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دیدار محترم الحاج نورالدین عزیزی با سفیر کشورجمهوری خلق چین
القات و الحاج نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت با محترم وانگ یو سفیر چین ممحترم 

نستان،  در مورد تطبیق تعهدات آن کشور در بخش کمک های بشری و بازسازی اقتصاد افغا
دوجانب در رابطه به . و راه های جدید صحبت نمودترانزیت#، تقویت تجارت#
.افغانستان به چین گفتگو نمودندتقویت صادرات محصوالت#

ه دو جانب در رابطه به صادرات جلغوزه، بادام، پوست حیوانات و سمارق از افغانستان ب
.جمهوری مردم چین و گفتگو نمودند

دیدار محترم الحاج نورالدین عزیزی با سکتور خصوصی
کهگفتکشور،درسکتورخصوصیهمکاری هایازاستقبالباعزیزینورالدینالحاجمحترم

.استهگرفتصورتصنعتیپارک هایبهزمینانتقالقسمتدرخوبیسهولت هایوپیشرفت ها
زمیننمره1200توزیعمورددرپارکمسئولینووزارتمیانتفاهم نامهیکتاشدگرفتهتصمیم

.شودترتیبمتقاضیانبهپارکاین
ارکپدرکارپیشرفتگزارشتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم
ایندموردرپارکمسئولینازامیریمحمدمحسنمحترم.نموداستماعراصنایع سبز#صنعتی

.نمودارایهمعلوماتپارک
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بحث روی صادرات جلغوزه
الحاجرممحتاشتراکباوتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترمریاستتحتجلسه
ویروبرگزارتجاروسرمایگذاریوتجارتاتاقنمایندگانزراعت،وزارتمعینصدراعظممولوی

.گرفتصورتگفتگووبحثچینکشوربهجلغوزهصادراتمشکالت
حاتسابهاند،زیادحجمباآببهمتکیکهنهادهایوهاشرکتکهگفتعزیزیالحاجمحترم

زارتومعیناخیردر.شودصحبتمتحدمللمثلنهادبامشترکازمینهدرنماید،انتقالآبی
رافاشتحتراموضوعکهگفتتجارتوصنعتوزیرهایصحبتازاستقبالضمنآبوانرژی

.نمودخواهندپیگیریبزرگان

دیدار محترم الحاج نورالدین عزیزی با معین محترم وزارت انرژی و آب
نیرانجاشتراکباوتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترمریاستتحتجلسه ی

یدجدمنابعرویوبرگزارشانهمراهانوآّبوانرژیوزارتمعینیتسرپرستعمریعبدالغفور
.گرفتصورتگفتگووبحثکابلشهربرایآبی

قبالانتاجرازبعضیباکهگفتآب،وانرژیوزارتبرنامهازاستقبالضمنعزیزیالحاجمحترم
درممکنامااند،نمودهزمینهدرسرمایگذاریجهتآمادگیاظهارتاحدیآناننموده،صحبت
.شودصحبتمستقیمکهاستآنوقتلذا.کردخواهدسرمایگذاریکوچکترمقیاس
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افتتاح ورکشاپ مشترک با کشور مالیزیا
باکشورتوسعهبنیادیمسائلعنوانتحتمالیزیاکشوربامشترکورکشاپیافتتاحمراسم

خاصنمایندهاحمداعظممحترمتجارت،وصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاحمحترماشتراک
یمولومحترمخارجه،اموروزارتمعیناستانکزیعباسمحمدشیرمحترممالیزیا،خارجهوزارت
.شدآغازتجارتوصنعتمعینجمالاهللقدرت

استصتیفرمعدنیمنابعرویسرمایگذاری.هاستفرصتکشورافغانستانعزیزی،الحاجباوربه
سکتور10درکهگردیددایرروزهسهورکشاپیادامهدر.بردخواهدسودآنازکشورهردوکه

اعظماحمدمحترم.نمایندمیشریکافغانستانجانبباراشانتجاربمالیزیایینمایندگان
 هاآنکاربعدیمرحلهکهکرداشارهضمناافغانستاناموردرمالیزیاخارجهوزارتنمایندخاص

.استافغانستانشناختنرسمیتبهمسئله

اکستان هیت سره لیدنی کری دیپګری مرستیال د د صنعت او سودا
پهلمرستیادوزارتسوداګرۍ دهیوادیاددمازدیګر ننپالوی هیوادپاکستان

 هللاقدرتمولوي مرستیالوزارتسوداګري او صنعتد.ورسېدهتهکابلمشري 
,ري سوداګپهبهکېترڅپهسفر ددې.ووایهراغالستښهتهپالوي یادجمال

.وش يخبرې پیاوړتیاپهاړیکو اقتصاديداو سکرو ډبرو ,ټرانزیټ
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پاکستاندیدار محترم الحاج  نورالدین عزیزی با هیت کشور 
نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت، محترم صالح احمد فاروقی معین وزارت تجارتالحاج 

ت، ترانزیت، پاکستان، نمایندگان سکتور های مختلف دوجانب در کابل روی تقویت و تسهیل تجار
یشرفت حمل و نقل و تحکیم روابط اقتصادی دو کشور گفتگو نموده، در بسیاری از مسایل به پ

.های مثبت و ملموس دست یافته اند
قل و جلسه دوجانبه افعانستان و پاکستان روی تقویت و تسهیل تجارت، ترانزیت، حمل و ن

تجارت، تحکیم روابط اقصادی دو کشور با اشتراک محترم الحاج نورالدین عزیزی وزیر صنعت و
محترم احمد صالح فاروقی معین وزارت تجارت پاکستان و همچنان نمایندگان سکتور های

