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آیسکریمبررس ی چالش ها، فراراه ی کارخانه های تولید 
ده جلسهای که تحت ریاست محترم مولوی قدرتهللا جمال معین وزارت صنعت و تجارت برگزار گردی
های بود؛ با حضورداشت نمایندگان اتحادیهی آیسکریم و ادارات ذیربط؛ چالشها و مشکالت کارخانه

ت محترم مولوی قدرتهللا جمال معین امور صنعت و تجارت این وزار.تولید آیسکریم بررس ی گردید
ید ضمن صحبت در مورد اهمیت سرمایگذاری، گفت که خوشبختانه پیشرفتهای که در بخش تول

.  آیسکریم صورت گرفته، ما را به خودکفایی رسانده است
امه، اخیر فیصله گردید که یک کمیتهی تخنیکی متشکل از وزارتهای صنعت و تجارت، صحت عدر 

بیق ادارهی نورم و ستندرد، محیطزیست، اتاق صنایع و معادن و سایر ادارات ذیربط جهت تدوین و تط
.یک طرزالعمل جامع ایجاد گردد

سرچینهنندارتونونه د هیواد د عوایدو لویه 
 د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلي مولوي قدرت هللا جمال د دې وزارت نندارتونو د رئیس کاري

.پالنونه راپور واورید
د د دغه وزارت د نندارتونو رئیس ښاغلي احسان هللا پذیر د دغه ریاست د ملکیتونو او دهغو څخه د عوایدو

درې ميليونه راټولو د څرنګوالي په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې او ويې ويل، چې تېر کال دغه رياست څه باندې
میلونه ۵ګونو تاالرونو په ترالسه کولو سره به دا عواید د ۱۶افغانۍ عوايد ترالسه کړي، چې د دې رياست د 

.افغانیو څخه لوړش ی 
یمې دصنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال د یادو پالنونو د عملي کېدو په اړه وویل، چې همکاري، ګډې هڅې، ټ

.  ا ورته ځانګړې پاملرنه کوي.ا.کار یو له هغو ځانګړو مسایلو څخه دي، چې د ا
یواد نندارتونونه د هیواد د عوایدو لویه سرچینه ده، خو د عوایدو لوړولو ترڅنګ، د شفافیت موضوع او په ه

.کې پانګونې ته د سوداګرو او پانګوالو هڅول د دغه وزارت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي
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ناستهد آیسکریم د تولیدی کارخانو دستونزو څیړنې دویمه 
 داګرۍسواوصنعتدننتعیبپهغوندېپرونېدارزونیاودڅیړنېستونزودفابریکودجوړولوایسکریمد

 يدولتشمیریواواستازولهاتحاديېدجوړولآیسکریمد,جمالهللاقدرتمولويښاغليمرستیالوزارت
.وکړېاترېخبرېاړهپهکمیتاوکیفیتدکارخونودتولیدآیسکریمدکېشتونپهمسئولینو

وړاندېماتمعلواړهپهننګونواوستونزودپروړندېدهغهاوایسکریمدرئیساتحادیېآیسکریمدکېپیلپه
 ننګونېدهعميېرقابتناسالماوتولیدآیسکریمدتوګهسريخپلاورسميغیرپهکېسکتورپدېپهاوکړل
.وبللې

.لريوډهکلکلپارهمخنیويدتولیداتوموادوکیفیتهبیدا.ا.ادکړهزیاتهمرستیالسوداګرۍاوصنعتد
 اپیریالچداداره،سټندراونورموزارتونو،دروغتیاعامېد،سوداګرۍاوصنعتدچېوشوهپریکړهکېپایپه

دهاړدېپهاوجوړهکمیټهتخنیکيیوهڅخهادارواړوندهنوروداوخونېصنایعواوکانونودادارهساتنې
.ش يجوړهتګالرهجامعیوموخهپهتدویناوتطبیق

امه ی  سخنرانی محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در برن
!افتتاح نمایشگاه ی عمومی  بین المللی بهارنو و تجلیل از هفته ی صنعت

لینک ویدیو
https://fb.watch/duAqaUHL5H/

۱۴۰۱/۳/۱۵:تاریخ

۱۴۰۱/۳/۱۵:تاریخ
2:صفحه

https://fb.watch/duAqaUHL5H/


وشوهد مرکزي ثبت او فکري ملکیتونو له ریاست څخه لیدنه 
فکرياوثبتمرکزيدجمالهللاقدرتمولويښاغليوزیرمرستیالوزارتسوداګرۍاوصنعتد

فترونودکاريدریاستیاددکېترڅپهلیدنېد.کړهترسرهلیدنهڅخهریاستعموميلهملکیتونو
.وشوهارزونهاوکتنهتفصیلي
نژدېلهيېستونزېکارکؤنکوداووکړټینګاردچټکتیااومؤثریتشفافیت،پهکارونودجمالښاغلي

