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چهارشنبه  ۲۶جدی سال  ۱۳۹۷مطابق ۱۶جنوری ۲۰۱۹

اشتراك سرپرست وزارت صنعت و تجارت در کنفرانس مشارکت کندفیدریشن صنعت هند
جاللتماب کامله "صدیقی" سرپرست
وزارت صنعت و تجارت به تاریخ( 12
 13جنوری) در کنفرانس مشارکتکندفیدریشن صنعت هند که در آن
وزرای تجارت امارات متحده عربی،
بنگالدیش ،سریالنکا  ،مالدیف ،نیپال و
بوتان دعوت گردیده بودند ،اشتراک
.
نمود
در این کنفرانس محترمه خانم "صدیقی
" در مورد اهمیت همکاری های
اقتصادی بین اعضای کشور های
اسیایی جنوبی سخنرانی كرده و در
مورد همكاري های اقتصادی ،رشد
تجارت منطقوی ،توسعه بالک تجارتی
و ایجاد فضایی بهتر بین کشور های
اسیایی جنوبی تاکید نمود و مولفه های
متذکره را برای توسعه کشور های
اسیایی جنوبی ضرروی پنداشت .
ایشان همچنان از دستاورد های اخیر
دولت جمهوری اسالمی افغانستان در
عرصه ایجاد فضای مناسب برای
تجارت و سرمایه گذاری معلومات
مفصل ارایه نموده ودر اخیر بیانیه شان
از حمایت و پیشتبانی دولت افغانستان
برای گستریش راوبط تجارتی با کشور
های اسیایی جنوبی  ،تطبیق مواقتنامه
سافتا ،استفاده از موقعیت افغانستان

برای اتصال اسیایی جنوبی و مرکزی برای اشتراک کنندگان اطمینان همچنان سرپرست وزارت صنعت و تجارت در حاشیه
این كنفرانس با وزرای تجارت هندوستان ،امارات متحده عربی ،اوکراین و مالدیف مالقات های جداگانه کرد .در این مالقات
ها خانم "صدیقی" در مورد فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان و گسترش روابط تجارتی با ایشان صحبت نمود.
درهمین حال وزرای کشور های ماذكره از پیشنهادات خانم صدیقی استقبال كرده و عالقمندی خویش را برای گسترش روابط
تجارتی و سرمایه گذاری در افغانستان اظهار نمودند .
از سوي دیگر در اخیر این برنامه دفتر نمایندگي تجارتی افغانستان مقیم هند موافقتنامه صادرات زعفران افغانی را با شرکت
بزرگ هندی ) ( Mataji Impex Kesarwala Private Limitedدر حضور داشت محترمه کامله " صدیقی " سرپرست
وزارت صنعت و تجارت امضاء نمود .مطابق این موافقتنامه شرکت هندی ساالنه  2000کیلو گرام زعفران را از افغانستان
خریداری و آن را در بازار های هندوستان به فروش میرساند.
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آهنگ رشد اقتصادی آلمان کند شد

