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شداز ششمین سال شهادت امیرالمؤمنین ثانی بزرگداشت 
ریشی  در این مجلس محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، سیدعبدالعظیم ق

رئیس عمومی پارک های صنعتی و امورصنایع، محترم عبدالخبیر رئیس عمومی ثبت مرکزی و 
.مالکیت های فکری و روئسای این وزارت حضور داشتند

ی را سرپرست وزارت صنعت و تجارت ضمن این که شخصیت محترم مالمنصور برای جهان هویدا است، و
.رادمرد بزرگ جهان اسالم و شخص مسلمان دوست و انسان دوست دانست

ن وزارت اخیر محترم مولوی محمدزمان ناصری رئیس انکشاف و تطبیق پالیسی پارک های صنعتی ایدر 
ور از خاطرات اش با محترم مالاختر منصور تقبله اهلل صحبت نموده و از رفتار و کردار وی با مردم یادآ

.شدند

بازدید سرپرست وزارت صنعت و تجارت از بخش های پارک صنعتی پلچرخی
عواقمراقبتوحفظآمریتازتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم
لیتفصیپالنتوسعویساحه یبناییساختمانیزمینجریب36وپلچرخیصنعتیپارکساحه
وحفظآمرروحیوحیداهللمحترمادامهدر.کردبازدیدپلچرخیصنعتیپارکشده یمنظور

رایهامعلوماتپلچرخیساحهدرتجارتوصنعتوزارتمربوطه یدکاکینوبرقمورددرمراقبت
.گذاشتندمیاندرعزیزیالحاجبارامشکالت شانکرده،

ییتوسعهساحه یبنایی،ساختمانیزمینجریب36ازتجارتوصنعتوزارتسرپرستاخیردر
.نمودبازدیدپلچرخیصنعتیپارکشده یمنظورتفصیلیپالن
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هڅېپه هیواد کې د پانګونې د جلب او جذب 
دالهادی دصنعت او سوداګرۍ سرپرست ښاغلي نورالدین عزیزي د هیواد یو تن پانګوال ښاغلي حاجي عب

.سره دخپل کار په دفتر کې وکتل
خودولو سره په دې غونډې کې ښاغلي حاجي عبدالهاد افغانستان په هیواد کې یې د یانګونې د لیوالتیا په

یکې او په افغانستان يې د پانګونې لپاره وړ ځای وباله زیاته يې کړه چې غواړې د سمنټو د تولید فابر 
.نړیوال معیارونو سره د برابر یوروغتون په جوړولو کې پانګونه وکړي 

ګ وویل ورپس ې د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست د کورنیو او بهرنیوو پانګوالو څخه د مالتړ ترڅن
رامونه ترالسه دصنعت او سوداګرۍ وزارت سوداګرو او پانګوالو ته د الزیاتو اسانتیاوو لپاره یو شمیر پروګ

پاره به الندې لری، د سوداګرو له ټولو روا حقوقو څخه دفاع کوو او په هیواد کې د پانګونې د پراختیا ل
.خپلې هڅې ال ګړندۍ کړو 

قالیناستماع گزارش فعالیت ها و کارکردهای اتحادیه ی 
سرئینورینوراحمدمحترمباتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم

وحضوریصورتبهاتحادیهایناعضایوقالینصادرکنندگانومؤلدیناتحادیه ی
.کرددیداروزارتاینکنفرانس هایتاالرعمومیدرویدیوکنفرانس

یسکتورخصوصواموراتاق هادرمشاوروقالینبخشمشاوروروئساازتعدادیکهدیدارایندر
.کردارایهرااتحادیهاینکارکردهایوفعالیت هاگزارشنوریمحترمداشتند؛حضور

سرئیبههدایتضمنتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترمادامهدر
ومؤلدیناتحادیه یوب سایتایجادبههمکاریبهرابطهدروزارتاینمعلوماتیوتکنالوژی

هدایتایروئسومشاورینبهاتحادیهاینپیشنهاداتبهرسیدگیمورددرقالین،صادرکنندگان
.سپردندواضح
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صنعتآمادگی برای تجلیل از هفته ی 
حاجالمحترمریاستتحتصنعتهفته یازتجلیلونمایشگاهبرگزاریبهآمادگیجلسه ی
.گردیددایرتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدین

محترمافغانستان،معادنوصنایعاتاقعاملرئیسسمندررحیم اهللمحترمجلسهایندر
حضورافغانستانسرمایه گذارانوتاجراناتحادیه یرئیسونمایشگاه رئیسپذیراحسان اهلل

بحثارتتجوصنعتوزارتتوسطصنعتهفته یازتجلیلونمایشگاهبرگزاریمورددرداشتند
.گرفتصورت
نظریاتاستماعباتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم

بهنعت؛صهفته یدرداریم،روپیشکهمتعددینمایشگاه هایکهداشتبیاناشتراک کنندگان،
.شودبرگزارصنعتهفته یدرمستقلاتحادیه هایواتاق هااشتراکبامشترکصورت

لیدنهد درملو او روغتیایي محصوالتو داتحادیې له غړو سره 
 یاييروغتاو درملو دافغانستاندجمالهللاقدرتمولوی ښاغليمرستیالوزارتسوداګرۍ او صنعتد

مرستیالوزارتسوداګرۍ او صنعتد.وکتلسرهغړو لهاتحادیېدمتشبثینو دکېبرخهپهمحصوالتو 
ستاسو رهسغور پورهپهموږ،کړهيېزیاتهاو وکړ ټینګار همکارۍ او مالتړ پر څخهسکتور خصوص يله

 کېکاټچوپهوزارتدکېبرخهپهخدمتونو نورو او پاسپورټدچېکوو هڅهاو لرو پاملرنهتهستونزو 
.کړو رامنځتهلپارهسکتور خصوص ياسانتیاوې ډېرې ال چترالندېترواحد
موږچېویلویېاو ورکړل معلوماتاړهپهبهیر دچارو دوزارتدغهدجمالهللاقدرتمولوي ښاغلي

.کوو ستاینهکار ددوی دموږاو ديخلکقدرمندکارانصنعتاو سوداګر لرو؛باور 
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عامهاستماع گزارش ریاست اطالعات و ارتباط 
و محترم مولوی قدرت اهلل جمال معین وزارت صنعت و تجارت گزارش کارکردهای ریاست اطالعات

.ارتباط عامه این وزارت را استماع نمود
فه و به معین امور صنعت و تجارت ضمن تشکری از کارکردهای این ریاست؛ کار این بخش را بی وق

.  ساعت در هفته شمرد۲۴طور 
را در اخیر محترم مولوی جمال در مورد برنامه ها و فعالیت های این ریاست نظریات و هدایات شان

.بیان  کردند
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