
 

 
 

 

 سال به رسارس هجان مکک اقتصادی و برشدوس تانه منوده است. 50مردم امریاک، از طریق ادارۀ انکشاف بنی امللیل امریاک، برای بیش از 
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 مطبوعایت ۀاعالمی

  فیزانن در مزار ش  جتاریت شگاهی از منا اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀادار تیحام

 یدر ابتدا«  مهگام: زانن در جتارت رشفتی پ »حتت عنوان  اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀادار یساحو جتاریت شگاهی منا نیدوم -افغانس تان ف،یمزار ش 

 صادفادامه داشت، اب نوروز امسال م یالدیم  یماه مارچ سال جار 23 ایل 21سه روزه که از  شگاهی منا نی. افتای نایپا فیروان در مزارش ۀهفت

 ایمتعلق به زانن افغان  یها شکت یگذاشنت حمصوالت و خدمات عرضه شده از سو شیمنظور به منا به اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀشده بود. ادار

 .کند یم تیحام ها شگاهی منا نیچن یاکرمند زن از برگزار ۀتعداد قابل مالحظ یدارا یها شکت

 نیا انیارتباط م  یبرقرار یرا برا نهی بودند، زم  زون شامل در آ ن شکت کرده تیبلخ و شش وال تیخمتلف از وال یها سه روزه که شکت شگاهی منا نیا

  و مرصف کنندگان ابز بود. نایمشرت یرو  روز به کی یبرا نیها فرامه کرده و مهچن شکت

زانن افغان  یبرا عایل ۀقیطر  کی جتاریت یها شگاهی منا»مورد گفت:  نیدر افغانس تان، در ا اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀادار سیرئ  الو،یانت  رتیپ  یآ قا

به درآ مد  رابزارها منج نیبه ا است. دسرتیس هجاین یابزارها نیبه مرصف کنندگان مش تاق در بزرگرت  شان هجت به دسرتس قرار دادن حمصوالت عایل

 .«گرددیم  شان یها زانن افغان و خانواده یخوبرت برا شتی و مع  شرت،ی ب  یاکر یها هبرت، فرصت

ها فرصت  شکت ،نیحاصل کردند. افزون بر ا ییآ ش نا یشرتی ب  نایکنندگان و قرارداد عرضه ن،ایاب مشرت  شگاهی منا نیاشرتاک کننده در ا یها شکت

پار  سال جتاریت شگاهی اشرتاک کننده در منا یها سازند. شکت شرتی ب  نایمشرت یها یازمندیشان را از ن  را بش نوند و درک نایمشرت تایات نظر فتندای

 شدند. افغاین ونیل ی م  2.9و فروشات پرچون به ارزش حدودًا  افغاین ونیل ی م  15.5فروش معده به ارزش حدودًا  یموفق به عقد قراردادها

### 

 شود، یم ییاکیدالر امر  اردیل ی م  19سو حدودًا   نیبه ا 2002به افغانس تان که مجموع آ ن از سال  اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀادار یها مکک ۀبرانم

ات  کند یاکر م ناب حکومت و مردم افغانس تا اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀ. ادارابشد یکشور م نیدو جانبه به ا یملک انکشایف یها برانمه مکک نیبزرگرت 

 کند؛ و خدمات اسایس ادجیقانون را ا تیحتت حامک  یو تواان کیوکرات میدولت د کیکند؛  نیرا تضم سکتور خصویص یبه رهرب یرشد اقتصاد

 ها فرامه کند. متام افغان یرا برا یو حص آ موزیش
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 امللیل امریاک و آ گاهی عامۀ ادارۀ انکشاف بنی روابطدفرت  

  0711116802: شامره متاس 

  kblAIDDoc@usaid.gov امییل آ درس: 

  www.usaid.gov/Afghanistan وبسایت: 

 

http://www.facebook.com/USAIDAfghanistan
http://twitter.com/usaidafghan
http://www.youtube.com/user/USAIDAfghanistan/featured
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