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یاسین شریف در قالین دستی /بافت سوره یس
عصروتهبافافغانیکتوسطرویهدوصورتبهقالینیاوراقدرشریفیاسینیسسوره
ومؤلدیناتحادیه یفنیمعاونوتجارتوصنعتوزارترهبریحضورباامروز

امورمعینجمالقدرت اهللمولویمحترمسپس.گردیدرونماییقالینصادرکنندگان
آنرااثر؛اینبافنده یغزنویحیدریخدابخشمحترمازامتنانابرازباتجارتوصنعت
جاییجهمان؛هموطناندست بافقالینکیفیتدرکهگفتدانسته،افغانستانافتخار
طمینانازمینهایندرهمکاریازبافندهتشویقضمنوزارترهبریهیئت.نیستتردید

.استگردیدهتکمیلماه18مدتدرصفحه14دراثراینکهآوریستیادقابل.داد

عالقه مندی سرمایگذاران خارجی به سرمایگذاری در تولید برق حرارتی 
یخارجسرمایگذارانازتعدادیباتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترم
بنصجهتزمینمساحتسرمایگذاری،مقدارآنان،پرزنتیشنجزئیاتنموده،مالقات

ازشتربیویا.نموداستماعرامسایلسایروزغال سنگتُنهرازتولیدیبرقماشینری،
هاآنباپروژهایندرتاکردخواهدمعرفیآنهابانیزراافغانسرمایگذارانازتنیک

چنینهم.شدخواهدتمامافغانیسرمایه گذارانوآنهانفعبههمکهنمایندسرمایه گذاری
سایروزمینقسمتدرهمکاریوعده یوآنهابرنامه هایتأئیدباعزیزیالحاجآقای

یکردزغال سنگازتولیدیفابریکاتتمامکهکردتأکیدمجتمعیکرویموضوعات،
.باشدداشتهفعالیتمکان
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ارسال نخستین محموله مغز جلغوزه به آلمان
از هرات مغزجلغوزه#هزاردالر آمریکایی، 400تنی به ارزش 1۲محموله بزرگ نخستین 

به قیمت مناسب#با بندی معیاری#این محموله با بسته . صادر شده استآلمان#به 
این وزارت رشد تصاعدی صادرات کشور را محصول یک سال. آلمان صادر گردیده است

.هماهنگی و همکاری صادقانه دو سکتور دولتی و خصوصی می داند

! د تړون السلیک او چین ته د جلغوزیو د لومړۍ صادراتو لیږد پرانیستل 
د،(moam)شرکتټرانزیټينړیوالموامدوزارت،سوداګرۍ اوصنعتدتړونصادراتودجلغوزیود

.شویکالسلترمنځاتحادیېدصادراتودجلغوزیودهېوادداوخونېصنایعواوسوداګرۍ دافغانستان
دو،وی شجوړ موخههمدېپهچېپروګرام.شوپرانیستلبارصادراتيلوی لومړی جلغوزیودتهچیناو

مولوي ښاغلیمعینسوداګرۍ اوصنایعودعزیزي،نورالدینالحاجسرپرستوزارتسوداګرۍ اوصنعت
وکړکارېمياشتنيمېدوهباندېپروګرامدېپهموږچېکړهزياتهعزيزي الحاجښاغليجمال،هللاقدرت
چېدالرو همنهپروګرامو نور دوهکېبرخهپهصادراتودپنبېاوسکرو ډبرو داودرېږو ونهکېدېپهبهموږ
یادولود.یوکېاړیکهپهسرههیوادونوګاونډیودکېحالتپدېاودیبدیلتوکومخدرهدکېهیوادپهپنبه
یوپهېچدیقراردادرسميلومړنیترمنځشرکتنړیوالیوهداووزارتسوداګرۍ اوصنایعودداچېدهوړ 

لهمکېځدکېموټرو یخچاليپهتهازبکستانڅخهکابللهسنټه۲.۶۷پهقیمتجلغوزيکیلویودکېکال
لهتشرکدغهچېش يوویلبایدهمدارنګهاو.انتقالیږي تهچینالرې لههوادځایههغهلهاوالرې 

.لري ظرفیتصادرولودجلغوزیوټنو۷۵باندېڅهدتهچینڅخهافغانستان
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https://twitter.com/hashtag/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8?src=hashtag_click


“دهافغانستان د اسیا د نښلولو نقطه "مولوي جمال 
د ترکیې سوداګرۍ او صنایعو وزارت معین محترم مولوي قدرت هللا جمال په خپل کاری دفتر کېد 

انګوال له په دې کتنه کې د دوست هېواد ترکیې سوداګر او پ.هیواد له یو تن سوداګرو سره وکتل
دازې په اړه ویتنام څخه ترکمنستان او ازبکستان ته د توکو د لیږد په تړاو او د هغې د هر کال د ان

.  کړهخبرې وکړې او په دې برخه کې یې د صنعت او سوداګرۍ وزارت  څخه د همکارۍ غوښتنه و 
متووالی نوموړي همدا راز د سړک جوړونې، کانالیزاسیون او مخابراتو په برخه کې پانګونې ته چ

صنایعو او ورپس ې د دغه وزارت د. اعالن کړ او په دې برخه کې یې د ال زیاتو معلوماتو غوښتنه وکړه
له لېوالتیا سوداګرۍ معین مولوي قدرت هللا جمال په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د ده
واد په څخه د ښه راغالست او مننې په ترڅ کې وویل، ترکیه د اسالم په تاریخ کې او د دغه هې

…فعالیتونو کې لوړ مقام لري 

دیدار محترم الحاج عزیزی با اعضای اتحادیه ی بارچالنی افغانستان
 یاتحادیهاعضایورئیسباتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم

داشتند،حضورنیزوزارتاینمربوطه یروئسایکهدیدارایندر.کرددیدارافغانستانبارچالنی
1395السدرکهگفتداده،معلوماتاتحادیهبهرابطهدرافغانستانبارچالنیاتحادیه یرئیس

تطبیقوتقویتایجابکهبودگردیدهترتیببارچالنیطرزالعملتجارتوصنعتوزارتسویاز
کشور،تتجارمعیاری سازیوسیستم سازیبهتأکیدباعزیزینورالدینالحاجمحترم.می نماید
وبودهسنتیحالتبهتاکنونافغانستانتجارتکهداشتبیانپذیرفته؛راآنهاپیشنهاد

تاداریمتالشماونمی باشدستندردکشوردربسته بندی
هداشتافغانستانبارچالنیاتحادیه یعضوشرکت۲50حدوددراتحادیه،اینمسئولینگفته یبه
کهگفتبایدومی باشنددارانیزبین المللیبارچالنیسازمان هایعضویتاتحادیه،اینو

.داردفعالیتخط آهنوهواییبحری،جاده ای،:بخشچهاردربارچالنیشرکت های
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