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.  د فابریکه لرونکو په ناسته کي د مولوی قدرت هللا جمال ګډون 
پارکونويصنعتسبزصنایعدجمالهللاقدرتمولوی ښاغلیمرستیالسوداګرۍ اوصنعتد

فابریکهارکپصنعتيسبزصنایعدچيغونډهدا.وکړګډون کيناستهپهلرونکوفابریکه
دکيپیلپهخبروخپلودجمالښاغليوه،شوی جوړهکيهوتلاسټارکابلپهلخوالرونکو
صنعتدهیوادداتحاداواتفاقدوی دسرهمننيپهڅخههمغږی دپارکصنعتيسبزصنایع

هیوادرونو دتاس يوویلکيخطابپهتهکارانوصنعتجمالښاغلي.وبالهمهمکيودهپه
رهبری وزارتدیداو،یاستپوهفعالیتونوپهوزارتسوداګرۍ اوصنعتدپرتلهپهوالو

دسرهلوکو رامنځتهپهآسانتیاوی دتهلرونکوفابریکهاوکارانوصنعتدچيدیمتعهد
.کړی حلستونزي لرونکوفابریکهاوکارانصنعت

شوهد سوداګري وزارت د جومات د بنسټ ډبره کېښودل 
هللاتقدر مولوي مرستیالاوعزیزي نورالدینالحاجسرپرستوزارتسوداګري اوصنعتد

دممراسایښودنېډبرې بنسټد.کېښودهډبرهبنسټدجوماتنوي دوزارتیاددجمال
دکېانګړپهوزارتدچېدهکېپامپه.شول ترسرهکېشتون پهرئيسانوشمېریودوزارت

لګښتجوړونېجوماتد.ش يجوړ جوماتمساحتپهمیترو۵۵۰دلګښتپهډالرو زره۳۰
.کیږي ورکول لورېلهسوداګرو مخیروشمېریودهیوادد
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شرکت میمنه گلیم تقدیر شد 
مولویمحترموتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم

لیمگمیمنهشرکتمسئولینازوزارتاینتجارتوصنعتامورمعینجمالقدرت اهلل
وده؛بگردیددایروزارتاینتاالرمقامدرمناسبتهمینبهکهبرنامه ای.نمودتقدیر

متعالاهللدوستانراکاسبانوی.اهللحبیبالکاسبازعزیزینورالدینالحاجمحترم
.نماییمفراهمشتربیفعالیتزمینهبی نیازاهللدوستانبهتاداریممسئولیتگفتدانسته
رممحتبهراتقدیریلوحگلیموقالینصنعترشدوتشویقجهتعزیزیالحاج

معاونهجمشیدزادقربان علیمحترمهمچنینونموداهداشرکترئیسپردلصبغت اهلل
اینسویزاکهدیگریتقدیریلوحصادرکنندگانومؤلدیناتحادیه یتخنیکیوفنی

ندگانبافکهاستیادآوریقابل.نمودتقدیمپردلآقایبهبودگردیدهتهیهاتحادیه
.استنمودهتولیدمترمربع165مساحتبهراکشورگلیمبزرگترینگلیم؛میمنهشرکت

تهانګوالوپچېکېافغانستان":عزیزي نورالدینشاغلیوزیر،سرپرستسوداګرۍ اوصنعتد
.نشتهکېهېوادونونوروډېرو پهدي،برابرزمینهاوشرایطښهکوم
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رای محترم الحاج نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت می گوید که ب
.یافته استنخستین بار صادرات کشور به پاکستان، نسبت واردات از این کشور، افزایش

نشست مشورتی مسوده ی طرزالعمل کمیته ی ملی بنادر برگزار شد
ورالدیننالحاجمحترمریاستتحتبنادرملیکمیته یطرزالعملمسوده یپیراموننظرخواهیومشورتینشست
تتجاروصنعتامورمعینجمالقدرت اهللمولویمحترمحضورداشتباتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزی

جادایضرورواهدافبهرابطهدرعزیزینورالدینالحاجمحترم.برگزارشدمختلفاداراتنماینده گانووزارتاین
ورداشتحضبدونکهشودگذاشتهبنیادیداریمنظردرکهگفتنموده،صحبتکشورگذرگاهایوبنادرکمیته
بهازنیسالچندینبرایوباشدداشتهجریانعادیوخودکارصورتبهسیستمفعالیتنظارت کننده؛هیئت

