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مطبوعاتی خبرپاټه

لومړنۍ نړیوال تخصصي نندارتون  -کورنۍ توکي ،مبل او فرنیچر
نېټه :سه شنبه ،د سلواغې د میاشتې  ۱۹مه نېټه ،د سهار  ۱۰:۰۰بجې
پټه :اورانوس هوټل ،د هوایې ډګر  ۸۰متره سړک ،کابل
لومړنۍ نړیوال تخصصي نندارتون د کور توکي ،موبل او فرنیچر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو
خونې او د ایران د نندارتونیزو پروژو د شرکت لخوا د  ۱۳۹۵کال د سلواغې د میاشتې له  ۱۹تر
 ۲۲نېټې پورې د کابل په اورانوس هوټل کې پرانېستل شو.
دا نندارتون به څلور ورځې دوام لري ،هره ورځ د سهار له  ۱۰بجو د ماښام تر  ۴بجو پورې به د
ټولو مینوالو پرمخ پرانېستی وي.
پدې نندارتون کې ۱۲۰وتلي تولیدي او سوداګریز شرکتونو د مختلفو هېوادونو لکه افغانستان ،جاپان،
عربی متحده امارات ،امریکا متحده ایاالتونه ،ایران اسالمی جمهوریت ،آلمان او ترکیې څخه خپل
تولیدات او محصوالت لکه د کور توکي ،صوتي او تصویري ماشینونه ،د کور بریښنایې توکي ،ګاز،
مبل او فرنیچر ،د پخلنځي توکي ،پالستیکي او چیني لوښي په  ۵۰غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي
دي.
ددې نندارتون د ترسره کولو هدف دا دی ،څو معتبر نړیوال شرکتونه چې د کورنۍ توکو په برخه کې
فعالیت کوي د خپلو تولېداتو د پلورلو لپاره څانګې په افغانستان کې پرانېزي او خلکو ته د افغانستان د
بازارونو داخلي او اصلي توکو پېژندل دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دا ډول نندارتونو په الره اچول د هېواد د اقتصادي
پرمختیا لپاره او د هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د ال تینګیدو پخاطر اړین بولي همدارنګه دا
دهغو شرکتونو لپاره یو ښه فرصت بولي ،چې پدې برخه کې فعالیت کوي ،څو خپل با کیفیته تولیدات
او محصوالت د افغانستان د وکړو لپاره نندارې ته وړاندې کړي.
تمه کیږي چې دا نندارتون به راتلونکي کلونو کې هم په کلنۍ بڼه د کابل په ښار کې ترسره شي.
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