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چهارشنبه  ۱۹جدی سال  ۱۳۹۷مطابق ۹جنوری ۲۰۱۹

جلسه بررسی فرصت ها و چالش های فرا راه فعالیت
سکتور لبنیات کشور تحت ریاست محترم ظهورالدین
شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع
وزارت صنعت و تجارت روز شنبه  15جدی 1397
در سالون کنفرانس های این وزارت برگزار شد.
در این جلسه محترم جواد نوری سرپرست ریاست
انکشاف و تنظیم امور تشبثات کوچک و متوسط و
شماری از اعضای سکتور لبنیات نیز حضور داشتند.
در این جلسه روی بررسی فرصت ها و چالش های فرا
راه فعالیت سکتور لبنیات کشور ،جمع آوری آمار و
ارقام دقیق متشبثین لبنیات،چگونگی حمایت دولت از
این سکتور ،پیشنهادات و جستجوی راه های حل
مشکالت این سکتور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
متشبثین سکتور لبنیات در این جلسه عمده مشکالت
شان را واردات بی حد لنبیات با قمیت پایین از
کشورهای همسایه ،نبود کنترول دقیق کیفیت در
مرزها ،عدم قرارداد دولت با سکتور لبنیات ،توزیع از ایجاد بورد ملی لبنیات حمایت صورت گرفته در بخش های مالی و بازاریابی با آنان از طرف وزارت
زمین در پارک های صنعتی و مشکالت مالی و صنعت وتجارت همکاری صورت گیرد
بازاریابی بر اموال تولیدی شان عنوان کردند .محترم ظهورالدین شیرزاده معین انشکاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت در این
این متشبثین همچنین پیشنهاد کردند که تعرفه بر بخشی جلسه گفت ":که هدف از این جلسه بررسی مشکالت سکتور لبنیات کشور بوده و وهیئت رهبری وزارت
از اموال وارداتی لبنیات از کشورهای همسایه وضع صنعت و تجارت در زمینه های توزیع زمین در پارک صنعتی -زراعتی باریک آب و سایر پارک ها ،بخش
شود ،کنترول دقیق براین اموال در مرزها صورت مالی وبازاریابی ،ایجاد بورد ملی لبنیات ،تعرفه و کنترول کیفیت و زمینه حضور یابی این سکتور را در
نمایشگاه داخلی و خارجی آنان همکاری می کند".
گیرد.
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اپل درباره 'افت بازار چین' به
سرمایهگذارانش هشدار داد

Afghanistan Rice Production
Increases By Four Percent

کنفرانس مشترک هماهنگی برای حل مشکالت ترانسپورتی و بارچاالنی کشور برگزار شد
کنفرانس مشترك هماهنگی برای حل مشكالت ترانسپورت و بارچاالنی
کشور با حضور وزرای مالیه ،فواعد عامه ،ترانسپورت و معین امور
مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت جهت بررسی فرصت ها و
مشکالت فرا راه ترانسپورت و بارچاالنی کشور و جستجوی راه های
حل آن از سوی نهادهای متذکره روز یک شنبه ۱۶جدی ۱۳۹۷در
هوتل انترکانتینینتال کابل از سوی نهادهای مسوول برگزار شد.
در این کنفرانس مقامات بلند پایه حکومت رو فرصت ها و مشکالت
ترانسپورت و بارچاالنی کشور و جستجوی راه های حل مشکالت فرا
راه سکتور ترانسپورت ،جلوگیری از تخریب جاده ها و كنترول تناژ
بلند بحث و تبادل نظر کردند.

دهلیز هوایی بلخ ـ اروپا روز چهارشنبه ۱۹جدی ۱۳۹۷
با حظورداشت محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف
سکتور خصوصی وصنایع وزارت صنعت و تجارت،
محترم محمد اسحاق رهگذر والی والیت بلخ و شماری
از نمایندگان حکومت افتتاح گردید.
در مراسم افتتاح این دهلیز محترم ظهورالدین شیرزاده
معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت
صنعت وتجارت برعملی شدن اهداف وزارت صنعت
وتجارت در راستای انکشاف صادرات کشور تاکید نموده
و عالوه نمودند :که در نخستین پرواز از میدان هوایی
موالنا جالل الدین بلخی به لندن ُ ۵تن میوه خشک صادر
گردیده است.
قابل یاد آوری است که در مجموع در حدود ُ ۵٫۴۰۰تن
کاال که شامل میوه تازه ،میوه خشک ،گیاه طبی ،صنایع
دستی قالین ،قره قل ،پوست و دیگر اقالم می شوند به
ارزش بیش از ۱۰۰میلیون دالر امریکایی طی ۴۲۵
پرواز از میدان های هوایی کابل وکندهار به اروپا ،آسیا
صادر شده است.

