اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗطﺑﯾﻖ ﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات را آﻏﺎز ﮐرد
 ۱۰ﺟون ۲۰۱۸
دھم ﻣﺎه ﺟون ﺳﺎل  2018ﯾﮏ روز ﻣﮭم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرای اﻗﺗﺻﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾرود .اھﻣﯾت اﯾن روز در راه اﻧدازی روﻧد
ﺗطﺑﯾﻖ ﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﮑﺎری ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣﯾﺎن ﻣراﺟﻊ ذﯾرﺑط ﺟﺎﻧب اﻓﻐﺎن و ھﻣﮑﺎران ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷﺎن ،ﺳﺗراﺗﯾژی ﺻﺎدرات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺳوی اﻧﮑﺷﺎف و روﻧﻖ ﺳﻣت ﺧواھد داد .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺧودﮐﻔﺎﯾﯽ
ﺑزرگ ﺑرای ﮐﺷور و ﺷﻣوﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎد اﻓﻐﺎن در ﺗﺟﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
)ﮐﺎﺑل  /ژﻧﯾو(  -دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣروز ﺳﺗراﺗﯾژی ﺟدﯾدی را ﺑﺎ ھدف ﺗﻘوﯾت رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی و اﯾﺟﺎد ﺷﻐل از طرﯾﻖ ﺑﻠﻧد
ﺑردن ظرﻓﯾت ﺻﺎدرات ﺳﮑﺗور ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﺷور و اﻓزاﯾش ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺟﮭﺎﻧﯽ راه اﻧدازی ﮐرد.
ﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﺻﻠﺢ از طرﯾﻖ رﻓﺎه ،رﻓﺎه از طرﯾﻖ ﺗﺟﺎرت" ﻣﺣﺻول ﭼﻧد دور از ﻧﺷﺳت ھﺎی ﻣﺷورﺗﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت رھﺑری وزارت ﺗﺟﺎرت و ﺻﻧﻌت ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ اﺗﺎق ﺗﺟﺎرت و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﺎﺟران و ﺳﺎﯾر ﻣراﺟﻊ ذﯾرﺑط در ﺳرﺗﺎﺳر
ﮐﺷور ﺻورت ﮔرﻓت.
در ﻣراﺳم اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ،رﯾﯾس اﺟراﯾﯾﮫ داﮐﺗر ﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ وزرای ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ،از ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
و ﻧﮭﺎد ﺗطﺑﯾﻖ ﮐﻧﻧده آن ،ﻣرﮐز ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ) (ITCﺑرای طرح اﯾن ﺳﺗراﺗﯾژی ﺳﺗﺎﯾش ﮐردﻧد .طرح ﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ
ﺻﺎدرات ﯾﮑﯽ از ﺑﺧش ھﺎی اﺻﻠﯽ ﭘروژۀ رﺷد ﺗﺟﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن ﭘروژه ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت از
ﺗﺟﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺗﻣوﯾل و ﺗوﺳط  ITCﻏرض ﺣﻣﺎﯾت از وزارت ﺗﺟﺎرت و ﺻﻧﻌت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯾﺷود.
ﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺷرﮐﺎی رﺷد ﺳﮑﺗور ﺧﺻوﺻﯽ آن ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺑﮫ ﯾﮏ رھﻧﻣود ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﺗﺷﺑﺛﺎت
ﮐوﭼﮏ و ﻣﺗوﺳط ﮐﺷور را در ﻗﺳﻣت اﻓزاﯾش رﻗﺎﺑت و ازدﯾﺎد ظرﻓﯾت ﺗﺟﺎرت ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد .اﯾن ﺗﻼش ھﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺳوی
ﻣﺣﯾط ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺳب و ﮐﺎر و اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﺎرت ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻓرﺻت ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﯾدار و رﺷد ﭘﺎﯾدار رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧواھد ﮐرد.
ﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات ) (۶ﺑﺧﺷﯽ را ﮐﮫ دارای ظرﻓﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرای رﺷد ﺻﺎدرات ،اﯾﺟﺎد اﺷﺗﻐﺎل و ﻧوآوری اﺳت،
اوﻟوﯾت ﺑﻧدی و ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد :ﻣﯾوه ھﺎی ﺧﺷﮏ و ﺧﺳﺗﮫ ﺑﺎب؛ ﻣﯾوه ھﺎی ﺗﺎزه و ﺳﺑزﯾﺟﺎت؛ زﻋﻔران؛ ﺳﻧﮓ ﻣرﻣر و
ﮔراﻧﯾت؛ ﻓرش و ﻗﺎﻟﯾن؛ و ﺳﻧﮓ ھﺎی ﻗﯾﻣﺗﯽ/ﺟواھرات .ﺑرای ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺷش ﺳﮑﺗور ،اﺻﻼﺣﺎت در ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻏرض از ﺑﯾن ﺑردن ﻣواﻧﻊ ﻣوﺟود ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺷﺑﺛﺎت ﮐوﭼﮏ و ﻣﺗوﺳط ﻣﯾﺷود در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
اﯾن ﺳﺗراﺗﯾژی ھﻣﭼﻧﯾن ﺷش ﺑﺧش ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ وظﺎﯾف و طرزاﻟﻌﻣﻠﮭﺎ را ﻧﯾز در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت :ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﺟﺎرﺗﯽ؛
ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت؛ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﮭﺎرت ھﺎ؛ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺣرﻓﮫ ای و ﺧدﻣﺎت ،دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ،و اطﻼﻋﺎت و اﻧﮑﺷﺎف
ﺗﺟﺎرت .ھدف ﮐﺳب اطﻣﯾﻧﺎن اﺳت ﺗﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ) (۶ﺳﮑﺗور اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﺷده ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺎﺣﺎت دﯾﮕر ﻧﯾز در رﻗﺎﺑت ھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ
ﻧﻘش اﯾﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﺳﺗراﯾﺗژ ﮔﻔت" :ﺗﺻوﯾب و راه اﻧدازی
داﮐﺗر ﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ ،رﯾﯾس اﺟراﯾﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻧﮕﺎم راه اﻧدازی اﯾن
ِ
ﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات در ﯾﮏ وﻗت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد .زﯾرا اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﻼش ﺗﻘوﯾت ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی رﺷد اﻗﺗﺻﺎد
و ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮭﺑود روﻧد ﺻﺎدرات ﮐﺷور ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی وﺳﯾﻊ ﺗر و ﭘﺎﯾدار ﺿروری
ﺧواھد ﺑود ".وی اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد ﮐﮫ دوﻟت ﻣﺗﻌﮭد اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﻔﺻﻠﯽ را ﮐﮫ در ﺳﻧد ﺳﺗراﺗﯾژی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده اﺳت ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺣرک ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺷﻐل و ﺛروت ﺑرای اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗطﺑﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد.
ﭘﯾﯾر ﻣﺎﯾدون ﺳﻔﯾر اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﻔت":ﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ اھداف ﺗوﺳﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در دھﮫ ﺗﺣول
) (2015-2014ﻣطﺎﺑﻘت ﻣﯾﮑﻧد .اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ،ﮐﮫ ﺑﺎزار  500ﻣﯾﻠﯾون ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣﺻوﻻت
اﻓﻐﺎن"ﺑدون ﻣﺣﺻول و ﺑدون ﺳﮭﻣﯾﮫ" ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد  ،اﻓﺗﺧﺎر دارد ﮐﮫ ﺟز اﯾن اﺑﺗﮑﺎر ﺑوده اﺳت .اﮐﻧون ﮐﮫ اﯾن ﺳﺗراﺗﯾژی ﺑﮫ
طور رﺳﻣﯽ راه اﻧدازی ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﺗﺎﺟران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﺳﮑﺗور ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﺎ واردات
ﺳر و ﮐﺎر دارﻧد آﻧرا ﮐﺎﻣﻼ ﺗطﺑﯾﻖ ﮐﻧﻧد .ﻣن اﻣﯾدوارم ﮐﮫ اﯾن ﺳﺗراﺗﯾژی ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری از ﻣﺗﺷﺑﺛﯾن اﻓﻐﺎن را ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧد ﺗﺎ
ﺻﺎدرات را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧش ﺟداﯾﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧود در ﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد«.

آراﻧﭼﺎ ﮔوﻧزاﻟس ،رﯾﯾس اﺟراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺟﺎرت ﮔﻔت" :اﯾن ﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات ،ﯾﮏ رھﻧﻣود داﺧﻠﯽ ﺑرای
رﺷد ﺻﺎدرات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﻗﺎﺑت ﮐﺳب و ﮐﺎر اﺳت .اﯾن اﺳﺗراﺗﯾژی ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ روﻧد ﻣﺷورﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﺳﮑﺗور ﻋﺎﻣﮫ و
ﺧﺻوﺻﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﻧﯾﺎز اﺳت ﺗﺎ ﺑرای ﺗطﺑﯾﻖ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺳﺗراﺗﯾژی ﮔﺎم ھﺎی ﻣﺗﯾن و اﺳﺗوار ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
از طرﯾﻖ ظرﻓﯾت ﻣوﺟود در ﺻﺎدرات زﻣﯾﻧﮫ اﺷﺗﻐﺎل و رﺷد ﻓراﮔﯾر ﺑﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورده ﺷود".
ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل از اﯾن ﺳﺗراﺗﯾژی ،ھﻣﺎﯾون رﺳﺎ ،وزﯾر ﺗﺟﺎرت و ﺻﻧﺎﯾﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﻔت":ﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات ﯾﮑﯽ از اﺑزار
ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای دوﻟت اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ ﺳﮑﺗور ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود و اﻧﮑﺷﺎف ﺻﺎدرات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن
اﻣر ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار اﻗﺗﺻﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد و ﺳﺑب ﺗﻘوﯾت آن ﺷده ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﻣوده و
ھﻣﭼﻧﯾن در ﮐﺎھش ﺑﯾﮑﺎری و ﻓﻘر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻘش اﯾﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾد".
درﺟرﯾﺎن ﭘروﺳﮫ ﻧﺷﺳت ھﺎی ﻣﺷورﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﯾن ﺳﺗراﺗﯾژی ﺷد ،اﺿﺎﻓﮫ ﺗر از  500ﺗن از
ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺳﮑﺗور ﺻﻧﻌت ،ﻣﺎﻟﮑﯾن ﺗﺷﺑﺛﺎت ﮐوﭼﮏ و ﻣﺗوﺳط و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﮑﺗور دوﻟﺗﯽ ﻧظرﯾﺎت ﺧوﯾش را در ﻣورد
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺟﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﻗﺎﺑت آزاد اراﯾﮫ داﺷﺗﻧد .ﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات در ﻣﺎه اﭘرﯾل ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺗوﺳط ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺗﺻﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﻣﻧظوری ﻗﺑﻠﯽ از ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ وزرا و ﮐﻣﯾﺗﮫ اﺟراﯾﯾوی ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف
ﺳﮑﺗور ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺳﻔر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ طرف اﻧﮑﺷﺎف ﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات ﻓﻠم ذﯾل را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧﯾد ‘Peace
through Prosperity, Prosperity through Trade’.
ﯾﺎدداﺷت ﺑرای ادﯾﺗور
ﭘروژه “رﺷد ﺗﺟﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن” ﺗوﺳط اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺗﻣوﯾل و ﺗوﺳط  ITCﺗﺣت رھﺑری وزارت ﺗﺟﺎرت و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺗطﺑﯾﻖ
ﻣﯾﮕردد .ھدف از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘروژه ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺗﻼش ھﺎی ﻣداوم دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﺎرت ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﻣﺣرک رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی،ﺛﺑﺎت و ھﻣﮑﺎری ﻣﻧطﻘﮫ ای اﺳت.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺎه ﺟوﻻی ﺳﺎل  2016ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن  WTOﭘﯾوﺳت و اوﻟﯾن اﻗدام ﺣﮑوﻣت ﭘس از ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺟﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ ) ،(WTOھﻣﺎﻧﺎ ﺗﺻوﯾب ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑوده اﺳت.
ﻏرض ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ﭘﺎﯾداری ،ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﺣﻠﯽ و ﺗﺎﺛﯾر طوﻻﻧﯽ ﻣدت اﯾن ﭘروژه ITC ،ﺑﺎ ﺗﻌدادی از ﺷرﮐﺎ از ﺳﮑﺗور
ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ،ﭘوھﻧﺗون ھﺎ و ادارات ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣدﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﮑﺎری ﺧواھد ﮐرد.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﭘروژه رﺷد ﺗﺟﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ /http://www.intracen.org/AAT :ﻣراﺟﻌﮫ
ﻧﻣﺎﯾﯾد.
درﺑﺎره ITC
 ITCﻧﮭﺎد ﻣﺷﺗرک ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺟﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد اﺳت ITC .ﺑﮫ ﺷرﮐت ھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﻣﺗوﺳط در ﮐﺷور ھﺎی
در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ و در ﺣﺎل اﻧﺗﻘﺎل ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺗﯽ ﺗر ﺷوﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی
ﭘﺎﯾدار در ﭼﺎرﭼوب دﺳﺗور ﮐﺎر ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت و اھداف ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﺑرای
ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑﮫ  www.intracen.orgﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ITC .را در ﺗوﯾﯾﺗر دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾدITCnews:
www.intracen.org | twitter.com/ITCnews | facebook.com/InternationalTradeCentre | linke
din.com/company/international-trade-centre
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ادرس ذﯾل ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
ﻣرﮐز ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠل
ﺟﺎرل ھﯾﺗﻠﻧد ﻣﺳوول رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
دﻓﺗر ﻣدﯾر اﺟراﯾﯽ
P: + 41 22 730 0145
M: + 41 79 582 9180
E: hetland@intracen.org
ﻣﺷﺎور رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
ﻋﺑدﷲ ﯾﺎدﮔﺎری
M: + 93 (0) 700 17 35 48
E: abdullah.yadgare@eeas.europa.eu

