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English news     اخبار اقتصادی جهان 

 
۰۵ 

 

  ۹۵۷۱ اگست ۸مطابق ۸۷۳۱سال  اسد ۷۱ پنجشنبه

 

 

Afghan investors said there is a need 

for more facilities for Afghan goods 

in the country’s main airports. 

Afghanistan has exported 255 tons of 

fresh fruit so far this year to India, 

Europe and some Arab nations, 

making 30 percent increase 

compared to the same period in 2018, 

a spokesman for the Ministry of 

Industry and Commerce, Samir Rasa, 

said on Saturday.  

He said that the exports have 

increased after the inauguration of 

the air corridors between 

Afghanistan and India, UAE, China 

and Turkey. 

Apple, pomegranate, melon, 

watermelon and grapes are the main 

fresh fruits which are exported to 

India, China, UAE and some 

European countries.    

“The highest level of fresh fruit 

exports is to India which is about 189 

tons,” Rasa said. “At least 63 tons of 

fresh fruit was exported to Arab 

countries and the remaining was sent 

to European countries.” 

Mr. Rasa said that the ministry eyes 

more increase in the exports by the 

end of the year.  

 

های نفت را اوپک در ماه جوالی کمترین تعداد بشکه
سال گذشته تولید کرد که دلیل آن کاهش قابل  ۵طی 

ودی یدکننده آن، عربستان سعتوجه تولید بزرگترین تول
به عالوه پایین آمدن تولید در ایران ، نیجریه، لیبی و 

                                                             .                                      ونزوئال بود

میلیون بشکه  88.22تولید نفت اوپک در ماه گذشته به 

بشکه نسبت به ماه ژوئن   802222در روز رسید که 

عربستان سعودی بسیار کمتر از سهمیه   کاهش داشت.
ولید ید کرد که تاش طبق قرارداد کاهش تولید، نفت تول

اضافی عراق، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، را 
                                                         .جبران کرد

عضو  00تبعیت از قرارداد کاهش تولید برای نرخ 

که بیشتر درصد در ماه جوالی رسید  001اوپک به 

                               .بود جنوریدرصد  021از 
تالش های اوپک برای بازگرداندن ثبات به بازار ولی 

ا در هبه خاطر رشد ضعیف تقاضا در بحبوحه نگرانی
   .     مورد ضعف اقتصاد جهان آهسته پیش می رود

درصد از اوایل جوالی  1نفت خام بیش از قیمت 

کاهش یافته است یعنی از زمانی که اوپک و 
غیر عضو آن به رهبری روسیه قرارداد  شریک  ده

تمدید  8282 چمیلیون بشکه نفت را تا مار 0.8ش کاه

                                                              .کردند
هزار بشکه در روز  012نفت عربستان سعودی تولید 

میلیون بشکه در روز رسید.  8.12کاهش یافت و به 

صادرات نفت این کشور به اکثر مشتریان اصلی 
هی آن پایین به همراه فعالیت های پاالیشگا  هم اش
                                                                    .آمد

پایین ترین حد تولید نفت عربستان در ماه جوالی این 
طی یک دهه گذشته است. معموالً تولید نفت در 

خاطر افزایش مصرف سوخت به دلیل باال تابستان به
 .یابدرفتن دمای هوا افزایش می

 

 

تولید نفت اوپک به کمترین 

گذشته رسیدسال  ۰رقم طی   

Lack of modern facilities at 

Afghanistan’s airports and ports, 

including cold storage facilities and 

required scanners, is a major 

challenge for Afghan investors, an 

official of Afghanistan Chamber 

Commerce and Industry (ACCI) 

said.  

“India is checking all our goods in all 

their ports and they unload all the 

goods and tear the packages. This 

damages our goods,” the ACCI 

acting chief, Khanjan Alokozay, 

said.  

Fresh fruit exporters said Afghan 

investors need ground routes for 

sending their goods besides sending 

them through the newly-established 

air corridors.  

“We urge the government to 

establish air corridor with Moscow 

and Kazakhstan,” said Nejabat 

Haidari, member of Fresh Fruit and 

Vegetables Exporters Union. 

Figures by Ministry of Industry and 

Commerce indicate that at least 

7,400 tons of Afghan goods worth 

$170 million have been exported to 

India, some European countries and 

the UAE through air corridors over 

the past two years. 
 

Afghanistan’s Fruit 

Exports Increase 

By 30 Percent 

 

ات کوچک و پالن های آینده برای رشد تجارت و تشبثات کوچک و متوسط بحث و تبادل نظر در این جلسه روی اهداف برنامه توسعه پایدار اقتصادی و ارتقاء اشتغال درافغانستان، استراتیژی تشبث
                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                                            .صورت گرفت

و وزارت صنعت و تجارت به هدف رشد تجارت و تشبثات کوچک، توسعه پایدار اقتصادی (GIZ-SEDEP ) در اخیر این جلسه، توافقنامه همکاری دوجانبه اقتصادی میان جمهوری فدرال آلمان
فزایش ه انکشاف مستمر اقتصادی و ااء اشتغال توسط محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت و محترم رابرت ویلهلم گالس ریس برنامو ارتق

 .اشتغال اداره همکاری آلمان در افغانستان به امضاء رسید

 

 

ه متحت ریاست مشترک محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت و محترم رابرت ویلهلم گالس ریس برنا 4931اسد  41جلسه روز دوشنبه  ینا
وافق رییس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، محترم شفیق عطایی معاون و با حضورداشت محترم منیژه  SEDEP)-( GIZ اانکشاف مستمر اقتصادی و افزایش اشتغال اداره همکاری آلمان ی

 .دپالیسی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و روسای وزارت صنعت و تجارت در هوتل کابل سرینا برگزار گردی