 اوراوليوالیهښډېرالکېفعالیتونوخپلوپهچېوکړهالرښوونهتهکارکؤنکوریاستدنوموړي.واورېدې
.کړياجرااخالصاوژمنتیاپهکارونهمراجعینود

ګړندۍهڅېخپلېلپارهودېدچاروسوداګریزودوزارتسوداګرۍاوصنعتدچېوينهدېهېره
.اخليګامونهریښتینېلپارهرسېدودتهموخواوکړې

صنعتنمایشگاه  ی عمومی بین المللی بهارنو و تجلیل از هفته ی افتتاح 
.شدافتتاحجرگهلویتاالرعمومیدرصنعتهفته یازتجلیلوبهارنوبین المللیعمومینمایشگاه ی

شورایادیاقتصکمیسیونرئیسورئیس الوزراءنخستمعاونبود،گردیدهدایرمناسبتهمینبهکهبرنامه ای
وزارتسرپرستحنیفدین محمدمولویتجارت،وصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترموزیران،
ممحترکابل،شاروالبلوچعبدالرشیدمولویمحترمعودت کنندگان،ومهاجرینوزارتسرپرستاقتصاد،

وایعصناتاقمعاونپیمانسخی احمدکابل،مقیمایراناسالمیجمهوریسفارتمستشارشیرزادهمحمدحسین
.داشتندحضورصنعت کارانوتاجرانشرکت ها،تولیدی،فابریکه هایمسؤلینافغانستان،معادن

دین در اخیر معاون نخست رئیس الوزراء و رئیس کمیسیون اقتصادی شورای محترم وزیران، محترم الحاج نورال
دن  عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و مقامات دولتی و خصوصی ضمن افتتاح نمایشگاه از غرفه ها دی

.نمودند
غرفه برای خانم ها و آقایان در سکتورهای مختلف ترتیب 300قابل یادآوری است که در این نمایشگاه به تعداد 

.داده شده و برای سه روز به روی همه بازدیدکنندگان باز می باشد
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و دیدار با والی والیتهراتسفر سرپرست وزیر صنعت و تجارت به والیت 
وکارانصنعتوضعیتبررسیمنظوربهتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم

.نمودندسفرهراتوالیتبههیئتیکرآسدرسرمایگذاران
واردیدوالیتاینوالیاسالم جارنوراحمدشیخمحترمباعزیزینورالدینالحاجمحترمسفرایندر

تجارتوصنعتوزارترهبریهیئتسفرازآمدیدخوشضمنهراتمحترموالی.نمودندگفتگو
.باشدمیصنعتعرصهدرکشورپیشتازوالیاتازهراتوالیتکهگفتنمودهقدردانی
استنایباستانهراتبخصوصکشور،مختلفوالیاتبهسفرازماهدفکهنمودعالوهایشان

گذارانسرمایبهراهافرصت.نماییمبررسینزدیکازراگذاریسرمایهوصنعتوضعیتتا

نیومبتدرستتصامیموضعیت،ازکاملروشنیدرتانمودهشناساییراهاچالشومعرفی

محترمذارنسرمایگبابازدیدودیدمفصلهایبرنامهنیازبیهللایاریبه.نماییماتخاذبرحقایق

راستایدرتابتوانیمبشنویم،نزدیکازشانراوپیشنهاداتنظریاتمشکالت،تاداشتخواهیم

.نماییمعملموثرترداخلیتولیداتوصنعتوانکشافسرمایگذاریاهدافتحقق
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وکتلد کندهار والیت سوداګرو له مرستیال وزیر سره 
هللاقدرتمولويښاغليوزیرمرستیالدسوداګرۍاوصنعتدسوداګروشمېریووالیتکندهارد

.وکتلکېتاالرعموميپهغونډودوزارتیاددسرهجمال
 دویروسوداګدرلودشتونهماستازيخونېدکانونواوصنایعودوالیتکندهاردچېکېکتنهدېپه
 دځمکېد,غصبدځمکوصنعتيددوی.کړېوړاندېتهوزیرمرستیالستونزېعمدهورپېښ ېته

پهيلېرېوالدریاستاطفائېدڅخهپارکصنعتيلهاومراقبتوحفظدځمکوصنعتيد,کموالي
 دالجمښاغلي.کړېشریکېسرهمشرتابهلهوزارتدهدفپهحلدستونزېاوږدمهالېځینېشمول

سوداګرولهوالیتکندهاردنوموړي.ورکړډاډحلدستونزوټولودتهدویمهالپهخبروخپلو
چټکرهلپاحلديېڅوتروش يغوښتنېرسميڅخهوزارتبایدلپارهحلمشکالتویادودچېوغوښتل

