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غونډهساختماني سکتور سره د 

وودانیدکابلدجمالهللاقدرتمولويښاغليمرستیالوزارتسوداګرۍاوصنعتد

.وکتلسرهغړواومرستیاللهاتحادیېدجوړونکو

مانيساختدسرهجمالمولويښاغليلهمرستیالاتحادیېدسکتوردساختمانيکابلد

.وکړهیېغوښتنهحلددهغواوکړېشریکېستونزېسکتور

دونزوستسکتورساختماني،دوروستهاورېدولهستونزوددویدمرستیالوزارتدغهد

.وکړډاډحل

چېړهوکغوښتنهغړواومرستیاللهاتحادیېدچاروساختمانیدښارکابلدکېپایپه

وړاندېرهسدالیلولهډوللیکلېپهتهوزارتسوداګرۍاوصنعتدستونزېټولېخپلې

.کړی

دیدار محترم الحاج نورالدین عزیزی از مسجد جامع مسکو
ان، در الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان و هیئت همراه شمحترم 

اج آقای الح. حاشیه ی سفررسمی به کشور فدراتیف روسیه از مسجدجامع مسکو بازدید نمود
شدندا عزیزی ضمن صحبت با مسئولین این بنای مقدس از وضعیت مسلمانان در آن کشور جوی

ش از مسجدجامع مسکو با مساحت بی. و از برخورد نیک مقامات این کشور ابراز خرسندی نمودند
منزل اعمار و توسط والدیمیر پوتین 6ملیون دالر در 150به ارزش 2015هزار مترمربع در 31

.رئیس جمهور کشور فدراتیف روسیه افتتاح گردید
هزار نمازگذار در صحن آن 10هزار نمازگذار در داخل مسجد و 10ظرفیت مسجد جامع مسکو، 

.می باشد
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مسکوسفارتدرافغانستانسفیرباعزیزینورالدینالحاجمحترمدیدار
میسفررسدردرهمراههیئتوتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترم

رسفیغروالجمال ناصرمحترمباهفته روانیک شنبه یروزروسیه،فدراتیفکشوردرشان
.نموددیدارشهرایندرمقیمافغاناساتیدومحصلینسفارت،کارمندانمسکو،درافغانستان

ونیکروابطازعبارتکها.اپالیسیبهرابطهدرکشورسفارتازدیدارشاندرعزیزیالحاجآقای
ومهمطرواباینتحکیمدررانمایندگی هانقشونمودهصحبتمی باشد؛کشورهاتمامباحسنه
اساتیدومحصلینبامالقاتدرتجارتوصنعتوزارتسرپرستهمچنان.کردعنوانارزنده
فعلیشرایطدرافغانستانکهگفتآنها،چالش هایومشکالتاستماعضمنمسکومقیمافغان
بهوبارهدتحصیلپایانازبعدکهامیدوارمدارد،ضرورتکدروجواننیرویبهزمانیهرازبیشتر
.شویدخدمتمصدروبرگشتهوطن

و تولیدات افغانستان در مسکو محصوالت 
26الحاج نور الدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت و هیئت همراه به روز چهارشنبه مورخ محترم 
د از بزرگترین مرکز پخش محصوالت زراعتی مسکو بازدی1401سنبلۀ 2مطابق به 1444محرم 

و به روزهفته یاد می شود، در هفت  (FOOD CITY)این مرکز که به نام شهر غذا . به عمل آورد
نوع محصول زراعتی و 270نوع مواد خوراکی، 23ساعت فعال میباشد که بیشتر از 24صورت 

در این مرکز بیش از . کشور جهان همه روزه به آن سرازیر میگردد53صد ها نوع کاالی دیگر، از 
ای در این مرکز تمامی کاالها با قیمت ه. دوکان کوچک، متوسط و بزرگ موجود میباشد2500

االنه نزدیک به س. موجودیت کمیشنکاران مستقیماً به دسترس متقاضایان قرار میگیردبدونپائین و 
زیع دو ملیون تُن انواع مواد غذایی، محصوالت زراعتی در آن جابجا و از آنجا به سراسر روسیه تو

هزار موتر باربری 2جریب زمین، ظرفیت جابجایی بیش از 321این مرکز با مساحت . میگردد
.کالن و یخچالی را دارا میباشد
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گشت محترم نورالدین عزیزی از کشور فدراتیف روسیهبر
تیففدراکشوربهسفررسمییکازپستجارتوصنعتوزیرعزیزی،نورالدینالحاجمحترم
شورکآنمقاماتباهمراه هیئتوتجارتوصنعتوزیر.بازگشتکشوربهامروزصبحروسیه،

نمودهتگوگفافغانستاندرسرمایگذاریبهروسسرمایگذارانتشویقوروابط تجاریتقویتروی
.ییمنماصادرروسیهبهآسانصورتبهراخویشصادراتیاقالمبتوانیمطریقازینتا.است

روابطتحکیمعرصهدرمهمگامراتوافقاتاینشدنعملیعزیزینورالدینالحاجمحترم
مسئلهازبعدکهگفت،دانستهمهمکشورداخلدرقیمت هامدیریتهمچنانودوکشور

یروتاداریمنظردرهمچنانونمودیمبحثموادخوراکیتامینمسئلهروینفتی،قراردادهای
.باشیمداشتهخوبیپیشرفت هایبخشاین

فتحییکسالگباهمزمانبرترگانصادرکننده#معرفیوصادراتملیهمایشبرگذاری
سریناهوتلدر

مولوی قدرت اهلل جمال معین وزارت صنعت وتجارت در این مراسم اشتراک و سخنرانی محترم 
کاران ایشان از برگزاری این همایش اظهار خرسندی نموده آن  را برای تشویش تاجران و صنعت. نمود

.نمودمفید عنوان 
محترم معین وزارت صنعت و تجارت افزود که وزارت صنعت و تجارت نماینده شما در حکومت 

قابل یاد آوری است که این همایش از . است، ان شااهلل در تمام امور خیر در کنار تان خواهد بود
محترم معین وزارت صنعت و تجارت افزود که وزارت صنعت و سرمایگذاری طرف اتاق تجارت و 

اد قابل ی. تجارت نماینده شما در حکومت است، ان شااهلل در تمام امور خیر در کنار تان خواهد بود
در با همکاری سایر بخش ها برگزار وسرمایگذاریآوری است که این همایش از طرف اتاق تجارت و 

آن مقامات وزارت های مالیه، داخله، اقتصاد، معادن و پطرولیم، نماینده بانک مرکزی، همچنان 
.موده بودندنماینده گان کشور های ایران پاکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند و ترکیه اشتراک ن
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