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مرستهکورنیو سره ۷۰۰د 
.شوې وویشلتوکومرستېخوراکېلومړیو دتهکارکوونکو تنو ۷۰۰وزارتسوداګرۍ او صنعتد

یول فنشنلدوي،شاملېکېپهوریجېاو غوړياوړه،ارزښتپهډالرو زرهڅلویښتدچېمرستېدغه
.وي شوویشلکارکوونکو پر وزارتسوداګرۍ او صنعتدخوالهخیرخواهمایلښاغليرئیسدشرکت

روژې دچېوکړهغوښتنهسوداګرو نورو لهترڅنګمننېدڅخهسوداګر یادلهکارکوونکو وزارتدغهد
.سپموي ونهمرستېخپلېڅخهوالو هیوادداړمنو کېمیاشتمبارکهپه

بریدرفارم هارسیدگی به شکایت مالکان 
یزیعزنورالدینالحاجمحترمریاستتحتبریدرفارمهامالکانشکالتبهرسیدگیجلسهی
.گردیدبرگزارکارشاندفتردرتجارتوصنعتوزارتسرپرست

رظفمعروفمحترموزارت،ایناولیهیصنایعرئیسساداتسیدجاویدمحترمجلسهایندر
رکتهایشنمایندگانوافغانستانمرغداریمحصوالتپرؤسسوتولیدسراسریاتحادیهیرئیس
.داشتندحضوردانهمرغتولید
بالقدرهیچگاهواستیممسؤلمردممقابلدرماکهکرداضافهعزیزینورالدینالحاجمحترم

دادایتهداولیهصنایعریاستمسؤلینبههمچنینونمیگیرمنظردررارفاقتمردمسرنوشت
.شودترتیبجامعطرحیکسکتوراینتخنیکیهمکاریبهتا
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کال کی د صادراتو ارزښت او مقدار انځر ۱۴۰۰په 

ننگرهاربازدید از پارک صنعتی و نشست  با صنعت کاران 
وصنعتوزارتازهیئتیکراسدرتجارتوصنعتامورمعینجمالقدرتاهللمولویمحترم
ونتاجراباوبازدیدشیخمصریصنعتیپارکازاستنمودهسفرننگرهاروالیتبهتجارت

.نموددیداروالیتاینصنعتکاران
ازبازدیدضمنوزارتاینتجارتوصنعتامورمعینجمالقدرتاهللمولویمحترماخیردر

فعالیتوالیتاینصنعتیپارکهایازخارجدرکهفابریکههایمسئولینباشدهغضبزمینهای
نتقالاوالیتاینصنعتیپارکبهراشانفابریکههایکهخواستندآنهاازونمودهدیدندارند؛
.نمودندراشانفابریکههایانتقالوعدهیهمآنهاکهدهند
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افغانستانعالقمندی سرمایه گذاران خارجی در 
المللیبینکمپنینمایندهیباتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم

اینسرمایهگذاریمورددرودیدارکارشاندفتردر(HIMPROMSERVICE)سرفایسهیمپروم
.نمودبحثکشوردرکمپنی

یزنسباهمیترویبینالمللی؛سرمایهگذاریهایازاستقبالباتجارتوصنعتوزارتسرپرست
.نمودصحبتکمپنیاینکاریپروژههایپروفایل،پروپوزل،پالن،

زباله،بخشدرتاداردنظردر(HIMPROMSERVICE)سرفایسهیمپرومبینالمللیکمپنی
.نمایدتولیدبرقوتیلگاز،کودکیمیایی،

لغمانمعین وزارت صنعت و تجارت به والیت سفر 
.محترممولویقدرتاهللجمالمعینامورصنعتوتجارتبهوالیتلغمانسفرنمودهاست

ئیسدراینسفرکهیکهیئتازروئسایاینوزارتبهشمولمحترممولویمحمدزمانناصریر
تانکشافتطبیقپالیسیپارکهایصنعتی،آقایمولویجمالراهمراهیمیکنند،ازآمری

.صنعتوتجارتوالیتلغمانوپارکصنعتیاینوالیتبازدیدکرد
یندرادامهمحترممولویقدرتاهللجمالمعینوزارتصنعتوتجارتبامحترمقاریزینالعابد

هگذاریعابدوالیاینوالیتدیدارودررابطهبههماهنگیبهتروبهبودوضعیتصنعتوسرمای
وجارتتابلیادآوریاستکهمولویقدرتاهللجمالمعینامورصنعتو.دراینوالیتبحثکرد

.محترمزینالعابدینعابدوالیلغمانازنهرشاهیبازدیدکردند
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گردیدجلسه ی اختصاصی صنعت برگزار 
مولویمحترمحضورداشتباتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم

کارشان،دفتردروزارتاینروئسایازشماروتجارتوصنعتامورمعینجمالقدرتاهلل
وزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترمادامهدر.نمودبرگزارراصنعتاختصاصیجلسهی
عالوه؛صنعتوسرمایهگذاریعرصهیدرزمینهسازیجهتعملیکاربهتاکیدباتجارتوصنعت
وخدماتعرضهیکشور،درخارجیوداخلیسرمایهگذارانتمرکزوامنیتبهتوجهباکهنمود
یزیعزالحاج.میباشدوزارتایناساسیمسئولیتهایازصنعتکارانبهالزمسهولتهایایجاد

.نمایندخودداریغیرضروریومزمنبیروکراسیازتاخواستمسئولیناز

اقتصادیمصوبات کمیسیون پیگیری 
وزیرزیعزینورالدینالحاجمحترمریاستتحتاقتصادیکمیسیونمصوباتپیگیریجلسهی
.شدبحثسکتوراقتصاددراولویتهارویوبرگزارتجارتوصنعت

صنعت،بخشهایدرسرمایهگذاریجذبزمینهیدرموجودظرفیتهایمورددرجلسهایندر
.گرفتصورتتحلیلوبحثخدماتوانرژیزراعت،معادن،
بخشدردالرمیلیاردهاگذشته؛سال8-7طیکهگفتصحبتهایشازبخشیدرعزیزیالحاج

باتاتماساولویتحالوشدهمنتقلفرامنطقهومنطقهکشورهایبهافغانستانازسرمایهگذاری
.شیمبخوسعترابینالمللیوملیسرمایهگذارانجذبروندبهتر؛زمنیهسازیوسهولتایجاد
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!د مالي او اداري چارو د عمومي ریاست اوریدنه
د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلي مولوي قدرت هللا جمال د دغه وزارت د مالي او اداري 

ګډون چارو د عمومي ریاست د کړنو راپور واورېد او د وزارت د منقولو او غیر منقولو شتمنیو د ساتنې په
.یې په مهمو موضوعاتو خبرې وکړې 

ارل او بيا د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستيال وويل، چې د وسايلو ساتنه، کارکوونکو ته د وسايلو سپ
.ترالسه کول د دې رياست له مسووليتونو څخه دي او د هغې په وړاندې ځواب ویونکې دی 
ل په پوره نوموړې زیاته کړه، په دې برخه کې هیڅ ډول معافیت نشته، ټول توکې باید په ډیجیټل شک

.شفافیت سره وساتل ش ي
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