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نمودمعین عواید و گمرکات با وزیر صنعت و تجارت دیدار 
نعت اج مال ناصر آخوند معین عواید و گمرکات وزارت مالیه امروز با الحاج نورالدین عزیزی وزیر ص

.و تجارت و هیئت همراهش دیدار کرد
و در این دیدار جانبین در خصوص روند ترانزیت در کشور، ایجاد تسهیالت در زمینه صادرات
ت مهم واردات، رفع مشکالت در زمینه تعرفه گمرکی، ایجاد هماهنگی بهتر بین دو اداره و موضوعا

.دیگری بحث و گفتگو کردند
در پایان این نشست روی هماهنگی و همکاری مشترک در بخش های ذکر شده تصامیم مهم 

.اتخاذ گردید

.هوکړ لیدنهڅخهخونېداچونېپانګهاو سوداګري دجمالهللاقدرتښاغليمرستیالوزارتد
صنعتد.وکړهلیدنهڅخهخونېداچونېپانګهاوسوداګري دجمالهللاقدرتښاغليمرستیالوزارتد
څخهخونېلهاچونېپانګهاوسوداګري دجمالهللاقدرتمولوي ښاغليمرستیالوزارتسوداګري او

داومومندیونسمحمدښاغلیسرپرستاومعاون خونېنوموړېدپکېچېلیدنهیادهکړهترسرهلیدنه
.وشوې اترې خبرې ستونزو پهسوداګرو ددرلودشتون همرئيسزونلویدیځ
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جلسه ی مشترک با مقام رهبری والیت خوست و صنعت کاران و تاجران این والیت
ابخواستوالیتبهسفرشاندرتجارتوصنعتوزارتمعینجمالقدرت اهللمولویمحترم

برگزارتخوسوالیتمقامدرکهجلسهاین.کرددیداروالیتاینسکتورخصوصیومعاونینوالی،
معینحضورونمودهقدردانیجمالمولویآقایسفرازصنعت کارانوتاجرانبود؛گردیده
رممحت.کردندعنوانشانصحبت هایاستماعبرایعینیضرورتیکراتجارتوصنعتوزارت
صحبت هایاستماعازبعدوزارتاینتجارتوصنعتامورمعینجمالقدرت اهللمولوی

اینجرانتاوصنعت کارانمشکالتبررسیراخواستوالیتبهسفرشانهدفاشتراک کنندگان،
برایتربیشسهولت هایآوردنومشکالتبهرسیدگیبرایماکهکردتأکیدودانستوالیت

.داریمجدیتوجه یوبرنامه هاافغانستانسکتورخصوصی

.ښاغلي مولوی قدرت هللا جمال د پکتیا والیت له والي سره لیدنه وګړه
انعاملوی مو ښاغليواليلهپکتیادجمالهللاقدرتمولوی ښاغليمرستیالوزارتسوداګرۍ اوصنعتد

رسیدهاورستيماړخیزي هردسرهځپلوزلزلهدهللاانعامښاغليلهجمالښاغليکيپیلپه.وکتلسرههللا
لهيښ يپدیدچيکسانوهغهاوسازمانونه،کوونکيمرستهسکتور،خصوص يدوکړه،مننهلپارهګي

وویلاوکړ،یادنیکيپهڅخهوزارتسوداګرۍ اوصنعتدواليپکتیاد.وکړهمننهکړی مرستهسرهزیانمنو
درازمداه.نکړي هیرمرستېشوي لخواوزارتګرۍ سودااوصنعتدهیڅکلهبهولسونووالیتدیدچي

لهپکتیاداړهپهمسائیلواړوندسوداګرو اوکارانو،صنعتصنعت،دمرستیالوزارتسوداګرۍ اوصنعت
سرهداګرو سو اوکارانوصنعتدچيوغوښتلیيڅخهرهبری دمقاموالیتداووکړی،اتري خبري سرهوالي

تخوساوپکتیادمرستیالوزارتسوداګرۍ اوصنعتدچيدهوړ یادوونید.وکړي مرستيهراړخیزي 
.دیکړي رسفتهوالیتونوخوستاوپکتیاهدفپهحلددستونزو سوداګرو اوکارانوصنعتدوالیتونو
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!وداګرو سره لیدنهثد کندهار، هلمند او نیمروز والیتونو له س
لهونووالیتنیمروزاوهلمندکندهار،دعزیزي نورالدینښاغليسرپرستوزارتسوداګرۍ اودصنعت
لهاوکړې کېشريستونزې خپلېکېبرخهپهواردولودسرې کيمياوي دسوداګرو يادو.وکتلسرهسوداګرو 

چېل؛وویاړهپهواردولودسرې کیمیاوې دعزیزي ښاغلي.وکړهغوښتنههمکارۍ ديېڅخهوزارتدغه
.دهالندېڅاردزموږموضوعکوي،کاربرخهدېپهادارې اړونده
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