.ش يپورتهګامونهکوټلياو
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می شودبزودی سیستم تجارت آنالین برای خانم های متشبث ایجاد 
ازشماریباهمراه شانهیئتوتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم
.دیدارنمودندغربزونزنانصنایعوتجارتاتاقاعضای

تجارتوصنعتوزارترهبریمقامازکشورغربزونمتشبثزناننخستنشستایندر
زمینه یونمودههمکاریآنانتولیدیمحصوالترشدجهتدرمتشبثزنانباتاخواست
.نمایدفراهمراشانمحصوالتبازاریابی

درانشفعالیت هایرشدباتاخواستصنعت کارومتشبثزنانازتجارتوصنعتوزیراخیردر
راارکزمینه ینیازمندفامیل هایوزنانبه(ص)محمدحضرتارشاداتواسالممبیندینپرتو

.نمایندمساعد
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غربدیدار با اعضای اتاق پیشه وران و دکان داران زون 
اتاقاعضایباهمراه شانهیئتوتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم

.نمودندمالقاتودیدارکشورغربزوندکان دارانوپیشه وران
رهبریزحماتازقدردانیباغربزوندکان دارانوپیشه وراناتاقرئیسفیض زادهعبدالودودمحترم
مشکالتپیشرفت ها،ازونمودهعنوانسکتورخصوصیخانه یراوزارتاینتجارت؛وصنعتوزارت

.نمودارایهمعلوماتپیشه ورانواصناففراروی
برایرامناسبزمینه یالحمداهللکشورسراسردرامنیتفراهم نمودنباافغانستان.ا.ا:گفتعزیزآقای

.استنمودهفراهمسکتورخصوصی
دکان دارانوپیشه وراناتاقسویازتجارتوصنعتوزارترهبریفعالیت هایازلوح سپاساخیردر

.گردیداهداءوزارتاینسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترمبهغربزون
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وکتلسرهاستازو لهخونېسوداګرۍ دوالیتهراتدوزیر سرپرستسوداګرۍ او صنعت
دېکترڅپهسفرخپلدتههراتعزیزينورالدینالحاجوزیرسرپرستوزارتسوداګرۍاوصنعتد

سکتوريخصوص دکېناستهدېپه.کړهترسرهناستهسرهمسؤلینولهخونېسوداګرۍدوالیتیاد
.وشوېاترېخبرېباندېموضوعاتواړوند

اړهپهستونزوپهپانګونېداوننګونوټرانسپورټيپرتودوړاندېپهفعالیتونوسوداګريزودګډونوالو
.وکړېخبرېمفصلې

پهارتاماسالميچېکړهڅرګندهکېخبروخپلوپهعزیزيالحاجوزیرسرپرستسوداګرۍاوصنعتد
.ديژمنتهپراختیاسوداګرۍدډولځانګړيپهادارېدخیلېاوکېټوله

ديېڅورتش يشریکېسرهوزارتډوللیکليپهبهستونزېشتهچېوشوههوکړهدېپهکېپایپه
.ش يواخیستلګامونهاغېزمناوچټکلپارهحل
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آتشوتجارتيدکېدفتر خپلپهجمالهللاقدرتمولوي وزیر مرستیالوزارتسوداګري او صنعتد
توخدمااوپالیس يدوزارتیاددکېناستهاستماعيیادهپه.واورېدهراپورکاريریاستهمغږيد

رئيستطبیقدطرحودسازماننړیوالدسوداګريداومحموديعبدالقهارښاغليرئيسعمومي
.درلودشتونهممسلمعبدالوکیلښاغلي

لمفصاړهپهبرناموراتلونکواوموخو,فعالیتونودریاستیاددرئيسریاستهمغږيدآتشود
نورولهاووغږېدهونډهپهآتشودکېصادراتوپههیواددنوموړيهمداراز.کړلوړاندېمالومات
.وګاڼهمهمکارګډریاستهمغږيدآتشوديېسرهریاستونو
هېره.کړوريېډاډمالتړداوکړهڅرګندهخوښ يفعالیتونولهریاستیاددجمالښاغليوزیرمرستیال

کېهیوادونوبېالبېلوپهچېلريآتش ې۱۶کېتشکیلخپلپهریاستهمغږيدآتشودچېوينهدې
.لريشتونهممدیراناجرائيويکېهیوادونوشمېریومخېلهاړتیادرازهمدا.کويفعالیت
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سفرپروان والیت ته د صنعت او سوداګرۍ وزارت دمشرتابه 
پروانمشرۍپهپالويیودجمالهللاقدرتمولويښاغليمرستیالوزارتسوداګرۍاوصنعتد

