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ق به ریاست الحاج مال عبدالغنی برادر .هـ1444اولین جلسه کمیسیون اقتصادی سال 
.آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء برگزار گردید

امون بحث های مفصلی پیر« شرکت تجارتی مصطفی صادق عظیمی»در این نشست از سوی 
هنه سرمایه گذاری درازمدت، جلوگیری از واردات تیل بی کیفیت به کشور، توقف صادرات آهن ک

ائه راه حل های معقول برای مشکالت تُجار آهن کهنه صورت گرفت و پیرامون آن دستورات الزم ارو
با اخذ در این نشستِ کمیسیون اقتصادی به وزارت معادن و پترولیم هدایت داده شد تا. گردید

ا به هیئت رهبری.ا.معلومات از کشورهای شریک پیرامون مشخص نمودن و معرفی نماینده ای ا
ن وزارت ای. که در چه سطحی باشد، به این مسأله رسیدگی نمایدافغانستانپروژه تاپی از سوی 

.ه بدارددر نشست بعدی کمیسون اقتصادی، معلومات مورد نیاز را باید به اعضای کمیسیون ارائ

۱۴۰۱/۵/۱۸:تاریخ

۱:صفحه

سکتورساختماندیدار محترم الحاج نورالدین عزیزی با اعضای 
الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با اعضای محترم 

.تگو نمودسکتورساختمان کشور دیدار و در رابطه به ایجاد اتاق ساختمان با آنها بحث و گف
وری اعضای محترم سکتورساختمان، این سکتور را در پیشرفت و آبادی کشورها ضر

.ارزیابی نموده و ضمن تأکید به ایجاد اتاق، مشکالت شان را بیان داشتند
ور با در ادامه سرپرست وزارت صنعت و تجارت نگرانی شان را از عدم فعالیت این سکت

عده ی آنها شریک نموده و اظهار داشت که سکتورساختمان برای اشتغال زای مفید بوده و و
.همکاری نمودند

اتاق در اخیر تصمیم گرفته شد تا یک جلسه ی هماهنگی با ادارات ذیربط در مورد ایجاد
.ساختمان دایر گردد
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صنعتي پارکونو کې د ځمکې د پلور تړونپه 
 د صنعت او سوداګرۍ  وزارت د مرستیال ښاغلي مولوي قدرت هللا جمال په مشرۍ جوړه شوې غونډه کې،  د

.صنعتي پارکونو د ځمکې د خرڅالو تړون له ښاغلي رحیم ګرديزي سره السلیک شو
ن  کې داغونډه چې  د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یو شمیر رئیسانو،کارکونکو،پانګوالو او سوداګرو په شتو 

ندل شوی ترسره شوه  د وزارت مرستیال د خپلو خبرو په ترڅ کې،  ښاغلی رحیم ګردیزي د هېواد په کچه یو پیژ 
انګونې ته شخصیت  وباله، د نوموړي له هغو هڅو او پانګونې یې مننه وکړه کوم چې نور پانګوال په  هېواد کې پ

.هڅوي 
نمرو تړون  له ۱۸جریبه ځمکې کې د  ۳۰د یادونې وړ ده  چې د لوګر والیت د محمداغې  صنعتي پارک  کې په 

میلیونه  ډالرو په 150څخه تر 100ښاغلي رحیم ګرديزي سره السلیک  او ټاکل شوې  چې یاده ځمکه کې د 
سوه ټنه ۴۵۰سوه څخه تر۴۰۰پانګونې سره د اوسپنې د ویلې کولو ستره فابریکه چې په شپه او ورځ کې به د 

.اوسپنې د ویلې کولو وړتیا ولری جوړه ش ي
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