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تور له غړو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ښاغلي نورالدین عزیزي د هېواد د لبنیاتو سک
.  سره وکتل

ازار د اړتیاوو د دې لیدنه کې د هېواد د لبنياتو تولیدکونکو د طبيعي او کورنیولبنياتو څخه د بپه 
سلنې ته ۳۰سلنې څخه ۱۲پوره کیدلو ادعا وکړه، او له یاد سکتور څخه د مالتړ په موخه يېد 

ولید د وړتیا، په نوموړې د لبنیاتو د پروسس او تولید فابریکو له ټولو مسوولینو وغوښتل، چې د تد
ړل شوي فابریکو کې د کارېدونکو خامو موادو ډول، د اړیکو شمېرو او د کارکوونکو شمېر په ورک

ت د لومړنیو پای کې ښاغلي عزیزي د دغه وزار .فورمه کې ثبت کړې تر څو ټولې فابریکې وڅېړل ش ي
زیاتو بحثونو صنایعو رئیس ته الرښوونه وکړه چې د لبنیاتو د فابریکو له مسوولینو څخه دې د ال 

ان کې د لبنیاتو د فابریکو د خاوندانو په وینا اوس مهال په افغانست. لپاره یو تخنیکي ټیم جوړ ش ی
.سترې فابریکې فعالیت کوي ۳۲دپروسس او تولید 

.دایرگردیداموراتاق هانخستین جلسه ی کمیته ی تخصصی و تخنیکی 
 اهللقدرتمولویمحترمحضورباعزیزینورالدینالحاجمحترمریاستتحتجلسهاین

صادیاقتمعاونیتمحترمنمایندگانوزارت،مربوطهروئسایتجارت،وصنعتمعینجمال
مطابقدبایقانوناینکهگفت.گردیدبرگزاراتاق هاوعلوماکادمیامور،ادارهرئیس الوزرا،

اینهککرداضافهجمالمولویهمچنینوشودساختهمختصروتعدیلفقهوشریعتبه
برگزاریرویتأکیدبااشتراک کنندهنمایندگان.شودپالن گذاریمدتدرازبرایبایدکار

یشتفتونمایندگانعالیشورایجلساتاموراتاق ها،تنظیمقانونتعدیلانتخابات،
موافقتهبمیکانیزمیکنظرداشتدربااتاق هاتعددبهرابطهدراتاق ها،حسابیوامورمالی

اتاق هاامورتنظیمقانونتاشدگرفتهتصمیمجلسهایناخیردر.داشتنداعالمراشان
والیامورمازبررسیوتفتیشوبرگزاراتاق هانمایندگانعالیشورایجلساتتعدیل،
.گیردصورتاتاق هاحسابی
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1401/8/16: تاریخ
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تاالر کنفرانس های : مکان
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یافتتدویرخشت  پزیهایداش آمورتنظیمطرزالعملنهای سازیجلسه ی
ابتجارتوصنعتوزارتمعینجمالقدرت اهللمولویمحترمریاستتحتجلسهاین

معادنوصنایعاتاقومحیط زیستکابل،شاروالیامورداخله،محترمنمایندگاناشتراک
بحثخشتامورداش هایتنظیمطرزالعملمسوده یبهرابطهدروبرگزارافغانستان

داشتبیاندانسته،قدرقابلجلسهایندررااشتراک کنندهزحماتجمالمحترم.گردید
.گرددارایهنخنیکینظریاتتوانتمامبابایدوداریدعهدبهرابزرگیمسئولیتشماکه
تنظیمطرزالعملمسوده یبهآننمودناضافهونظریاتجمع بندیبااخیردر

مسوده یکهاستیادآوریقابل.گردیدنهاییطرزالعملاینخشتامورداش های
تجارتوصنعتوزارتسویازماده21وفصل4درخشتامورداش هایتنظیمطرزالعمل