Life-changing Inventions
by Women

آمار منتشر شده توسط مرکز آمار فدرال در آلمان
نشان میدهد رشد اقتصادی این کشور در سال
گذشته میالدی ( )۲۰۱۸به یک و نیم درصد رسیده
است.
این نرخ ،کندترین رشد اقتصادی قویترین اقتصاد
اروپا از سال  ۲۰۱۳میالدی بوده است.
براساس این آمار منتشر شده ،رشد اقتصادی این
کشور در سه ماهه سوم سال گذشته میالدی (ژوئیه-
اوت)  ۲دهم درصد کاهش داشت که یکی از دالیل
اصلی آن "جنگ تجاری" آمریکا و چین بوده است.
در ابتدای سال گذشته میالدی انتظار میرفت اقتصاد
آلمان  ۱.۸درصد رشد داشته باشد؛ این رشد در
سال  ۲۰۱۷میالدی  ۲.۲درصد بود.
دادههایی که مرکز آمار آلمان درباره رشد اقتصادی
این کشور در سال  ۲۰۱۸منتشر کرده ،تا سه ماهه
سوم سال را دربر میگیرد و این مرکز گفته دادههای
.
کافی برای انتشار در اختیار ندارد.
عدهای نگرانند که رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه
آخر سال پیش (که هنوز منتشر نشده) روند مایوس
کننده مشابهی مانند سه ماهه سوم سال را تعقیب
کند؛ روندی که ممکن است خطر رکورد را در این
کشور در بر داشته باشد.
این در حالی است که محاسبات مقدماتی بعضی
نهادهای مستقل اقتصادی نشان میدهد اقتصاد
آلمان در سه ماهه آخر سال  ۲۰۱۸به رشدی معادل
 ۰.۲درصد رسیده است.
از دیگر دالیلی که عدهای برای کند شدن نرخ رشد
اقتصادی ارائه کردهاند میتوان به تضعیف روند
کلی اقتصاد جهانی در سال پیش و مشکالت صنعت
استانداردهای
خودروسازی آلمان اشاره کرد.
جدید تعریف شده برای آالیندگی خودروها باعث
سردرگمی شده و به تبع آن اشتیاق برای خرید
خودرو کاهش یافته است.
عده دیگری هم به کاهش سطح آبهای آلمان
بخصوص در رودخانه راین اشاره کردهاند که انتقال
بعضی از کاالها را تحت تاثیر قرار داده است.
بعضی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند وضعیت فعلی
و کند شدن رشد اقتصادی آلمان موقتی است.
در یک نظرسنجی که موسسه فورسا برای شبکه
آرتیال آلمان سال پیش انجام داد ۸۱ ،درصد از
شرکتکنندگان در مورد وضعیت مالی شخصی
خودشان خوشحال یا بسیار خوشحال بودهاند؛ اما
وقتی از آنها درباره وضعیت کشور به طور کلی
پرسیده شده این آمار ۱۰درصد کاهش داشت.
بر اساس بعضی نظرسنجیها ،احساس بدبینی
درباره اقتصاد این کشور افزایش یافته است.
.

.

.

محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت وتجارت روزشنبه  ۲۲جدی  ۱۳۹۷با شمـــاری ازسرمایـــــه
گذاران یکه ازوالیات مختلف به کابل آمده اند در دفتر کاری شان دیدار نمودند.
در این نشست روی فرصت های سرمایه گذاری ،ایجاد سهولت های بیشتردرداخل کشور ،توزیع زمین برای سرمایه گذاران ،رفع مشــــــــــکالت و
چالشهای فرا راه سرمایه گذاران بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

نمایشگاه بین المللی قالین دوموتکس هانوور آلمان با دست آوردهای چشمگیر سکتور قالین افغانستان پایان یافت

.

.

نمایشگاه بین المللی قالین
دوموتکس هانوور آلمان که از
تاریخ  21جدی  1397مطابق 11
جنوری  2019میالدی الی 24
جدی مطابق به  14جنوری همین
ماه در شهر هانوور آلمان برگزار
و با دست آوردهای چشمگیر
سکتور قالین افغانستان پایان یافت
در این نمایشگاه چهار روزه
سکتور قالین کشور به ارزش 61
میلیون افغانی فروش مستقیم قالین
داشته و چندین تفاهمنامه فروش
قالین با شرکت های مختلف
خارجی به ارزش  830میلیون
افغانی نیز به امضا رسید .
در جریان این نمایشگاه ساحه
افغانستان
قالین
نمایشگاهی
بازدیدکنندگان زیادی نیز داشته
است.

.

