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ګرو او د د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلی مولوی قدرت هللا جمال یو شمیر صنعت کارانو، سودا
. فابریکو له مسوولینو سره و کتل
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د مستهلک نړیوال سازمان د ایجاد طرحه د بیاکتنی او پریکړه کوونکی کمیټه غونډه
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. په هیواد کی د سړو خونو پر جوړولو بحث
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.د اوسپنې د ویلې کولو سکتور مسوؤلینو سره د مولوی جمال لیدنه
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ر شمییو وزارتدیداو مشری پهجمالهللاقدرتمولوی ښاغلیمرستیالوزارتګرۍ سودااو صنعتد
.شوهسرهتر مجلسمدیریتیګډون پهرئیسانو 
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دیدار محترم الحاج نورالدین عزیزی با مسولین اتحادیه و انجمن مکاتب خصوصی

صفحه

1

3

فهرست عناوین شماره



دیدار محترم الحاج نورالدین عزیزی با مسولین اتحادیه و انجمن مکاتب خصوصی
مکاتب الحاج نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت با مسئولین اتحادیه و انجمن هایمحترم 

و خصوصی کشور دیدار نموده، در مورد مشکالت شان جهت اخذ جواز تشبث، جواز مالیاتی
مربوطه  محترم الحاج عزیزی با استماع پیشنهادات آنها به مسئولین. صنفی صحبت نمود

.هدایات الزم صادر نمود

ارانو، د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلی مولوی قدرت هللا جمال یو شمیر صنعت ک 
. سوداګرو او د فابریکو له مسوولینو سره و کتل

فو په برخه کارانو، سوداګرو او د فابریکو مسوولینو په خپل وار سره د برښنا او مالیې تعر صنعت 
.کی خپلې ستونزي د صنعت او سودا ګری وزارت مرستیال سره شریکې کړې 
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هد مستهلک نړیوال سازمان د ایجاد طرحه د بیاکتنی او پریکړه کوونکی کمیټه غونډ
سوداګرۍ اوصنعتدکمیټهکوونکیپریکړهاوڅیړنېدطرحهایجاددسازماننړیوالمستهلکد

وزارتۍ سوداګر اوصنعتدشوهترسرهمشری پهجمالهللاقدرتمولوی ښاغليمرستیالوزارت
تاییددتهبینېکامحترمااادبهوروستهتدقیقدچيوکړټینګارکول بډایهپرطرحېددیمرستیال

هتسازمانملتونوملګرو دبهوروستهڅیړنۍاوتدقیقزیاتالدرازهمدااوکیږي وړاندیلپاره
دوالخوزارتسوداګرۍ اوصنعتدنظریهایجادولودنهاددیدچيدهوړ یادونېدش يواستول 
.وشوې خپرههممخکیپاڼهویبپهسازمانملتونوملګرو 

. هیواد کی د سړو خونو پر جوړولو بحثپه 
ناسته چي د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال ښاغلي مولوي قدرت هللا جمال په مشري او د هغه 

مولوي محمد زمان ناصری د صنعتی پارکونو د انکشاف او پالیس ی رئیس، د کرنې، صنایع او معادنو
او د افغانستان د تولیداتو .خونې مشرتابه په ګډون د هیواد د سړو خونو وضعیت په اړه بحث وشو

لویه ستونزه وبلله او د سړې خونې جوړولو، د مدیریت څرنګوالی، او د دولت او خصوص ی سکتورپه
ښاغلی مولوی محمد زمان ناصری وویل د صنعت . ګده پانګه اچونې په اړه خپل نظریات شریک کړل 

ښاغلی جمال په .او سوداګرۍ وزارت مشرتابه د سړې خونې پر جوړولو باندی خاص توجو لری 
وږد ټینګار سره وویل مونږ باید خپل ټول توان د ظرفیت جوړونه او خپل زیربناوې ته پاملرنه وکړو، ا
. کلنو لپاره باید بنسټ کیږدو، مونږ د یو واحد دولت په توګه خپل ولس او هیواد ته توجو وکړو 

.پریکړه وشو چي د مربوطه اداراتو او خصوص ی سکتور په ګډون جامع تګالره ترتیب ش ي
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.د اوسپنې د ویلې کولو سکتور مسوؤلینو سره د مولوی جمال لیدنه
سانورئیځینووزارتدیدجمالهللاقدرتمولوی ښاغلیمرستیالوزارتسوداګرۍ اوصنعتد
داویدنهلسرهمسوولینولهسکټور کولوویلېداوسپنېداوخونو،معادناوصنایعدګډون په

دمسوولینوسکټور کولوویلېداوسپنېدهیوادد.وکړاتری خبری اړهپهستونزو سکټورونودغو
جمالاغليښ.کوو کارلپارهولسټول بلکهنهلپارهکسانومشخصودمونږوویلزړو)موادوخامو

چيوویلاوکړو ټینګارباورمندیپهمشرتابهدوزارتسوداګرۍ اوصنعتدباندیلرونکوفابریکه
موخههپحلدتهشوراکمیسیون عالیاقتصادیدډول ځانګړي پهتهمسوولینوبهغږستاسو
نعتدصموخهپهګيرسیدهدستونزې دکمښتدبرښناکیغونډهدیپههمدارازکیږي رسول 

داوریاستعمومېبرښنادوزارت،سوداګرۍ اوصنعتدچيشووړاندیزلخواوزارتاوسوداګرۍ 
دشومنلو لخوامسوولینویادودچيوش يناستهتخنیکېمنځترسکتور کولودویلېاوسپنې
.دیفعالفابریکېکولوویلېداوسپنېد۴۲کيهیوادپهچيدهوړ یادونۍ

ارتوز دیداو مشری پهجمالهللاقدرتمولوی ښاغلیمرستیالوزارتګرۍ سودااو صنعتد
.شوهسرهتر مجلسمدیریتیګډون پهرئیسانو شمیر یو 
ښاغلیرئیس،عمومېاداری اوماليدعمری هاشممحمدالحاجښاغلیکيناستهدیپه

ثبتمرکزی دپروردینزبیرمحمداوښاغلیرئیسعمومیپارکونودصنعتيقریش یسیدعبدالعظیم
کولوندیوړاخدماتوتهاوولسمدیریتښهدالاوستونزی وړاندیزونهنظریات،خپلرئیس،عمومی

پهونوآنداووړاندیزونوغړو دغونډېدیدجمالښاغلیکړل شریکسرهجمالښاغلیکیبرخهپه
منظمپهارونهک خپلاوږهپهاوږهسرهنیولوکینظرپهمراتبسلسهدبایدمونږوویلسرهاوریدلو
تهولسخپلډول احسنپهڅوترولرو ادارهمنظمبایدهمدارازکړو ترسرهډول موثرهاومفید

.وکړو خدمت
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