.مختلف دوجانب در کابل جریان دارد

!د خوست او پکتیکا والیت له  زله زله ځپلو سره مرستې
خصوص يدلپارهځپلو زلزلهدپکتیکااو خوستدهمکاري پهسرهوزارتسوداګرۍ او صنعتد

.شوې ولېږدول تهسیمو اغېزمنو مرستېبشري سکتور 

بختانهخوش.سپموي نهو مرستېخپلېسرهځپلو زلزلهلهچېؤ غوښتيسوداګرو لهوزارتسوداګري د
.شول چمتو موادخوراکيټنه۲۴۰ارزښتپهډالرو میلیون ۲۰داو وواههټټر تهغوښتنېزمونږ سوداګرو 

.ش يتوزیعبهتهخلکو وړ او شوې ولېږدول ننمرستېمقدار یاد
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مولوي قدرت هللا جمال د میدان وردګ والیت د صنعت او سوداګرۍ له آمریت څخه لیدنه وکړه 
مولوي قدرت هللا جمال، د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین او ورسره پالوي د میدان وردګ محترم 

.والیت د صنعت او سوداګرۍ له آمریت څخه لیدنه وکړه
یدلې او د په پېل کې ښاغلي جمال د یاد آمریت له کارکوونکو سره وکتل، د دوي ستونزې او ننګونې واور 

.  حل لپاره يې د همکارۍ ژمنه څرګنده کړه
د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین محترم مولوي قدرت هللا جمال همدارنګه د دې آمریت شعبات، 

ونو د آرشیف او تحویلخانه هم له نژدې څخه وکتلې او د آرشیف مسوولینو ته یې د مکاتیبو او سند
وزارت په اخر کې د صنعت او سوداګرۍ . خوندي ساتنې او مراقبت په اړه الزمې الرښونې او هدایت ورکړل 

شپړ معین او ورسره تخنیکي پالوي د آمریت له احاطوی د یوال څخه لیدنه وکړه او د يادې پروژې پر ب
.والیی ټینګار وکړ

شل د وروستۍ زلزلې زیانمونو کورنیو ته د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همغږۍ د خصوص ي سکتور مرستې ووی
شوې 

کورنیو لپاره د پکتیکا والیت په زیړوک 3055صنعت او سوداګرۍ وزارت په همغږۍ سره د خصوص ي سکتور له لوري د 
 یادې مرستې د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین محترم مولوی قدرت هللا. او برمل ولسوالیو کې مرستې وویشل شوې 

ۍ زلزله ځپلو جمال په حضور داشت چې د پکتیکا والیت والي محترم الحاج مولوی عبدهللا مختار ورسره ملتیا کوله د ورست
.اړمنو کورنیو لپاره وویشل شوې 

ا والیت د سفر په دې لړ کې محترم مولوی قدرت هللا جمال، محترم الحاج مولوی عبدهللا مختار او ورسره پالوي د پکتیک
لیت ویلو تر ګیان له ولسوالۍ څخه هم لیدنه وکړه د ورستۍ زلزلې د شهیدانو روح ته یې د عا وکړه او کورنیوته یې د تس

ه او ا له لوري د دوي د مشکالتو د حل لپاره یې د همکارۍ ژمنه وکړ .ا.څنګ د سیمې د خلکو ستونزې هم واوریدلې او د ا
د 3055ه چې د یادونې وړد.څرګنده یې کړه چې ستاسو ستونزې به د افغانستان اسالمي امارت له رهبرۍ سره شریکې کړو 

شامل دي چې د خصوص ي سکټور یادې مرستې د صنعت او ( وړه، غوړي، وریځې، کمپلې او درمل )مرستو کڅوړوکې 
زیانمنۍ کورنۍ د برمل ولسوالۍ کې د 1528زیانمنۍ کورنۍ زیړوک ولسوالۍ کې او 1527سوداګرۍ وزارت په همغږۍ 

.مرستو له دې کڅوړو څخه مستفید شوې 
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پکتیکادیدار معین وزارت صنعت و تجارت با والی 
ا دیدار مولوی قدرت اهلل جمال معین وزارت صنعت و تجارت با محترم مولوی عبداهلل مختار والی پکتیکمحترم 

.کرد
نخست آقای مختار تشریف آوری معین وزارت صنعت و تجارت و هیئت همرا  ه شان را خوش آمدید گفته و از 

شکری کمک های سکتورخصوصی که در هماهنگی این وزارت به آسیب دیدگان زلزله اخیر صورت گرفته است، ت
.نمود

متعاقباً معین وزارت صنعت و تجارت با تأکید به همکاری به آسیب دیدگان گفت، همکاری تجار ملی،  
هان ثابت  صنعت کاران و عموم مردم افغانستان؛ یکبار دیگر نشان داد که ملت افغانستان واحد و متحد بوده و به ج

.شد که افغان ها یک مشت واحد می باشند
.  رددر ادامه آقای جمال جهت ایجاد سهولت برای سرمایگذاران و صنعت کاران در این والیت با آقای مختار بحث ک

ده؛  قابل یاد آوری است که معین وزارت صنعت و تجارت از آمریت صنعت و تجارت این والیت نیز بازدید نمو
ار این چالش ها و مشکالت این آمریت را از نزدیک مالحظه نموده، در رابطه به ایجاد سهولت به صنعت کاران و تج

.والیت تاکید کرد

۱۴۰۱/۴/۳۱:تاریخ

۶:صفحه


