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دواییبحث روی ایجاد اتاق خدمات صحی و 
جلسهایکهامروزقبلازظهردرتاالرعمومیکنفرانسهایوزارتصنعتوتجارتدایرگردیده

.بود،درموردایجاداتاقخدماتصحیودواییبحثصورتگرفت
اینجلسهکهتحترهبریمحترمالحاجنورالدینعزیزیسرپرستوزارتصنعتوتجارت

.برگزارگردیدهبود،نمایندگانسکتورخدماتصحیودواییحضورداشتند
نورالدینعزیزیسرپرستوزارتصنعتوتجارتضمنحمایتهمهجانبهازایجاداتاقمحترم

خدماتصحیودواییوسکتورخصوصیدراینبخش،بیانداشتکهبادرنظرداشتمشکالت
مردمبهخصوصمریضداران؛سهولتهابیشترازپیشدراینبخشفراهمشودتامریضانمان

.درداخلکشورمعالجهشوند
دراخیرتصمیمگرفتهشدتایکجلسهیهماهنگیمیاناداراتذیربطباحضورداشت

.نمایندگانسکتورهایخدماتصحیودواییدایرگردد

پکتیابررسی ریاست صنعت و تجارت والیت 
جنوبوالیتهایبهسفرشانادامهدرتجارتوصنعتوزارتمعینجمالاهللقدرتمولویمحترم
.نموددیدنپکتیاوالیتتجارتوصنعتریاستازروزگذشتهکشورشرقی
ازهنمودعنوانسرمایهگذاریبرایبسترخوبراپکتیاوالیتوزارت،اینتجارتوصنعتامورمعین

جهتوخدمتتجاروسرمایهگذارانصنعتکاران،بهتوانونیروتمامباتاخواستریاستاینکارمندان
.نمایمآبادهمدیگرهمکاریباراافغانستانورزیده،تالشسکتورخصوصیبهسهولتایجاد

خواهانونمودهارایهراپیشنهاداتشانونظریاتپکتیاوالیتتجارتوصنعتریاستکارمندان
.گردیدندآنهابهرسیدگی

ودرخواستهاکهداشتبیانکارمندان،صحبتهایاستماعازبعدتجارتوصنعتوزارتمعین
مولویمحترمادامهدر.نمایندارسالمرکزبهرسیدگیجهترسمیصورتبهراپیشنهاداتشان

ئولینمسبهامورکاریبهبودیبرایراالزمهدایاتونمودهبازدیدریاستاینشعباتازجمالقدرتاهلل
.سپرد
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سفرد لوګر والیت ته د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین 
لوګر د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین محترم مولوي قدرتهللا جمال تیره ورځ دخپل سفر په لړ کې د
ه والیت د صنعت او سوداګرۍ له آمریت څخه لیدنه وکړه او د دې آمریت کاري بهیر یې له نژدې څخ

.وکوت
د لوګر والیت د صنعت او سوداګرۍ آمر محترم مولوي سرور د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین له 

.راتګ څخه مننه وکړه او خپل وړاندیزونه او ستونزې له ښاغلي جمال سره شریکې کړې
ږ په پام محترم مولوي قدرتهللا جمال د الډیرو سهولتونو د رامنځته کیدو ژمنه څرګنده کړه او وویل، مو

.کې لرو تر څو د والیتونو ټول آمریتونه ریاستونو ته ارتقاع ورکړو
جریبه ځمکه ده چې د لومړي فاز زیربنایی ۵۰۰د یادونې وړ ده چې د لوګر والیت د صنعتي پارک مساحت 

.جریبه ځمکه کې بشپړ شوی دی او د ګټې اخیستنې لپاره چمتو ده۲۵۰کار په 

استماع گزارش هیئت مدیره ی اداره ی انکشاف صادرات کشمش
برنامهیدرامروزظهرازقبلتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم

درواشتراکنباتاتطبیوسبزیجاتمیوهجات،کشمش،صادراتانکشافادارهیگزارشدهی
.نمودصحبتادارهایناعضایجمع
کردهاکارمورددرآناعضایازتعدادیوادارهاینرئیسهاشمیعظیممصطفیسیدمحترمابتدا
.گذاشتندمیاندرراپیشنهاداتشانونظریاتنموده،صحبتشاندستآوردهایو

میوهتازه،میوهخشک،کشمش،تُن۲۰۱۰۷ازبیشترگذشته،سالکهاستیادآوریقابل
گردیدهدرصاکیفیتتصدیقنامههای#اخذباادارهاینطریقاززعفرانونباتاتطبیسبزیجات،

پایی،ارو)کشورهایبهرااقالمشانمیتوانندتصدیقنامهها؛ایناعتبارباکشورتجارکهاست
.نمایندصادر((ISOجهانیمعیاراتبا(دورشرقوآسترالیاآمریکایی،
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کشوربحث پیرامون مشکالت تاجران تیل حوزه ی غرب 
تمشکالروزگذشته،ناوقتتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم
تبادلنظروبحثآنهاباموردایندرونمودهاستماعرافراهوهراتوالیتهایتیلتاجران
.کردند
تیموتجارتوصنعتوزارترهبریزحماتوتالشهاازقدردانیبامتذکرهوالیتهایتاجران

ونمودهصحبتمشکالتشانبهرابطهدرسکتورخصوصی،بهسهولتایجاددرهمراهشان
.گردیدندآنبهرسیدگیخواستار

دادهدایتعزیزینورالدینالحاجمحترمجلسه؛ایندراشتراککنندگانبیشترتأکیدبااخیردر
صادیاقتکمیسیونجلساتازیکیبهبیشتربحثبرایجلسهدرحاضرتاجرانازدوتنتا

.گردداتخاذنهاییتصمیمتادعوتوزیرانمحترمشورای

د هلمند د صنعت او سوداګرۍ له ریاست څخه لیدنه
دهلمندورځپهپنجشنبېدجمالهللاقدرتمولویښاغليمرستیالوزارتسوداګرۍاوصنعتد

.وکړهلیدنهڅخهریاستسوداګرۍاوصنعتدوالیت
اغلیښاووکتلسرهکارکوونکولهریاستیاددګډونپهپالويملدمرستیالسوداګرۍاوصنعتد

.کړمعرفيتوګهپهآمردجوازونودوالیتیادديېمحمدحفیظ
څخهارشیفاوڅانګولهریاستسوداګرۍاوصنعتدوالیتهلمنددجمالمولويښاغليورپس ې

.وکړېرښوونېالالزمېهکلهپهساتلوداسنادوداوواليښهدبهیرکاريدیېتهکارکوونکواووکړهلیدنه
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