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 مطبوعاتی ۀاعالمی  

و  میلیون دالر امریکای  ی در نمایشگاه تجارت 55از به معامالت به ارزش بیشتجار افغان دستیابی 
 هند -گذاری افغانستان سرمایه

المللی هند که به حمایت ادارۀ انکشاف بین –گذاری "مسیری به سوی رفاه" افغانستان نمایشگاه امسال تجارت و سرمایه –دهلی جدید، هند 
های افغانی فراهم میلیون دالر امریکای  ی را برای شرکت 55از های به ارزش بیشنامهها و موافقتامریکا دایر گردیده بود زمینه عقد قرارداد

ای کسب نمود. این نمایشگاه منفت ویژهاز  به این سک تور  ارقام فوقدالر میلیون 46ساخت. سک تور زراعت افغانستان با اختصاص دادن 
نموافقت 30سک تور غیر زراعتی توانست تا بیش از 

 
 ، عقد نماید. گرددمیلیون دالر امریکای  ی می 9.8 ا  حدود هانامه تجارتی را که ارزش مجموعی ا

تن اشتراک نمودند.  1000ه بود بیش از انداخته شدماه سپتامبر سال روان در دهلی جدید به راه 26 – 24در این نمایشگاه که از تاریخ 
سازی، و مذاکرات دریافت شریک تجارتی برای فروشندگاه و خریداران بود تا زمینه تبادل معلومات، شبکه نمایشگاه مذکور شامل جلسات

با متشبثین هندی را برای پیشتاز ترین  گذاشتن تولیدات و جستجوی مشارکتاین نمایشگاه همچنان زمینه به نمایشمعامالتی را فراهم سازد. 
شپزی، سنگهای تازه و خشک، مغز، مسالهتجار افغان که در عرصه میوه

 
لوازم و خدمات های قیمتی، زیورات، منسوجات، مرمر، سنگا

 فراهم نمود. فعالیت دارند، تزئین منزل، و خدمات تشبثی

وری نمود که این نمایشگاه توانای  ی سک تور خصوصی را جونس  –تینا دولي  خانمالمللی امریکا در افغانستان ادارۀ انکشاف بین معاون
 
در یادا

 . گذاردنمایش می، به های شغلی پایدارها، و ایجاد فرصتطریق وارد نمودن سرمایه به مؤثرترین سک تور تقویت رشد اقتصادی از

ها و های افغانستان و هند، و تعدادی زیادی از نهاددر مشارکت با حکومت المللی امریکاادارۀ انکشاف بین»گ فت:  جونس -خانم دولي 
گذاری نماید چون ما باورمندیم که سرمایهاز نمایشگاه "مسیری به سوی رفاه" حمایت میهای سک تور خصوصی افغانستان و هند تشبث

 «.ندار د حیاتینقش  ،ور در رسیدن منطقه و بخصوص افغانستان به رفاه و ثباتخصوصی و رشد اقتصادی صادرات مح

روی اقتصادی و مزایای معیشتی زنان در سراسر افغانستان،  منفعتبه منظور افزایش  ،المللی امریکادر نمایشگاه امسال ادارۀ انکشاف بین
مین ارتباط تجارتی بین تشبث

 
 است.داشته  بیشتری مبذول توجۀهای تجارت زنان افغانستان و هند ها، و اطاقها، انجمنتا

های معامالت تشبثی با تجار فرصتبه جستجوی ای ایجاد نمایند و شمول متشبثین هندی، توانستند ارتباطات جدیدخریداران و متشبثین، به
های جدید منجر به حمایت از رشد اقتصادی و بهبود تجارت در هر دو کشور . این مشارکتبپردازندو پیشتازان سک تورهای مختلف تجارتی افغان 

 خواهد شد. 

درس
 
 با ما به تماس شوید. kabuldocunit@usaid.gov برای کسب معلومات بیشتر از طریق ایمیل ا

 

### 
ملی نیتمنظور افزایش سطح خودک فای  ی افغانستان با این کشور کمک نموده است تا بتواند در امر اهداف امبه سو،به این 2002المللی امریکا، از سال ادارۀ انکشاف بین

اطمینان از رشد اقتصادی به محوریت سک تور خصوصی، تقویت منظور حصول المللی امریکا بهادارۀ انکشاف بینباشد. متحد خوبی  امریکا به حکومت ایاالت متحدهمان 
ورددیموکراسی نوبنیاد، توسعه دست
 
موزشی به تمام افغانهای زنان افغان، و فراهما

 
وری خدمات اساسی صحی و ا

 
 کند.ها با افغانستان همکاری میا

 برای نشر فوری 
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http://www.facebook.com/USAIDAfghanistan
http://twitter.com/usaidafghan
http://www.youtube.com/user/USAIDAfghanistan/featured
http://www.flickr.com/photos/usaidafghanistan/

