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پارک صنعتی میدان وردک افتتاح می شود
ا، عید .ا.الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت ضمن انتقال پیام رهبری امحترم 

.را برای روئسا و کارمندان این وزارت تبریک گفتند
آقای الحاج عزیزی بیان داشت که جای خوشحالی است که عید را در فضای امن، به دور از 

ین  فُرصت ایشان اضافه کرد که ان شااهلل به زودتر. مشکالتی که در گذشته وجود سپری نمودیم
.ممکن پارک صنعتی میدان وردک را افتتاح می کنیم

سرپرست وزارت صنعت و تجارت ضمن استماع گزارش از وضعیت عرضه ی خدمات در بندر 
غالم خان؛ در مورد پالن ها جهت تقویت عرضه ی خدمات بهتر در بخش صنعت و تجارت و 

.برنامه های این وزارت برای والیت های هلمند و خوست نیز صحبت نمودند

بررسی وضعیت ترانزیت کشور
پرست بررسی وضعیت ترانزیت کشور تحت ریاست محترم الحاج نورالدین عزیزی سرجلسه ی 

.صنعت و تجارت در تاالر کنفرانس های این وزارت برگزار گردید
لی از جمله نخست ریاست پالیسی ترانزیتی این وزارت در مورد موضوعات کنوانسیون های بین المل

کنوانسیون مربوط به قراردادهای حمل و نقل بین المللی جاده ای ،TIR 1975کنوانسیون تیر 
CMR، و 1972، عالیم و نشانه های جاده، کنوانسیون کانتینر 1968کنوانسیون حمل و نقل جاده

.صحبت نموده و از مزایای آن معلومات ارایه نمود1982کنوانسیون کنترول مرزی 
ه سپرد تا اخیر الحاج نورالدین عزیزی به ریاست پالیسی ترانزیت وزارت صنعت و تجارت وظیفدر 

.روی تهیه پالیسی ترانزیتی که با شرایط کشور سازگار باشد، کار نماید
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په افغانستان کې پانګونې ته د چینایانو لېوالتیا
ره په صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ښاغلي نورالدین عزیزي له چینايې پانګوال ښاغلي هون سد 

.خپل کاری دفتر کې ولیدل
نې او فعالیتونو په پیل ښاغلي عزیزی وویل، موږ په افغانستان کې د سیمه ییزو او نړیوالو پانګوالو د پانګو 

.هرکلی کوو 
ان کې د ښاغلي هون د صنعت او سوداګرۍ وزارت له همکارۍ مننه وکړه او زیاته یې کړه چې په افغانست

Oxus  په نامه د کمپنې له الرې پانګونه کوي.
کې د د صنعت او سوداګرۍ سرپرست افغانستان د پانګونې لپاره یو مناسب ځاي وباله او په هېواد

Oxus  زمې شرکت د کارې بهیرد کې د اسانتیا وو د رامنځته کولو په موخه يې اړونده مسولینو ته ال
.الرښوونې وکړې 

افغانستان از مال و جان صنعت کاران حفاظت می کند. ا.ا
فتر کارشان  الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با مسؤلین فابریکه ی بوستان سبز در دمحترم 

.دیدار نمود
نعت و در این دیدار مسؤل فابریکه ی بوستان سبز مشکالت و چالش های فرا راه ی فابریکه اش را با رهبری وزارت ص

.تجارت در میان گذاشته و خواهان رسیدگی به مشکالت شان از سوی این وزارت گردید
ا .ا.لندرتبه ی اقابل یادآوری است، این فابریکه که با معیارات بین المللی ساخته شده است؛ عنقریب از سوی هیئت ب

.افتتاح خواهد شد
یت  فابریکه ی بوستان سبز در بخش های تولید رُب بادنجان رومی، جوس، عصاره ی میوه جات و میوه خشک فعال

تن در هر شفت به صورت مستقیم و  200این فابریکه برای . داشته و دارای یک فارم تحقیقاتی زراعتی نیز می باشد
.تن به صورت غیرمستقیم زمینه ی کار را فراهم می کند1500برای بیشتر از 
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می یابدتعرفه  بخش های مختلف مرغ داری افزایش 
روی محترم نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با سکتورمرغ داری کشور دیدار و

