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د هلمند له صنعتي پارک څخه لیدنه
تاریخ د ۷د صنعت او سوداګري وزارت مرستیال ښاغلي مولوي قدرت هللا جمال د زمري میاشتې په 

.  هلمند والیت له صنعتي پارک څخه لیدنه وکړه
نکشاف رئيس مرستیال وزیر د یوه ټيم په ملتیا چې د یاد وزارت د صنعتي پارکونو د پالیس ي د تطبیق او ا

و ته ښځ)مولوي محمد زمان ناصري هم ؤ د بست او بوالن صنعتي پارکونو او د بوالن د الس ي صنایعو 
الي ښاغلي جمال د لیدنې په ترڅ کې مسؤلینو ته د خدمتونو د ال ښه و . لیدنه وکړه( ځانګړې شوې 
.الرښوونه وکړه

بازدید از ریاست صنعت و تجارت قندهار
ار از محترم مولوی قدرت اهلل جمال معین وزارت صنعت و تجارت در ادامه سفرشان به والیت قنده

.ریاست صنعت و تجارت این والیت بازدید کرد
آقای مولوی جمال در دیدارشان با رئیس و کارمندان ریاست صنعت و تجارت قندهار از 

دست آوردهای این وزارت یادآور شده و آنان را به خدمت به صنعت کاران و تاجران این والیت 
.تشویق کردند

در اخیر معین امور صنعت و تجارت جهت آگاه ای از روندکاری و بررسی وضعیت از شعبات و 
.آرشیف ریاست صنعت و تجارت قندهار دیدار کردند

مول قابل یادآوری است که در این سفر، آقای مولوی جمال را یک تیم تخنیکی و کاری به ش
راه ای محترم مولوی محمدزمان ناصری رئیس انکشاف و تطبیق پالیسی پارک های صنعتی هم

.می کنند
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د سوداګري وزارت مرستیال د کندهار له والي سره وکتل
دېکترڅپهسفر رسميخپلدجمالهللاقدرتمولوي ښاغليمرستیالوزارتسوداګري او صنعتد

سرهواليهلملتیاپهپالوي ملدجمالښاغلي.وکتلسرهوفایوسفحاجيښاغليواليلهوالیتکندهار 
څو تر وښتلوغڅخهواليلهنوموړي.وکړې خبرې تفصیليموضوعاتو سوداګریزو پهوالیتکېلیدنهپه
دارکپصنعتيد.وکړي اقداماتاړینلپارهحلدستونزو پرتو دوړاندېپهفعالیتونو سوداګریزو د

.شوې وبللوړ پامداو عمدهستونزې اړوندکلینیکاو برېښنا,سرک
پهلحدستونزو دچېکړ څرګندډاډڅنګتر مننېدڅخهورتګلهپالوي دوفاښاغليواليکندهار د

.کړي پورتهګامونهاغېزمناو چټکادارهوالیتيبهموخه

رسیدگی به مشکالت صنعت کاران
ونایعصاتاقاعضایازتعدادیباتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم
.کرددیدارافغانستانمعادن

ونعتصوزارتصنعتیپارک هایعمومیرئیسقریشیسیدعبدالعظیممحترمکهجلسهایندر
ازدادیتعوافغانستانمعادنوصنایعاتاقعاملهئیترئیسکمین زادهشیربازمحترمتجارت،
.گرفتصورتتبادل نظروبحثآنهامشکالتمورددرداشتند،حضوراتاقایناعضای

یعمومرئیسبهصنعت کارانمشکالتبهرسیدگیجهتتجارتوصنعتوزارتسرپرست
.نمایدصحبتبرشنامحترمریاستباتادادهدایتصنعتیپارک های

باتتجاروصنعتوزارتطریقازرامشکالت شانصنعت کارانکهشدگرفتهتصمیماخیردر
.بگذارندمیاندرادارات
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د وچې مېوې له سوداګرو سره غونډه 
سرهسوداګرو لهمېوې وچېدجمالهللاقدرتمولوي ښاغليمعینوزارتسوداګرۍ او صنعتد

.وکتل
 چېو دوالیتدغهدکیسفر پهوالیتکندهار دسرهپالوي ملخپللهمعینصنایعو او سوداګرۍ د

.واورېدېیېستونزې هغوی داو وکتلسرهسوداګرو لهمېوې 
شویو ترسرهدکېبرخهدېلوريلهرهبرۍ دوزارتصنایعو او سوداګرۍ دجمالښاغليورپس ې

 چېکړهو الرښوونهیېتهریاستسوداګرۍ او صنایعو دوالیتدغهداو وکړې خبرې اړهپهفعالیتونو 
.کړي شریکسرهمرکز لهموخهپهدحلتلاو .کړي تعقیبوړاندیزونهاو ستونزې دسوداګرو 

تهیتونو وال چېوکړه،یادونهسرهټینګار پهجمالهللاقدرتمولوي ښاغليمعینسوداګرۍ او صنایعو د
او صنعتداو څیړنهفعالیتونو صنعتياو سوداګریزو داو کول حلستونزو دموخه؛سفر دیې

.دههمغږي ترمنځادارې دسرهڅانګو ادارو نورو دآمریتونو او ریاستونو سوداګرۍ 

بازدید از پارک صنعتی شوراندام
ارکپازقندهاروالیتبهسفرشاندرتجارتوصنعتوزارتمعینجمالقدرت اهللمولویمحترم
.کردبازدیدوالیتاینشوراندامصنعتی

هکپالن شدهساحاترویونمودهدیدنپارکاینبخش هایتمامازتجارتوصنعتامورمعین
بهمطابقراکارهاتادادنهدایتمسئولیتبهوکردهتأکیدمی باشد،آب روهاوسرک هاشامل
.برسانندانجامبهپالن
ونعتصوزارتمرکزازتخنیکیتیمیکسفرایندرراجمالمولویآقایکهاستیادآوریقابل

تریاسپالیسیتطبیقوانکشافرئیسناصریمحمدزمانمولویمحترمشمولبهتجارت
.می کندهمراه ایصنعتیپارک های
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