مطالعات جدید در مورد مزرعه هاى شالى(زمین هاى برنج)
نشان میدهند كه سال گذشته در حدود ُ ۳٥٢٠٠٠تن برنج در
كشور كشت شده است كه نمایانگر افزایش  ٤درصدى این
محصوالت می باشد .قرار إحصائیه انجام شده در حدود ۱٧صد
هزار هکتار زمین در  ۱٧والیت افغاستان برنج کشت میشود.
مطالعات جدید در مورد مزرعه هاى شالى(زمین هاى برنج)
نشان میدهند که سال گذشته در حدود ُ ٣۵۲۰۰۰تن برنج در
کشور کشت شده است که نمایانگر افزایش  ۴درصدى این
محصوالت میباشد.
مقامات میگویند این سروى توسط سازمان إحصائیه مرکزى ،
در هماهنگى با وزارت زراعت مالدارى و آبیارى و سازمان
همکارى هاى بین المللى جاپان در حدود  ٩ماه را در بر گرفت.
بر اساس مطالعات کشت زار هاى برنج  ۱٧صد هزار هکتار
زمین را در  ۱٧والیت احتوا نموده که پیشترین میزان حاصالت
آن ،یعنى  ۴٧درصد آن از والیت کندز حاصل میشود.
نورهللا استانکزى معاون ریس سازمان إحصائیه مرکزى در
بخش مرکز معلومات جغرافیایى میگوید“ :ما براى معلومات و
إحصائیه خود از ستالیت ها و همچنان سروى استفاده نمودیم”.
وزارت زراعت میگوید استفاده از زراعت پیشرفته ،تخم هاى
إصالح شده و آبیارى مناسب و به موقع باعث افزایش حاصالت
برنج شده است

اکبر رستمى سخنگوى وزارت زراعت میگوید“ :باوجود افزایش حاصالت زراعتى و برنج ما شاهد
کاهش حاصالت گندم هستیم که علت عمده آن کمبود باراندگى میباشد”.تحقیقات حاکى بر آن است که
بیش از  ۶۱درصد برنج به شکل بومى و عنعنوى تولید میشود.سرمایه گذاران میگویند بنا بر نبود
فابریکات مناسب براى پروسس برنج در کشور  ،مردم بیشتر از برنج هاى وارد شده استفاد میکنند.
بر اساس مطالعات سازمان إحصائیه مرکزى افغانسان ساالنه به ُ ۵٧۴۰۰۰تن برنج نیاز دارد.

اپل به سرمایهگذارانش هشدار داده
که این شرکت در برآورد خود از
فروش تجدیدنظر کرده و آن را پایین
آورده ،چرا که افت بازار چین به
کاهش فروش انجامیده است.
تیم کوک ،مدیرعامل اپل ،در نامهای
غیرمنتظره به سرمایهگذاران اعالم
کرد که درآمد سه ماهه اخیر آن
۸۴میلیارد دالر بوده است که پنج
میلیارد دالر کمتر از پیشبینی اپل
برای این دوره بوده است.
اپل پیشبینی کرده بود که در این سه
ماه  ۸۹میلیارد دالر درآمد داشته
باشد ،که همان میزان هم انتظارات
سرمایهگذاران را برآورده نمیکرد.
این شرکت میگوید رشد اقتصادی
چین کند شده و از جمله تحت تاثیر
جنگ تجاری با آمریکا قرار گرفته
است .در نتیجه تقاضا در بازار چین
در مواردی پایین آمده ،و افت تقاضا
در بازار موبایلهای هوشمند به طور
ویژه محسوس بوده است.
ارزش سهام اپل پس از اوجش در
تابستان گذشته و عبور از مرز یک
تریلیون دالر ،پایین آمده است.
اعالم کاهش برآورد فروش اپل با افت
 ۷درصدی سهام آن همراه شد و به
این ترتیب ارزش سهام آن از ماه
نوامبر بیش از  ۲۸درصد پایین آمده
است.
اپل میگوید انتظار ضعیف شدن
اقتصاد در "بازارهای نوظهور" را
داشت ،اما میزان افت را ،به خصوص
در بازار چین ،تا این حد ارزیابی
نکرده بود.
برخی از ناظران میگویند
قیمتگذاری باالی اپل میتواند روی
تقاضای آیفون تاثیر منفی بگذارد.
دادههای بلومبرگ حاکی از آن است
که همزمان با کاهش تقاضا برای
آیفون در بازار چین ،سهم موبایلهای
هواوی در این بازار باال رفته است.

Statistics show that paddy fields cover
at least 170,000 hectares of land in 17
provinces of Afghanistan.
A new study on Afghanistan’s paddy
fields show that there has been a four
percent increase in Afghanistan's rice
production as 352,000 tons of rice was
harvested in the country last year.
Officials said the study took nine
months. It was conducted by the
Central Statistic Organization (CSO) in
collaboration with the Ministry of
Agriculture, Irrigation and Livestock
(MAIL) and Japan International
Cooperation Agency (JICA).
The findings of the study show that the
area of paddy fields has expanded by
seven percent against 2017.
According to the findings, paddy fields
include 170,000 hectares of land in 17
provinces. At least 47 percent of the
352,000 tons of rice was harvested in
Kunduz province in the north of
Afghanistan, the study shows.
“We estimated the fields by use of
satellite images and meanwhile land
”survey was also used in this study,
said Noorullah Stanekzai, deputy head
of the Central Statistics Organization
on
geographical
information
integration.
The Ministry of Agriculture, Irrigation
and Livestock meanwhile said the use
of different types of seeds, fertilized
seeds and better irrigation have
helped farmers to increase their crops.
“Farming products, vegetables and
rice production have increased. The
wheat harvests have decreased
”because they depend on rainfall,
MAIL spokesman Akbar Rustami said.
The survey reveals that domestic rice
production can address over 61
percent of the needs for rice in the
country.
Investors meanwhile said people
mostly use imported rice due to lack of
rice processing and standard factories
in the country.
“Afghanistan lacks factories for rice
production. Afghanistan’s rice is
delicious but it is not available in local
markets because they are not
”packaged like imported products,
said Nisar Ahmad, a local investor.
“It is better to use domestic rice
production but the quality of imported
rice is better therefore it is mostly used
by the people,” said Maazallah, a Balkh
resident.
The CSO statistics show that
Afghanistan needs 574,000 tons of rice
annually.