.پالیسی سازی برای این سکتور بحث نمود
این جلسه که در تاالرمقام رهبری این وزارت برگزار گردیده بود، محترم معروف ظفر رئیس
ی اتحادیه ی سراسری تولید و پرؤسس محصوالت مرغ داری افغانستان و اعضای سکتورمرغ دار

.کشور حضور داشتند
و همچنین رهبری این وزارت به اعضای سکتورمرغ داری کشور وعده سپرد که با جمع از بزرگان

.علما و شیوخ از کشتارگاه ها دیدن خواهد نمود

گردیدنخستین جلسه  ی کمیته ی صنعت، تجارت و معدن برگزار 
المی نخستین جلسه ی کمیته ی صنعت، تجارت و معدن روی فعالیت های مشترک با جهموری اس
ایران روزگذشته تحت ریاست محترم نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در 

.تاالرمقام رهبری این وزارت برگزار گردید
 های که قابل یادآوری است که به منظور هماهنگی بهتر، انسجام امور و تأمین روابط بهتر با هیئت

کمیته تشکیل شده است که 4از کشورهای همسایه و منطقه به کشور تشریف می آورند به تعداد 
.افغانستان می باشد. ا.کمتیه ی صنعت، تجارت و معدن تحت رهبری وزارت صنعت و تجارت ا
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ویشفابریکو ته د ځمکو ۲۶کوتل تخت صنعتي پارک پرانیسته او د 
تولیدې ۲۶د میدان وردګو والیت د کوتل تخت صنعتي پارک پرانیست غونډه کې په دغه والیت کې 

.فابریکو ته د ځمکې وویشل شوي او دځمکواړونده سندونه ورکړل شول 
په هغه غونډه کې چې په همدې موخه جوړه شوې وه، د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ښاغلي

 نورالدین عزیزي، داقتصاد وزارت مرستیال د اسالمي امارت مرستیال ویاند، د میدان وردګو والیت
.مشرتابه او دخصوص ي سکتور استازو ګډون درلود

هیواد ښاغلي عزيزي د دغه وزارت د پالنونو د بيانولو په ترڅ کې د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې د
.پرځان بسیاینې او کورنيو توليداتو څخه د مالتړ په موخه کورنې تولیدات استعمال کړۍ 

واد کې همارنګه نوموړي له هغو پانګوالو چې په بهر کې يې پانګونه کړې ده وغوښتل چې په خپل هې
.پانګونه وکړي او ددې الرې له خپلو هېوادوالو سره مرسته وکړی 

مالقات با فابریکه داران در والیت میدان وردک
تتاحافبرنامه یحاشیه یدرروزگذشتهتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینمحترم
مالقاتتوالیایندرفابریکه دارانوصنعت کارانباوردکمیدانوالیتتختکوتلصنعتیپارک
.کرد
نیازویمبرسمانمشترکاهدافبهنمی توانیمتنهاییبهماکهاینبیانضمنعزیزیالحاجآقای
وودهبپایتختنزدیکتختکوتلصنعتیپارککهافزوددهیم؛همدستبهدستکهاست

تجارتوصنعتوزارتکهکردتأکیدوی.گیردصورتمعیاریشکلبهتولیداتکهشودکوشش
.می کندحمایتسرمایه گذارانازکامالً
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تولیدیبررسی مشکالت فابریکه های 
ای محترم نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طی جلسه ای، مشکالت و چالش ه

.فابریکه های تولیدی را بررسی نمود
تان، در این جلسه که محترم رحیم اهلل سمندر رئیس هیئت عامل اتاق صنایع و معادن افغانس
طه ی رئیس محترم عواید شاروالی کابل، نماینده ی محترم اداره ی محیط زیست و روئسای مربو

.این وزارت حضور داشتند، در رابطه به مشکالت و چالش های فابریکه داران صحبت نمودند
اران سرپرست وزارت صنعت و تجارت بیان داشت که یک سلسله مشکالت فراراه ی صنعت ک

.موجود بوده و کوشش ما این است که سهولت های مورد نیاز فراهم شود
وصنایعاتاقمحیط زیست،محترماداره یعامه،صحتمحترموزارتتجارت،وصنعتوزارت
ه هایفابریکمشکالتوچالش هاتمامتااستنمودهموظفراکابلشاروالیوافغانستانمعادن

.نمایدفراهمراسهولت هاورفعراتولیدی
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