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سفر محترم الحاج نورالدین عزیزی به ازبکستان
حاح  امروز هیئت مشترک حکومت و سکتور خصوصی تحت ریاست محترم الصبح 

رت،  نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت جهت گفتگو و مذاکره روی تقویت تجا
کستان تسهیل ترانزیت و حل مشکالت تجار افغان، رهسپار تاشکند پایتخت اوزبی

.گردید

گفتگو سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان
در ادامه سفر هیئت افغانستان به  B2B/ سکتور خصوصی افغانستان و اوزبیکستانگفتگوی 

زاریابی به اوزبیکستان، نمایندگان سکتورخصوصی کشور جهت تقویت ورابط تجاری، با

یان محصوالت افغانستان در اوزبیکستان، جلب سرمایگذاری و تبادل تجارب با همتا
.اوزبیک شان دیدار و گفتگو نمودند

۱۴۰۱/۴/۱۱:تاریخ
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نشت محترم الحاج نورالدین عزیزی با تاجرین افغان مقیم تاشکند
ی میان مشورتی پیرامون جستجوی راه های توسعه ی روابط تجارتی و تسهیالت ترانزیتنشست 

.زار شددر شهر تاشکند با حضور تجار افغان مقیم آن کشور برگاوزبیکستان#و افغانستان#
ه، بر محترم الحاج نورالدین عزیز و هیئت همراه شان، نظریات و پشنهادات تارجران را استماع نمود

.اساس آن با مقامات اوزبیکستان گفتگو خواهد نمود

قندهارمالقات با صنعت کاران والیت 
محترمصنعت کارانازتعدادیباتجارتوصنعتوزارتمعینجمالقدرت اهللمولویمحترم
.کردمالقاتکارشاندفتردرقندهاروالیت

ارایهرامشخصپیشنهاداتونمودهشریکرامشکالت شانوالیتاینصنعت کارانمالقاتایندر
.کردند
بهتباًکرامتذکرهموضوعاتتمامکهداشتبیانمشکالت،استماعباتجارتوصنعتامورمعین

.شودتهگذاشمیاندرمربوطاداره یبهصنعت کاراننماینده یمنحیثتانمایندشریکوزارتاین
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بررسی مشکالت تاجرین افغان مقیم تاشکند
ستان،اوزبیکجمهوریبهشانسفرجریاندرتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاحمحترم
جهترااوزبیکستانمقیمافغانتجارنگرانی هایوچالش هامشکالت،اختصاصیبصورت

.نموداستماعپشتبانی،ورسیدگی
کشورردامنیتکهگفتمحترم،تجاربهافغانستاناسالمیامارتپیامابالغضمنعزیزیالحاج
ورکشتاجرانایشانمی گیردصورتفوریاجرااتمشکالتحلجهتوشدهمحوفسادوتامین

طیشرایهیجتحتوکسیبرهیجافغان هاست،تماممشترکخانهافغانستانکهداداطمینان
.شدنخواهددادهتعدیوظلماجازه
یکستاناوزبجانبباتانمودهیادداشتبود،پیگیرینیازمندکهرامسایلازبرخیعزیزیالحاج
.نمایدشریکبعدیاجرآاتجهتذیربطاداراتباکشورداخلدرهمچنانومطرح

ت و پرست وزارت صنعت و تجارت با وزیر تجاردیدار محترم الحاج نورالدین عزیزی سر
سرمایه گذاری ازبکستان

ردارسمحترمباگذشتهشامهمراههیئتباتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترم
گوگفتودیداراوزبیکستانجمهوریسرمایگذاریوتجارتوزیروصدراعظممعاونزاکُوفعمر
اموالرایبترانزیتتسهیلوتجارتیروابطتقویترویتجارتوصنعتوزیرمالقاتدرین.نمود
.نمودصحبتافغانستانتجار
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تانحیربندرازتجارتوصنعتوزارتپرستسرعزیزینورالدینالحاجمحترمدیدار
نمایندخاصحکمتابراهیممحمدحاجیتجارت،ووزیرصنعتعزیزینورالدینالحاجمحترم

کام اویلاتفابرکازاوزبیکستان،بهسفرازبرگشتحینشانهمراههیتبااقتصادیکمیسیون
.نمودندبازدیدحیرتانبندریدرشهرک

جمعاستگاه،دسهکهگفتنمودهارایهالزممعلوماتفابریکاتتولیدپیرامونکامگارذلگیمحترم
کمبودنسبتحاضردرحالدراما.استگردیدهتولیدآمادهماهدرنفتتنهزار45ظرفیتبا

.می نمایدتولیدرامازوتودیزلپطرول،گردیده،فعالدستگاهیکصرفموادخام

شد افتتاح ار زعیدبانمایشگاه ی
این.شدافتتاح1401سرطان15روزگذشته«ماتولیدما؛کشور»شعارباعیدبازارنمایشگاه ی

درتجارتوصنعتوزارتتخنیکیهمکاریبهمختلفبخش هایازغرفه80درکهنمایشگاه
.می باشدبازعالقه مندانرویبهروز3مدتبهکهاستگردیدهدایرانترکانتیننتالهوتل
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