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د صنعت اوسوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلي مولوی قدرت هللا جمال په مشری د اجناسو خدماتو او 
سوداګریزو اعالناتو د ارزونې کمیسیون څلورمه ناسته ترسره شوه
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دیدار محترم الحاج نورالدین عزیزی با سفیرجمهوری اسالمی ایران
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دیدار محترم الحاج نورالدین عزیزی با سفیرجمهوری اسالمی ایران

2

4

رکت محترم الحاج نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت با محترم عبدالنافع رئیس ش
.  شرنک روسیه دیدار نمود
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په د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلي مولوي قدرت هللا جمال د صنعت کارانو سره د دې وزارت
.عمومي تاالر کې لیدنه وکړه
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دیدار رهبری مقام محترم وزارت با تاجران جلغوزه
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فهرست عناوین شماره



دیدار رهبری مقام محترم وزارت با تاجران جلغوزه
مالجقدرت اهللمولویمحترموتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم
راتصادرویوکردهدیدارجلغوزهتاجرانازکثیرتعدادباوزارتاینتجارتوصنعتامورمعین

شانتمشکالقبلیجلساتادامه یدرجلعوزهصادرکنندگانجلسهایندر.نمودگفتگوجلغوزه
خواستاروگذاشتهمیاندرتجارتوصنعتوزارترهبریباجلغوزهصادراتقسمتدررا

ونعتصوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترممتعاقباً.شدندمشکلاینبهرسیدگی
معاونرادربعبدالغنیمالمحترمباموضوعکهگفتجلغوزه،صادراتدرتعادلبهتأکیدباتجارت

بایرانوزشورایهدایتنظرداشتدرباوشدگذشتهمیاندراوشاندفترورئیس الوزرااقتصادی
جوازهکجلغوزهصادرات کنندگانبهتاگردیدفیصلهوبرگزارتخصصیجلسهذیربطادارات
صصیتخکمیته ییکجلسهایندرهمچنینوشوددادهاجازهبنادرتمامازباشندداشتهرسمی

.گردیدایجادجلغوزهصادراتمورددر

د صنعت اوسوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلي مولوی قدرت هللا جمال په مشری د اجناسو 
شوهخدماتو او سوداګریزو اعالناتو د ارزونې کمیسیون څلورمه ناسته ترسره 

سوداګریزو داو،ریاستچارو مستهلکینودعظیمیهللانجیبحافظښاغلیچیکيناستهدیپه
دچيوکړټینګارجمالښاغليدرلود،حضور استازو اداراتواړوندوداورئیس،کمیسیون خبرتیاوو 

اړهپهزیاندنومستهلکیداوخبرتیاوو ناسموداووش ي،توجوډیرکیبرخهپهخبرتیاوو سوداګریزو 
لري اړهیپور ژوندوالودهیوادداچيځګهوش يیېارزونهاسنادونوداوکنټرولدرملتونونودوویل

چيایدباخلي،درملڅخهدرملتون دکلهچيش يورکړل خبرتهخلکوچيکړهزیاتهجمالښاغلی
یوولسودکمیسیون یادچيدهوړ یادونيدولري سرهځانلهمهردرملتون دبیه،درملداونسخه،
.کوی فعالیتمشری پهوزارتسوداګرۍ اوصنعتدغړیتوبپهادارو 
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تاالر کنفرانس های : مکان

وزارت
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وزارت



دیدار محترم الحاج نورالدین عزیزی با سفیرجمهوری اسالمی ایران
مقیمایراناسالمیجمهوریسفیرباتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترم

مشترکهمکاری هایرویودیدارکشوراینمبارکهفوالدشرکتمسئولینوکابل
طریقزاکاالتجارتوترانزیتدرسهولتایجادافغانستان،صادراتحجمافزایشتجارتی،

وصیسکتورخصمیانگفتمانراه اندازی،افغانستاندرایرانسرمایه گذاریچابهار،بندر
بیشتر،بحث هایبرایدوطرفنمایندگانمعرفیتخنیکی،همکاری هایدوکشور،

وگوگفتایراناسالمیجمهوریوافغانستان.ا.اسکتورخصوصیبحثمورددرهماهنگی
.گرفتصورتتفاهم

تولیدی محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با مسئولین فابریکه های
.نمودپالستیک کشور دیدار 

ازتعداددرخواستوپالستیکتولیدکیفیتمورددرکابینهجلسهآخریندرکهداشتاظهار
.گرفتصورتبحثسکتورپالستیکفابریکه هایازحمایتنظرداشتدرباواردکننده تاجران

مایتحوموادخامقیمتپالستیک،کیفیتتولیدات،نوعیتمورددرفابریکه هامسئولین
کهدگفتننموده،صحبتسکتورپالستیکفابریکه هایازموادخامصادرکنند ه یکشورهای

تاسفانهماما.می شودتولیدبازیافتیموادوجدیدموادخامازوخریطه هارولشکلبهپالستیک ها
ازکشورلیداختولیداتکردنتضعیفبخاطرخارجازوطنتولیداتاسمبهپالستیکیتولیدات

عتصنوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترماخیردر.می شودواردهمسایهکشورهای
رتصوتالشوباشندا.اهمکارعوایدباالبردنومالیهبهرابطهدرتاخواستآنهاازتجارتو

.شودمعیاری ترقبلازتولیداتکیفیتتاگیرد
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کت الحاج نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت با محترم عبدالنافع رئیس شرمحترم 
.  شرنک روسیه دیدار نمود

.ا .اهئیتازشانخوبپذیرایبرمبنیعبدالنافعآقایازقدردانیضمنعزیزیالحاج
شرنکشرکتنیکفعالیت هایازکشوردراوشانحضورازتشکریوروسیهدرافعانستان

بهتوجهباکهداشتبیانوکردهارایهمعلوماتروسیهدر،نمودهخرسندیاظهار
وروسیسرمایه گذارانروسیه،فدراتیفکشورمقیمتجارافغانارزیابی ها،ومشاهدات
اجالحمحترماخیردر.می باشندافغانستاندرسرمایه گذاریعالقمندمنطقهکشورهای
آماده یوزارتاینکهکردتاکیدتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدین
الاستقبافغانستاندرآنهاسرمایه گذاریازوبودهسرمایه گذارانباهمه جانبههمکاری
.می کند

ه د دې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلي مولوي قدرت هللا جمال د صنعت کارانو سر 
.وزارت په عمومي تاالر کې لیدنه وکړه

ه ستونزو دوی په خپلو خبرو کې د یو لړ عمد. په دې لیدنه کې یو شمېر صنعت کارانو خبرې وکړې 
د ستونزو د ښاغلي جمال.صفايي کتابچې او صنفي جوازونو څخه یادونه وکړه, ماليې, لکه برېښنا

د حل په نوموړي زیاته کړه چې د سوداګریزو ستونزو . اورېدلو نه وروسته، د ستونزو د حل ډاډ ورکړ
رت او ښاروالي همدا رنګه به د ماليې وزا. موخه به هره اونۍ تخصص ي او تخنیکي ناسته ترسره کیږي 

.اړوند ستونزې د اړوند ارګانونو سره د حل په موخه شریکې ش ي
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