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 مطبوعایت ۀاعالمی  

 در قزاقس تانمواد غذایی در منایشگاه هجاین  ترین حمصوالت زارعیت افغانس تان مرغوبمنایش 

 اریت در شهر آ ملااتیها و سزبجیات افغانس تان را در یک منایشگاه همم جت انواع آ ب میوه مغزایت، ،های خشک و اتزه ترین میوه افغانس تان مرغوب رشکتدوازده   -، افغانس تاناکبل

 ییغذامواد منایشگاه هجاین کند.  حامیت میدر این منایشگاه  از اشرتاک متش بثنی مذکورامللیل امریاک  ادارۀ انکشاف بنی .خواهند گذاشتنوامرب به منایش  2اکتوبر ایل  31قزاقس تان از 

ابزار سودآ ور آ س یای در جس تجوی روابط جتاری زمینۀ  برای متش بثنی افغانرا همیا ساخته و مهچننی اب فروش ندگان افغان بنی امللیل فرصت وصل شدن قزاقس تان برای خریداران 

در ار آ س یای میانه برای افغانس تان امهیت اسرتاتژییک دارد و به مهنی دلیل ابز  ای در این منایشگاه حضور ایبند. خریدار منطقه 5000رود که بیش از  انتظار می .را فرامه میکند میانه

مرتیک تن در هفته افزایش  10به قزاقس تان  -اویل سال روان حکومت افغانس تان ابراز امیدواری کرد که بتواند انتقال اکالهای صادرایت خود را از طریق دهلزی هوایی افغانس تان

 وارد کرده است.از افغانس تان زراعیت  حمصوالت دالر امریاکیی میلیون 2.1به ارزش  2017قزاقس تان در سال این در حایل است که دهد. 

در  2018و   2017های  در سال امللیل امریاک دو منایشگاه حمصوالت افغاین به حامیت ادارۀ انکشاف بنیشود که قباًل  قزاقس تان در حایل برگزار می ییغذامواد منایشگاه هجاین 

اجنری، جات اتزه،  از مجهل میوهمیلیون دالر برای حمصوالت زراعیت افغانس تان  163های به ارزش  انمه عقد موافقتشهرهای دهیل جدید و مومبای کشور هند برگزار و منتج به 

 شده است.زعفران، ابدام، کشمش، پس ته و چهارمغز، 

خبش  نیها را اب فعال آ ن ۀات رابط میکن یاکر م امللیل نیب گذاران هیو رسما دارانیما اب خر »ابره گفت:  نیدر افغانس تان در ا اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀادار سیرئ  ت،یاس  هریب یآ قا

سکتور زراعت قادر به فروش  نیو شاغل نیاز دهاق یشرتی که تعداد ب  میحاصل کن نانی اطم  قیطر  نیو از ا میافغانس تان مانند پروسس کنندگان و اتجران برقرار کن خصویص

 «شان استند. فرزندان لیها و حتص  خمارج خانواده نیهبرت و تأ م تمیبه ق  شیحمصوالت خو 

های ادارۀ  برانمهاست.  منوده صادرحمصوالت زراعیت را میلیون دالر امریاکیی  700به ارزش  2017سال  در این کشور ورا دارد س تون فقرات اقتصاد افغانس تان حیثیت زراعت 

امللیل  های ادارۀ انکشاف بنی این سو، برانمه به 2017. از اول اکتوبر سال امللیل امریاک برای توسعه زراعت افغانس تان بر افزایش صادرات سکتور زراعت مترکز دارد انکشاف بنی

  اند. میلیون دالر امریاکیی برای فروش ندگان افغان تسهیل کرده  270را به ارزش بیش از زمینۀ عقد معامالت صادرات حمصوالت زراعیت  ،امریاک برای زراعت

این های  امللیل امریاک اب وزارت زراعت، آ بیاری و مادلاری افغانس تان مهاکری و هامهنگی نزدیک دارند ات اطمینان حاصل شود که فعالیت های زراعیت ادارۀ انکشاف بنی متامی برانمه

امللیل امریاک برای سکتور زراعت  های ادارۀ انکشاف بنی ای اولویت حکومت افغانس تان برای انکشاف مهه جانبۀ سکتور زراعت هامهنگ و مهسو اند. مککها اب برانمه میل دار  برانمه

 حمور شود. موجب رشد اقتصادی زراعت، و داده، فقر را اکهش کردههای شغیل پایدار را اجیاد  بیاکری مقابهل کند، فرصت زافزوناند که به معضل رو اب این هدف طرح شده

### 

های انکشایف ملکی  شود، بزرگرتین برانمه مکک میلیارد دالر امریاکیی می 17به این سو حدودًا  2002امللیل امریاک به افغانس تان که مجموع آ ن از سال  های ادارۀ انکشاف بنی برانمۀ مکک

 دولت؛ یک کندات رشد اقتصادی به رهربی سکتور خصویص را تضمنی  کند میلیل امریاک اب حکومت و مردم افغانس تان اکر امل ابشد. ادارۀ انکشاف بنی دو جانبه به این کشور می

 .کندها فرامه  ؛ و خدمات اسایس آ موزیش و حصی را برای متام افغانکنداجیاد  را حامکیت قانونحتت  یدمیوکراتیک و تواان
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 امللیل امریاک و آ گاهی عامۀ ادارۀ انکشاف بنی روابطدفرت  

  0711116802: شامره متاس 

  kblAIDDoc@usaid.gov امییل آ درس: 
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