حترمم.شدخواهدکشورگذرگاهایوبنادردرمعیاری روندیکبهمنتجبهنهایتدرو.نشودحسآندرتغییرات
بایدد،می باشکشورهاعایداتیچشمه هایازیکیکهبنادرکهگفتتجارتوصنعتمعینجمالقدرت اهللمولوی
.ندنمایشریکآینده نگریباراشانتخنیکینظریاتخواستاشتراک کنندگانازوی.گیردقرارتوجهمورد
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افتتاح نمایشگاه تولیدات داخلی در هرات
حضورباهراتوالیتبهسفرشاندرتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم
شگاه ینمایوالیت؛اینتاجرانوصنعت کارانهرات ،والیتوالیاسالم جارشیخ الحدیثمحترمداشت

بازبازدیدکنندگانرویبهروز5براینمایشگاهاین.نمودافتتاحراافغانستانداخلیتولیدات
ولیدی؛تسکتورهایتمامازکشورتولیدیاجناسنمایشگاهایندرکهاستیادآوریقابل.می باشد

خانم هابهمربوطخاصمکاندرآنغرفه ی30کهاستشدهگذاشتهنمایشگاهبهغرفه150در
.می باشد

افتتاح چهار فابریکه بزرگ تولیدی در هرات
هزینههبتولیدی_بزرگ_فابریکه_چهار#تجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاج

تولیدفابریکه 4اینافتتاحبانمودافتتاحراپارک صنعتی هرات#دردالرمیلیون50
تن2500برایاشتغال زاییزمینهکارتن،ومرغدانهگلخانه ی،پالستیکباطری،
هراتوالیاسالم جارمحترمهمچنان.استشدهفراهممستقیمغیرومستقیمبه گونه

:گفتنمودهخرسندیابرازتجارتوصنعتوزارتفعالیت هایازنموده،سخنرانی
احتیاجاترفعصنعتراهازدینبزرگانداشته،اهمیتنیزشرعلحاظازصنعت

احترام#باسرمایگذاران#باتادادهدایتارگان های امنیتی#تمامبهمی نمودند،
.گیردصورتهماهنگیوبرخورد
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د پکتیکا والیت مشرانو سره د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال لیدنه
یوهلوالیتپکتیکادجمالهللاقدرتمولوی ښاعليمرستیالوزارتسوداګرۍ اوصنعتد

خبری توباستازیپهنورودچيمشراندا.وکړهلیدنهکيدفترکاری خپلپهسرهمشرانوشمیر
مالجښاغلي.کړو صادرهمتههیوادونونوروسرهبرابرولوپهتهوالیتدیدستونزي خپليکولي
اوداګرۍ سو داوارتقاءتهریاستآمریتسوداګرۍ اوصنعتدوالیتپکتیکادچيوکړتاکید
هغوي دجمالليښاغکيپایپه.لرو پالنونهمنظمکيبرخهپهایجاداستازوليخونېاچونېپانګه

الزمهړهاپهستونزو نورواوغوښتنلیکدهغوي داووکړ،وعدههمکاری داړهپهحلدستونزو د
.وکړهالرښوونه

دیدار وزیر صنعت و تجارت با شماری اعضای اتاق صنایع و معادن والیت هرات
باتهراوالیتبهسفرشانجریاندرتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترم
داردیاتاقایناعضایازوشماریهراتمعادنوصنایعاتاقرئیسخادمحمیداهللمحترم
هایشهرکدرمداومبرقکمبودوچالشهاگوییمقدمخیرضمناتاقایناعضای.نمودند

قیرریزیکشور،درفابریکاتنگهداشتنفعالجهتخامبرموادتعرفهکاهشصنعتی،
سرمایهبرایزمینتوزیعلبنیات،وارداتبرتعرفهافزایشهرات،صنعتیشهرکسرکهای

میاندرراموضوعاتسایرومی کنندسرمایه گذاریوالیتایندرتازهکهگذاران
:گفتندصنعت کارانپیشهاداتومشکالتبهاستماعضمنعزیزیالحاجمحترم.گذاشتند

دتولیبخشدرکهصنعت کارانبرایتامی کندکارطرحیرویوتجارتصنعتوزارت
.گرددتوزیعزمینپرستآفتابگلپرورشجهتدارند،فعالیتروغن
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