 

 

 

 

د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ مرستیال او 

ر ښاغلي اجمل حمید عبدالرحمیزي سرپرست وزی

د کندهار، پکتیکا او ارزګان له  په ورځد چهارشنبه 

                                                                . استازو سره ولیدل

یادو استازو د خپلو اړوندو والیتونو د سوداګریز 

بهیر او پر وړاندې یې پرتې ستونزې له سرپرست 

یې د  وزیر سره شریکې کړې او په دې برخو کې

  .                     .ګامونو اچتولو غوښتنه وکړه

ښاغلي عبدالرحیمزي د وزارت په استازیتوب ډاډ 

ورکړ چې یادې ستونزې به له اړوندو څانګو سره 

سرپرست وزیر وویل د صنعت او   .        .شریکې کړي 

سوداګرۍ وزارت مشرتابه د هیواد د سوداګریز 

بهیر د ښه والي، د اسانتیاوو رامنځته کولو او د 

د مالتړ په برخو کې خپلې خصوص ي سکتور 

ژمنتیاوې لري او په یادو برخو کې یې تر دې دمه 
 .ځینې کوټلي ګامونه هم پورته کړي 

جلسه  ۱۳۹۸اسد سال  ۱۵روز سه شنبه 

گروپ کاری سوم کمیته اجرایی انکشاف 

سکتور خصوصی)پرایسک( به ریاست محترم 

ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور 

خصوصی و صنایع و نمایندگان عضو این 

                               .گروه در دفتر کاری ایشان برگزار گردید
.  

در این جلسه آقای شیرزاده ضمن خرسندی 

از کارکردهای اعضای این گروپ پیرامون 

 ماه آینده ریاست های 5فعالیت های 

ACBR ،SME  و ریاست تشویق سرمایه

 .گذاری بحث و تبادل نظر نمودند

 د صنعت او سوداګرۍ وزات رهبري هیئت او کارکونکي د افغانستان د سوداګرۍ ټولنې مرکزي شورا له لوري وستایل شول
مه  ۱۴کال د زمري په  ۱۳۹۸دا غونډه له غرمې وروسته نن دوشنبې د 

ل ښاغلي اجمل د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مالي او اداري مرستیا
حمید عبدالرحیمزي په ګډون د دې وزارت د غونډو په تاالر کې تر سره 

 .شوه
د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال او په بانکي او مالي چارو کې 
د ریئس جمهور لوی سالکار ښاغلی اجمل احمدي، د سوداګرو د عالي 

د  او یم الدین حاجي اغا، ریئسانحمشورتي بورډ ریئس ښاغلی الحاج ر
دې وزارت کارکونکي د دوی د ښه کار کولو او د کارګرانو له حقوقو د 
مالتړ په موخه د افغانستان د سوداګرو ټولنې مرکزي شورا له لوري 

   .                                                                       .ولمانځل شول
د صنعت او سوداګرۍ وزارت مالي او اداري مرستیال ښاغلي اجمل 

نو وحمید عبدالرحیمزي د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کاري لومړیتوب
 وپه اړه وویل: د وزارت رهبري هیئت تل د وزارت د کارګرانو له حقوق

مالتړ کړی او د کار مناسب ډګر، ظرفیت لوړولو، د نویو کارکونکو په 
استخدام کې د جندر رعایت او د دندو په ترسره کولو کې کاري اسانتیاوې 

 .د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کارکونکو لپاره چمتو کړي دي
ي اجمل عبدالرحیمزي زیاته کړه، چې د کارکونکو ستونزو ته ښاغل

السرسی، د وړ کاري فضا رامینځته کول او د ځوانو استعدادونو د وړتیا 
په اساس استخدام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د رهبري هیئت کاري 

                                       .                                              .لومړیتوبونه دي

د غونډې په وروستیو کې رهبري هیئت، د سوداګرو د عالي مشورتي بورډ 
ریئس، ریئسانو او د صنعت او سوداګرۍ وزارت کارکونکو ته ستاینلیکونه 

 .ور کړل شول

 

خالد الفالح، وزیر نفت عربستان سعودی به بازار 
ماه اوت تولید و  اطمینان داد که این کشور در

میلیون بشکه 1و  02صادرات خود را به ترتیب زیر 

                                         .در روز نگه می دارد
های آمریکا پایین نفت ایران هم با ادامه تحریمتولید 

هزار بشکه در روز 12آمد. تولید نفت این کشور 

میلیون بشکه رسید 8.32کاهش یافت و در جوالی به 

                 .بود 0822که کمترین حد از سپتامبر 
نفت در کشورهایی که از قرارداد کاهش تولید تولید 

معاف شده بودند هم کاهش یافته و باعث پایین آمدن 
شده  8204 پریلاترین حد از پاییند اوپک به تولی

میلیون بشکه  88.18،  8204 پریلاست. اوپک در آ

                                       .                                در روز نفت تولید کرد

خاطر مشکل برق این تولید نفت خام ونزوئال هم به
بشکه در روز کاهش یافت و به   32222ور کش

                                          .هزار بشکه رسید132
خاطر افزایش تولید کاهش تولید اوپک تا حدی بهکل 

آنگوال، اکوادور، الجزایر، گینه، عراق و امارات 

                                                 .جبران شد
کشور عضو کمیته نظارت بر ائتالف اوپک و ۹

سپتامبر در حاشیه کنگره  08غیراوپک قرار است در 

ژی در ابوظبی دور هم جمع شوند و شرایط جهانی انر
بازار نفت و قرارداد کاهش تولید را بررسی 

اوپک تاریخ اجالس بعدی خود را پنج دسامبر .کنند

تعیین کرده است و در این روز با متحدان غیرعضو 
 .کندخود دیدار می


