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1مسکو-با رئیس شرکت کابلدیدارمحترم مولوی قدرت اهلل جمال معین صنعت و تجارت

صفحه

1 .نخستین جلسه  هماهنگی بین الوزارتی در حمایت از تولیدات داخلی برگزار شد

2
حاجيدېک پارکصنعتيپهڅرخيپلدجمالهللاقدرتمولوي ښاغليمرستیالوزارتسوداګرۍ او صنعتد

.وکړهلیدنهڅخهفابریکېتولیديلهزملي

2 دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت و معین وزارت با اتحادیه خدمات صحی



مسکو-با رئیس شرکت کابلتجارتمولوی قدرت اهلل جمال معین صنعت و دیدارمحترم 
حترم مسکو، م-محترم غالم یحی چاوش رئیس شرکت کابلمحترم مولوی قدرت اهلل جمال با 

ش محترم چاو. حافظ احمداهلل آغا و تیم همراه شان دیدار و روی مسایل مختلف گفتگو نمود
ستان ضمن ابراز خوشحالی از تامین امنیت در کشور، در زمینه قراردادهای تولید برق در افغان

ده و جهت ایشان گفت که قراردادهای قبلی طی یک شرایط شفاف تعقیب گردی.صحبت نمود
به وی اطمینان داد که باتوجه. تولید برق بیشتر به صنایع، قراردادهای جدید عقد گردد

گذاری شناخت و فعالیت در روسیه داشته، می تواند سکتور خصوصی آن کشور را جهت سرمای
ایشان عالوه کرد که شرکت های. در افغانستان ترغیب نماید

محترم مولوی جمال گفت که افغانستان خانه مشترک همه ای ماست و همه ای افغان ها در 
وصی را ما بعنوان مسئولین امور در تمام عرصه سکتور خص. بازسازی وطن شان مسئولیت دارند

.حمایت می نماییم
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دفتر معینیت صنعت : مکان

و تجارت

.تولیدات داخلی برگزار شدجلسه  هماهنگی بین الوزارتی در حمایت از نخستین 
محترماشتراکباتجارتوصنعتوزیرعزیزینورالدینالحاجمحترمریاستتحتجلسهاین

ادارشوزارتمعینعارفعارف اهللمولویمحترمعامه،صحتوزارتمعینآخندزادهحبیب اهلل
محترمادویه،وغذاملیاداره یمعاونصاحب زادهمطیع اهللموالنامحترماوقاف،وحج

اراتادنمایندگانوزارت،اینامورصنایعوصنعتیپارک هایعمومیرئیسمحمدیمحمدنعیم
ومیوه جاتکشمش،صادراتانکشافزیست،محیط ستندرد،ونورمفرهنگ،واطالعات

زارتواینسخن گویوروئسایازتعدادیوسکتوریاتاق هایمحترمنمایندگانسبزیجات،
.گردیدبرگزار

تاالر کنفرانس های : مکان

مقام
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پارکصنعتيپهڅرخيپلدجمالهللاقدرتمولوي ښاغليمرستیالوزارتسوداګرۍ او صنعتد
.وکړهلیدنهڅخهفابریکېتولیديلهزمليحاجيدکې
نعیمدمحمښاغليرئيسعموميپارکونوصنعتيدوزارتسوداګرۍ اوصنعتدچېکېلیدنهدېپه

درمهالپلیدنيدڅخهفابریکېدغهدمرستیالوزارتسوداګرۍ اوصنعتددرلود،شتون هممحمدي
التهوتاسچېکوو هڅهتلمونږ،وویلسرهوړاندیزونواوریدلواوستونزو مسئولینودفابریکې

مدارازه.کوي مالتړڅخهفعالیتونودستاسوامارتاسالميافغانستاندکړو،برابرې آسانتیاوې 
تهاس ېتکوي هڅهموخهپهمالتړدتولیداتوکورنیودوزارتاوسوداګرۍ صنعتدوویلجمالښاغلي
کېودهپهداتوتولیکورنیودبایدهمتاس ېکړو،ترالسهکوردننهموادخاموړ اړتیادترڅووویش ېځمکې
ديبوختکارپهتنه۲۵۰کېفابریکهیادهپهچېده،وړ یادونېد.ولوبوۍ رولبنسټیزخپل
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الیت کابلو: مکان

دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت و معین وزارت با اتحادیه خدمات صحی
الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و محترم مولوی قدرت اهللمحترم 

جمال معین امور صنعت و تجارت با اعضای محترم اتحادیه ی خدمات صحی و دوای کشور 
الحاج عزیزی اظهار داشت که ذهنیت مثبت و حس.دیدار و مشکالت آنها را استماع نمودند

فیت سکتور صحی و داویی ما باید روی کی. همکاری با این سکتور بصورت کامل وجود دارد
، دواها و راه اندازی البراتوار معیاری توجه نموده و همچنان در محصوالت تولیدی شان، قیمت

ین در اخیر ا.سریال نمبر، تاریخ تولید و انقاضاء را درج نموده، اعتماد عمومی را جلب نماید
زارت صنعت و جلسه تصمیم گرفته شد که یک تیم تخنیکی از بخش های مختلف این سکتور، و

ت قابل یادآوری اس. تجارت و ادارات ذیربط ایجاد و جلسات شان بصورت دوام دار برگزار شود
.قلم دوا به ظرفیت خودکفایی رسیده است15که افغانستان در تولید 

تاالر کنفرانس های : مکان

وزارت
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