 والیتادیپهاووکتلسرهچارواکوایزوسیمهشمیریودوالیتیاددکېترڅپهسفرخپلدتهوالیت
.وکړياترېخبرېاړخیزېهرکېبرخهپهاصالحاوودېدسوداګرېاوصنعتديېکې
اوالوسواګرو،پانګودسرهقومندانامنیېوالیتپرواندجمالهللاقدرتمولويښاغليکېپیلپه

.وکړيخبرېاړهپهخوندیتوباوساتلوامنیتدکارانوصنعت
 پهمیوووچودجوس،او،ُربرومیانودمعیارونونړیوالوپهفابریکهسبزبوستاندچېدهوړیادونېد

کېشفتودوههپفابریکېیاده.لريهمفارمڅیړنیزیوکرنېدیېترڅنګاوکويترسرهفعالیتکېبرخو
کړېرهبرابزمینهکارکولودتوګهمستقیمهغیرپهلپارهتنو۱۵۰۰اومستقیمپهلپارههیوادوالوتنو۲۰۰

.ده
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هراتسرپرست وزارت صنعت وتجارت از ریاست صنعت و تجارت والیت بازدید 
الیتوتجارتوصنعتریاستازوتجارتصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم
.نموددیدارهرات

ازخرسندیاظهارباهراتوالیتتجارتوصنعترئیسدین پرورمحمدزُبیرانجنیرمحترم
اینکارکردهایوسهولت هابرنامه ها،ازتجارتوصنعتوزارترهبریهیئتتشریف آوری

وودهبسکتورخصوصیباهمکاریآمادهریاستاینکهنمودعالوهونمودهارایهمعلوماتریاست
مودهنایجادتسهیالتصنعت کارانبرایجوازتمدیدوتجدیدتوزیع،زمین،توزیعقسمتدر

.است
کارمندانبرایونمودهدیدارریاستاینآرشیفوشعباتازتجارتوصنعتوزیراخیردر

.نماینداستقبالرامراجعینحسنهونیکبرخوردباتانمودتوصیه



فرصتونه او ستونزې , د سوداګري نړیوال سازمان
 دسوداګرۍدکېدفترکاريخپلپهجمالهللاقدرتمولويښاغليمرستیالوزارتسوداګرياوصنعتد

دوزارتدکېناستهاستماعيیادهپه.واورېدهراپور(WTO)ریاستتطبیقدتوافقنامودسازماننړیوال
 دسازماننړیوالدسوداګريداومحموديعبدالقهارښاغليرئيسعموميخدماتوسوداګریزواوپالیس ي

 پهتریاسیاددمسلمښاغلي.درلودګډونهممسلمعبدالوکیلښاغليرئيسریاستتطبیقدتوافقنامو
.وغږېدغړیتوبپهافغانستاندکېسازماننړیوالپهسوداګرۍداوواچولهرڼاتاریخچې

 پرتووړاندېپهریاستدانورياصغرمحمدښاغليآمرتوافقنامودریاستیادددوامپهاورونېراپورد
 همکاريهلپارکولورفعدننګونوځینوديېمشرتابهلهاوکړلوړاندېمالوماتمفصلستونزواوفرصتونو
.وغوښته

 هښدچاروسوداګریزودمنځترهیوادونودکچهنړیوالهپهسازماننړیوالسوداګريدچېدهوړیادونېد
.شورامنځتهکېکالملریز۱۹۹۵پههدفپهانسجام
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غربزونقالینصادرکنندگانومؤلدینسویازقالیننمایشگاه یبرگزاری
تجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجبود،گردیدهبرگزارمنظورهمینبهکهبرنامه ایدر
.داشتندحضورنیزوزارتاینروئسایازشماریو

ازیقدردانتجارتوصنعتوزارترهبریهیئتتشریف آوریازغربزونقالینصادرکنندگانومؤلدین
تخواسکشورتجارتوصنعتوزارتمحترممقامازونمودهیادآوریکشورقالینصنعتارزشواهمیت

الزمهمکاری هایافغانستانقالین هایفروشبرایبین المللیبازارهایایجادوصادراترشدعرصه یدرتا
.گیردصورت

برایتااستتالشدروزارتاینکهداشتابرازکشورقالینصنعتخواندناهمیتباضمنعزیزیآقای
.نمایدعملیاقداماتبین المللیبازارهایدرافغانستاننابقالین هایبهترفروش

 کارانصنعتپیش رویچالش،رفعبرایتالش هاازهمچنانافغانستان.ا.اتجارتوصنعتوزارتسرپرست
.کردصحبتقالین

افدست بقالین هاینمایشگاه یازهمراه شانهیئتوتجارتوصنعتوزارتسرپرستبرنامهپایاندر
.نمودتشکرینمایشگاهاینبرگزاریجهتقالینصادرکنندگانومؤلدینازونمودهدیدارکشور


