ا و این اتاق مطبعه ی بهیر، فابریکه ی مل.قابل یادآوری است که بعد از برنامه، مسؤلین ا

.ساختمان جدید پیمان گروپ و فابریکه ی پرؤسس میوه جات امیدبهار بازدید کردند
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بررسی مشکالت شرکت های داخلی با شراکای خارجی شان
انخارجی ششراکایباداخلیشرکت هایمیانتجارتیدعویپیرامونمختلفهیئتجلسه ی

دفتردروزارتاینتجارتوصنعتامورمعینجمالقدرت اهللمولویمحترمریاستتحت
.شدبرگزارکارشان

دراتتشکیلنیزغیرضروریوارداتیاجناسبررسیجهتتیمیککهگردیدفیصلههکذا
وزارتبارانظریات شاناقالمهمچووارداتبهمناسب راهکارارایه ییاوتعرفه اعمالزمینه ی
.نمایندشریک

دیدار هیئت رهبری وزارت صنعت و تجارت با اعضای اتاق پیشه وران کابل
الجمقدرت اهللمولویمحترموتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم
 شانمشکالتواتاقاینانتخاباتمورددرداشتحضورنیزوزارتاینتجارتوصنعتامورمعین
.گرفتصورتبحث

بیاناناشتراک کنندگبهتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترماخیردر
وزیرانمحترمشورایاقتصادیکمیسیونآجندایدرراتاندوموضوعقبالماکهداشتند

تموضوعابهرسیدگیوبیشتربحثجهتراتنچهارتعدادبههمآنوجودباوگنجانده ایم
.نمایدمعرفیشده،مطرح
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صادراتبررسی استراتژی ملی انکشاف 

، محترم الحاج نورالدین عزیزی وزیرصنعت و تجارت با اشتراک روئسای بخش های تخنیکی
یسی این محترم مطیع اهلل امید رئیس پالن و پال. استراتژِی ملی انکشاف صادرات را بررسی نمود

ث و وزارت جزئیات استراتژی متذکره را به اشتراک کنندگان پیشکش و روی هر بخش آن بح
.تبادل نظر صورت گرفت

اهرات، قابل یادآوری است که استراتژِی ملی انکشاف صادرات در بخش های سنگ های قیمتی و جو
.مرمر و گرانیت، قالین، زعفران، میوه تازه و سبزیجات و میوه خشک؛ تدوین گردیده است

یپهقوش تاشتراک محترم الحاج نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت در مراسم افتتاح کانال

ورها شعار امارت اسالمی اقتصاد محور است و تالش می کند تا مردم افغانستان مانند دیگر کش
می به خود عزیزی افزود که افتتاح این کانال ثابت می کند که امارت اسال. زندگی آرام داشته باشند
.نه، به ملتش فکر می کند
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معیاربازدید معین وزارت صنعت و تجارت از فارم مرغ داری افغان 

محترم مولوی قدرت اهلل جمال معین امور صنعت و تجارت روزگذشته با تعداد از روئسای این
وزارت از فارم مرغ داری و تولیددانه ی افغان معیار بازدید و در عرصه تقویت تولیدات داخلی و

.چگونگی رسیدن افغانستان به خودکفایی با مسئولین فارم صحبت و گفتگو نمود
تن به صورت 150میلیون دالر امریکایی با سیستم کامالً خودکار برای 7این فارم با سرمایه گذاری 

.تن به صورت غیرمستقیم زمینه ی اشتغال را فراهم نموده است500مستقیم و 

د زعفرانو د ملي اتحادیې غړو سره لیدنه
غه دا غونډه چې د دصنعت اوسوداګرۍ وزارت د مرستيال ښاغلي مولوی قدرت هللا جمال په مشرۍ ، د د

ې ګډون وزارت د یو شمیر رئیسانو،دهیواد دمرکز او والیاتو څخه د زعفرانو کروندګرواو کاروباریانو په ک 
.جوړه شوې وه 

پلو د يادونې وړ ده، چې په دې غونډه کې د هېواد د زعفرانو د سکتور ټول غړې رابلل شوې وه ، ترڅو د خ
.ستونزې، وړانديزونه او غوښتنې د وزارت مقام سره د حل په موخه شریکې کړي 
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د افغانستان دلسو غوره برانډونه ستاینه
رانډونو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلي مولوي قدرت هللا جمال د افغانستان د لسو غوره ب

ړ او هڅونې په لومړي فیسټیوال کې ګډون او وینا وکړ، وی ویل، خوښ یم چې موږ د کورنیو تولیداتو د مالت
ې نن موږیو په موخه په یوه ډاډمنه فضا کې سره یو ځای یو، په امنیت کې برکت دی،د لوې هللا شکر دی چ