.استگردیدهترتیبمتذکرهاداراتهمکاریبهو

جلغوزهدیدار محترم الحاج عزیزی با تاجران 
وداردیجلغوزتاجرانازتعدادیباتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترم

رایهامعلوماترابطهدرجلسهایندرتاجران.نمودگفتگوجلغوزهصادراتبهرابطهدر
.شدندهمسایهکشورهایبهآنصادراتقسمتدروزارتهمکاریخواستاروکرده

ریهمکابهتأکیدباتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم
تابرسندتوافقبهشرکتیکباکهداشتبیانافغانستان،ازقانونیصادراتودوجانبه

وعتصنوزارتنباشند؛تماسدرشرکت هاباکهصورتیدرودهندانتقالراشاناموال
اظهارعزیزیالحاجآقایهمچنین.نمودخواهدهمه جانبههمکاریموردایندرتجارت
آندرومی گرددبرگزارذیربطاداراتمیانجلسهیکنزدیکروزهایدرکهداشت
.شدخواهدآمادهمیکانزمیککشورصادراتیاقالمبرایجلسه
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1401/8/16:تاریخ
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وزارت

دفتر وزیر صاحب: مکان



ستان مولوی قدرت اهلل جمال معین صنعت و تجارت با اتشه های تجارتی افغاندیدارمحترم 
پاکستانمقیم 

اموروتجارتتسهیلسرمایگذار،تجار،بهخدماتعرضهرویتجارتوصنعتمعین
کیراهااتشهبهسهولتتامینوخدماتعرضهمورددرجمالمولوی.نمودگفتگواداری
دموردرمحترماشته هایاستاسالمیامارتشاناتشه،هرشانکهگفتدانستهاصل

حمایتخوستارداده،معلوماتشانکاریساحهبهمربوطامورودستاوردهاها،فعالیت
رهبری،شدنبهترمورددرجمالمولویمحترم.گردیدتجارتوصنعتوزارترهبری

بزودیکهسپردوعدهها،درخواستزمینهدرنموده،صحبتگیریگزارشمدیریت،
کارمتراکبهباتوجههااتشهفعالیت هایکهگفتجمالمولوی.نمودخواهدحلراکاستی
رسیدگیوردمبزودیان شااهللکهاستبیشترتوجهنیازمندعبوری،نقاطوبنادردربیشتر

.گرفتخواهدقرار

جریان کار ساختمان مسجد و تاالر اجتماعات وزارت صنعت و تجارت
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دفتر معینیت صنعت : مکان

و تجارت

صحن وزارت صنعت : مکان

و تجارت



ن محترم الحاج نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت وتجارت و شماری از روئسای ای
.  وزارت از پارک صنعتی صنایع سبز دیدن نمودند

آوریتشریفازتشکریضمنسبزصنایعصنعتیپارکرئیسامیریمحسنمحترم
لیدیتوپارکهایازیکیراسبزصنایعصنعتیپارکوتجارت،صنعتوزارتسرپرست

شورکخصوصیسکتورآوردهایدستازمهمبخشراپارکاین:گفتنمودهعنوانکشور
ا.ا.اده،بوکشورکارانصنعتتمامبهرسانیخدمتتالشدروزارتاین:گفتنمودهعنوان

صنایعصنعتیپارک.می کندنگهبانیوحمایتشانگذاریسرمایهوخصوصیسکتوراز
مواد ،غذاییموادبخش هایدروگردیدهایجادفاز۷درخصوصیسکتورسویازسبز

نیزگداموخانهسرددارایوفعالیت داشتهنوشابه جاتوپالستیککاغذ،وکارتنشوینده،
بهآغازعمالکارخانه100وگردیدهتوزیعزمینفابریکه۵00برایپارکایندر.می باشد

.دمی باشکارمصروفسبزصنایعصنعتیپارکدرنفر4000ازبیشترو.استنمودهکار

1401/8/19:تاریخ
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پارک صنعتی سبز: مکان

کابل


