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 مطبوعایت ۀاعالمی
  بیشرتوان رقابیت برای کسب از تشبثات زانن امللیل امریاک ادارۀ انکشاف بنیحامیت 

 نزدیک امللیل امریاک اب مهاکری ادارۀ انکشاف بنی «پروموت»برانمه  «زانن در عرصۀ اقتصاد»نشست میل زانن متشبث اب حامیت پروژه  -اکبل، افغانس تان

تشبث حتت مالکیت ای حتت مدیریت زانن، مسوولنی دولیت،  150تعداد بیش از به  گردید.برگزار در اکبل  رایست اجرائیه مجهوری اسالمی افغانس تان

این نشست  های فراروی زانن متشبث را برریس کنند. گردمه آ مدند ات چالشدر این نشست از رسارس کشور  سکتور صنعتپیشگامان های ذینفع، و  گروه

این اصالحات تشبثات زانن را در دسریس به منابع  ساخت.فرامه های نیازمند اصالحات  زمینه را برای ش ناسایی عرصه، شدکه در هوتل اکبل اس تار برگزار 

اب آ ن خشصًا ها  که آ نمشالکیت های از  سازی منونه رشیکاشراک کنندگان را به  مذکور نشست ا خواهد افزود.ه مایل و ابزارها مکک کرده و بر عایدات آ ن

 ، تشویق کرد.کندها مکک  سازنده که به رشد تشبثات آ ن های در راس تای اجیاد پالناند و اکر  مواجه

که از نشست میل  افتخار داردامللیل امریاک  ادارۀ انکشاف بنی»گفت: در این رابطه امللیل امریاک،  مکپ، رئیس دفر جندر ادارۀ انکشاف بنی سوسن دیخامن 

 «کند. تشبثات خمتلف از رسارس کشور است، حامیت می رینظ آ یی منحرص به فرد و یب یک گردمهزانن متشبث و جتارت پیشه که 

برای های اقتصادی  ها و برانمه ات فرصت هایی را ابمه داشتند نشست افغان های متشلک از زانن متشبث گروهدی به این سو، از ماه مارچ سال جاری میال

ها اب حامیِت اکرش ناسان  این گروه .ندن مکک ک توان رقابیت بیشر و کسب  یاقتصادهای معدۀ  فعالیتفعاالنه در اشراک برای را ات زانن ش ناسایی کنند  را زانن

 اجیاد یک حمیط  آ ن استند که هدف هایی جامع برای برانمه طرحیک هتداب اجیاد کنندۀ که ش ناسایی کردند اقدامایت را و متخصصنی امور تشبث و جتارت، 

  .ابشد میبرای زانن متشبث افغانس تان  اکروابرمساعد 

تواند  سازی زانن می گذاری ابالی توامنندسازی و ظرفیت رسمایه»گفت: نشست در این  رئیس اجرائیه مجهوری اسالمی افغانس تان جاللمتآ ب داکر عبدهللا

تعهد رایست اجرائیه مجهوری اسالمی افغانس تان دفر و  «زانن در عرصه اقتصاد»پروژه  «و به ثبات کشور مکک کند. اجیادآ یندۀ هبر  را برای هتدابیک 

 .مشراکً اکر کننددر ارتباط به توامنندسازی اقتصادی زانن  دولت افغانس تان پالییس رمسیعنوان خبشی از  پذیرفته شدن این طرح بهسپردند ات در راس تای 

اس تخدام کنندۀ امللیل امریاک یک پروژه چهار ساهل است که تشبثات متعلق به زانن ای تشبثات  پروژۀ زانن در عرصه اقتصاد برانمه پروموت ادارۀ انکشاف بنی

افزون بر این، پروژه زانن در  پایدار سازند.بر رشد درآ مد خود بیفزایند، و تشبث خود را کند ات اکرکرد هبر داش ته ابش ند،  عنوان اکرمند را مکک می زانن به

 د.کن می مککزانن افغان در ایفنت وظایف جدید ای هبر به های اکری،  اب ارایۀ مشاوره شغیل و ارتقای همارت ،عرصه اقتصاد

### 
بدینسو، بزرگرین برانمۀ  2002های انکشایف در افغانس تان از سال  میلیارد دالر امریاکیی در برانمه17امللیل امریاک اب مرصف حدود  ادارۀ انکشاف بنی

مناید ات رشد اقتصادی به رهربی  امللیل امریاک اب حکومت و مردم افغانس تان اکر می کشاف بنیمناید. ادارۀ ان  های ملکی دو جانبه را به افغانس تان فرامه می مکک

 و یحی را سکتور خصویص را تضمنی مناید؛ یک کشور دمیوکراتیک و تواانی را که در آ ن حامکیت قانون اتمنی ابشد، اجیاد مناید؛ و خدمات اسایس آ موزیش

 ها فرامه مناید. برای متام افغان
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