.متحد نظام، متحد فکر او متحد ملت لرو 
غوره برانډونو لومړی ۱۰د یادولو وړ ده چې د افغانستان د بازار د څار موسس ې لخوا د افغانستان د 

یواد غوره پانګوال فستیوال د عامه او خصوص ي سکتور په همکارۍ په انټرکانټیننټال هوټل کې ترسره او د ه
.وستایل شول 

.یاده دې وې چې ددې غونډې په څنډه کې؛ یو شمیر کورنی تولیدات هم نندارې ته وړاندې شو

5:صفحه

از ده بهترین برند افغانستان تقدیر شد
بهترین برند افغانستان 10محترم مولوی قدرت اهلل جمال معین وزارت صنعت و تجارت در اولین جشنواره 

.اشتراک و سخنرانی نمود
آقای مولوی جمال در مورد حمایت از محصوالت افغانستان گفت خوشحالم که در یک فضای امن در 

. وی گفت که در امنیت برکت است. کنارهم در برنامه ی حمایت و تشویق از تولیدات داخلی جمع شدیم
.یکی از آن اداره واحد و اتفاق است، الحمداهلل امروز دارای نظام واحد، فکرواحد و ملت واحد استیم

بهترین برند افغانستان از سوی موسسه ی دیدبان بازار 10قابل یاد آوری است که اولین جشنواره ی 
افغانستان با همکاری سکتورهای دولتی و خصوصی در هوتل انترکانتینینتال برگزار و از بهترین های 
.عرصه ی سرمایه گذاری در کشور تقدیر شد
.همچنان در حاشیه ی این مجلس؛ نمایشگاه ای از محصوالت تولیدات وطنی نیز برگزار گردیده بود
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د ترانسپورت له سکتور د مسئولینو سره لیدنه
ېواد د دصنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلي قدرت هللا جمال ددغه وزارت د غونډو په تاالر کې د ه

.مسوولینو سره وکتل. ټرانسپورټ سکتور له
ه؛ د په دې غونډه کې چې د مرکز او والیتو څخه د هېواد د ټرانسپورټي سکتور غړو برخه اخیستې و 

.افغانستان د ټرانسپورټ خونې د ټاکنو او په دې برخه کې پر ستونزو خبرې وشوې 
اړه نه په پای کې له دوی وغوښتل شول چې ستونزې او حل الرې او همدارنګه هغه مسایل چې وزارت پورې

.لري په لیکلي ډول دې وزارت وړاندې کړي 
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جلسه ی چالش های و مشکالت محیط  زیستی صنعت کاران
وی جلسه ی پیرامون چالش ها و مشکالت محیط زیستی صنعت کاران تحت ریاست محترم مول

قدرت اهلل جمال معین وزارت صنعت و تجارت در تاالرعمومی کنفرانس های این وزارت برگزار 
.گردید

ارات در اخیر محترم مولوی قدرت اهلل جمال معین وزارت صنعت و تجارت با مشوره ی نمایندگان اد
رزالعمل ها ذیدخل؛ تصمیم گرفتند تا یک کمیته  تحت ریاست وزارت صنعت و تجارت ساخته و ط

.و مقررات ادارات مرتبط به موضوع را بررسی نماید
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دیدار معین وزارت صنعت و تجارت با معاون فنی اتحادیه ی قالین

محترم مولوی قدرت اهلل جمال معین امور صنعت و تجارت این وزارت با محترم قربان علی 
ن اتحادیه جمشیدزاده معاون فنی و تخنیکی اتحادیه ی مؤلدین و صادرکنندگان قالین و اعضای ای

.در تاالرمقام وزارت صنعت و تجارت دیدار کرد
موده در ادامه از آنها خواسته شد تا اساس نامه ی شان را با ریاست امورحقوقی این وزارت پیگیری ن

ه و هر چه عاجل جلسه ی هیئت مدیره ی اتحادیه ی شان را برگزار نمایند و وعده صورت گرفت ک
نارش این وزارت تا اتحادیه محترم مؤلدین و صادرکنندگان قالین به پای خود ایستاد شود؛ در ک

.است و حمایت همه جانبه می کند
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پروژه ی زیربنایی پارک صنعتی بلخ باستان افتتاح گردید  
نعتی محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت پروژه ی زیربنایی پارک ص

.  ا در زون شمال افتتاح کرد.ا.بلخ باستان را با اشتراک والی آن والیت، مسئولین ا
جریب زمین طرح و دیزاین گردیده است که با اعمار 4000پارک صنعتی بلخ باستان در مساحت 

اران این پارک، برای بخش عظیم از صنعت کاران شمال زمینه ی مناسب سرمایه گذاری و برای هز
.هموطن ما شغل ایجاد می گردد


