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YouTube-بی سي سره د صنعت او سوداګرۍ وزیر مصاحبه بي 

جریان سفر وزیر صنعت و تجارت به والیت بلخ
ان از الحاج نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طی سفر چهار روزه به والیت بلخ باستمحترم 

وی والیت ریاست صنعت و تجارت این والیت، فابریکات صنعتی والیت بلخ و پارک صنعتی اندخ
شمال، فاریاب بازدید، با تاجران نفت و گاز شهربندری حیرتان، مسؤلین اتحادیه ی قالین در زون

ش تپه پیشه وران این والیت و تاجران بادام و میوه خشک مالقات نموده و در مراسم افتتاح کانال قو
.و اتحادیه ی زرگران والیت بلخ اشتراک و سخنرانی نمود
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!د ښځو د سوداګرۍ د خونې پرانیسته 
رۍ د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلي مولوی قدرت هللا جمال د افغانستان د ښځو د سوداګ

.خونې په پرانسته غونډه کې ګډون وکړ
ونو څخه په دې غونډه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال د ښځو د سوداګریزو او اقتصادي فعالیت

.لری مالتړ وکړ، زیاته یې کړه ،چې ښځې کوالی ش ي د هیواد د اقتصادي حالت په رغولوکې ستر رول و 

تاجرانتسهیل صدور پاسپورت به 
گان محترم مولوی قدرت اهلل جمال معین وزارت صنعت و تجارت صبح امروز در جلسه ای با نمایند

وزارت محترم امورداخله، روئسای این وزارت، در مورد آمادگی ها جهت تهیه ی تفاهم نامه میان 
.وزارت صنعت و تجارت و وزارت امورداخله صحبت نمود

وی مفادات در این جلسه تصمیم گرفته شد تا جهت تطبیق فیصله ی مصوبه، با دقت بیشتر ر
.تفاهم نامه با ریاست محترم پاسپورت وزارت امورداخله کار شود
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افغانستانارزیابی چالش ها و مشکالت سکتورمرغ داری 
جلسه ی ارزیابی چالش های و مشکالت سکتورمرغ داری افغانستان تحت رهبری محترم الحاج

صنعت تجارت با اشتراک محترم قدرت اهلل جمال معیننورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و 
سرپرست وزارت صنعت و تجارت در آغاز ضمن تأکید روی .برگزار گردیدوزارت در وتجارت 

رسد و ما و ا در نظر دارد تا این سکتور به خودکفایی ب.هماهنگی میان اعضای این سکتور گفت که ا
.شما باید فیصله  قاطع برسیم

تن شان را برای بحث بیشتر به جلسه ی کمیسیون 2در اخیر به اشتراک کنندگان گفته شد تا 
تن دیگرشان را از بخش های مختلف انتخاب تا به 10اقتصادی شورای محترم وزیران معرفی و 

.سفارت محترم ایران در کابل برای آموزش های تخصصی معرفی شود

د آیس کریم سکټور داستازود اندیښنو اوریدنه
کتونو له صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلي مولوی قدرت هللا جمال د آیس کریم تولیدونکو شر د 

معياري په دې غونډه کې د يادو شرکتونو استازو د آيسکريم د ټيټ کيفيت اوغير. استازو سره وکتل
.توليداتو په اړه خپلې اندېښنې شريکې کړې 
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سکتورخصوصینشست مشترک با هیئت 
هیئترئیسالکوزیخان جانمحترمباتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترم

نقیب اهللممحترصنایع،ومعادناتاقرئیسکمین زادهشیربازمحترمافغانستان،سکتورخصوصی
نمایندگانازجمعیوپاکستان–افغانستانمشترکاتاقعاملهیئترئیسصافی

.نمودگفتگوپاکستانباتجارتوضعیترویودیدارسکتورخصوصی
بهسمجلیکدرکشورخصوصیبانک هاینمایندگاناشتراکباموضوعتاشدآنبرتصمیم
.شودگرفتهبحثبهباالترسطح

داقتصادي کميسيون غونډه جوړه شوه
ستخباراتو اقتصادي کمېسیون غونډه کی؛ بهرنیوچارو، کورنیوچارو، سوداګرۍاوصنعت وزارتونو او د اپه 

لې ویزې د لوی ریاست ته دنده سپارل شوې، چې افغانستان ته د بهرنیو پانګوالو د راتلو پر مهال د عاج
.نځته کړي ورکړې او په کابل هوايي ډګر کې ورته د اسانتیاوو برابرولو په موخه یو ځانګړی ګډ ډېسک رام
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