کشورهای عضو راه الجورد برای حل مشکالت این راه نشستی برگزار میکنند
وزارت ترانسپورت میگوید که قرار است در آیندههای
نزدیک ،نشست نمایندهگان کشورهای شامل راه الجورد
برگزار شود.
مسؤوالن این وزارت ،میگویند که در این نشست ،در بارۀ
مشکالتی که در این راه وجود دارند ،گفتوگو خواهد شد.
این درحالی است که پس از رسیدن نخستین محمولۀ آزمایشی
کاالهای افغانستان از راه الجورد به ترکیه ،گزارشهایی
مبنی بر موجودیت مشکالت در این مسیر نشر شدند.
حمیدهللا تهماسی ،وزیر ترانسپورت میگوید« :مشکالت
وجود داشتهاند ،به همین هدف ،ما تالش داریم که در نشست
آینده میان نمایندهگان کشورهای شامل این راه ،حل شوند».
در همین حال ،وزارت صنعت و تجارت ،می گوید که برای
آغاز حمل و نقل کاالهای بازرگانی از راه الجورد به اروپا،
آمادهگیها گرفته شدهاند.
مسؤوالن این وزارت ،میگویند که راه الجورد بدیل مناسب
برای راه بندرکراچی است.

یحیا اخالقی ،رییس تسهیل ترانزیتی وزارت صنعت و
تجارت گفت« :هدف این است که انتقال کاالها میان
کشورهای شامل این راه و فراتر از آنها به اروپا برسند».
همزمان با این ،اتاق تجارت بینالمللی میگوید که برای
توسعه روابط بازرگانی و ترانزیتی با جهان ،حکومت باید
تمام گزینههای ترانزیتی و بازرگانی را در منطقه بکار
گیرد .عبدالقدیر بهمن ،رییس هیئت عامل اتاق تجارت بین
المللی در افغانستان بیان داشت« :تمام راهها برای ترانزیت
و تجارت ما مهم اند؛ برای کشورهای محاط به خشکه نیاز
است که تمام راهها باز شوند و هر راه مزایای خود شان را
دارند».
راه الجورد ،از مرزهای شمال غربی افغانستان آغاز و با
گذشتن از بندر ترکمن باشی ،شهر باکوی آذربایجان ،منطقۀ
تفلیس گرجستان و استانبول ترکیه در نهایت به مرزهای
اروپا میرسد.
این پروژه ،یکی از طرحهای مهم توسعۀ بازرگانــــــی در

و منطقه گفته میشود که بربنیاد آن ،کاالهای افغانستان از راه مصون در وقت کم و با هزینههای مناسب
به اروپا خواهند رسید.

If you were asked to name an
inventor, you’d probably say Thomas
Edison or Alexander Graham Bell.
Well, here is a list of some women
who are inventors of some
awesome, life-changing items.
Letitia Mumford Geer: Patented the
one-hand operated syringe that is
the basis for most modern medical
syringes. The patent was granted in
1899
Mary Anderson: American inventor
of the windshield wiper blade. In
November 1903 Anderson was
granted her first patent for an
automatic car window cleaning
device controlled from inside the
car, called the windshield wiper.
Marion O’Brien Donovan: An
American
inventor
and
entrepreneur. She is best known for
developing the first waterproof
disposable diaper.
Virginia Apgar: American obstetrical
anesthesiologist, best known as the
inventor of the Apgar score, a way to
quickly assess the health of a
newborn child immediately after
birth.
Sarah Boone: African American
inventor who on April 26, 1892,
obtained United States patent rights
for her improvements to the ironing
board. Boone’s ironing board was
designed to improve the quality of
ironing sleeves and the bodies of
women’s garments. The board was
very narrow, curved, and made of
wood.
Josephine Garis Cochran was the
inventor of the first commercially
successful automatic dishwasher,
which she constructed together with
mechanic George Butters.
Catherine Deiner: Obtained a patent
for an improvement in the rolling pin
in 1891. Her invention consisted of a
sleeve that attached to the rolling
pin, allowing dough to be cut into
different shapes and forms.
Ruth Graves Wakefield: American
chef, best known as the inventor of
the Toll House Cookie, the first
chocolate chip cookie, which she
created.
Bette Nesmith Graham: American
typist, commercial artist, and the
inventor of Liquid Paper.
Sarah
Mather:
Invented
an
underwater viewing device which
was a combination telescope and
lamp for submarines in 1845.

