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The Iranian delegation will 

hold talks with officials from 

Ministry of Energy and Water, 

sources said.  

A high-ranking delegation 

from Iran’s Energy Ministry 

arrived in Kabul on Saturday 

morning to hold talks with 

Afghan officials on the future 

of energy ties between the two 

neighbors, Iran’s Mehr news 

agency reported.  

Led by Iran’s Deputy Energy 

Minister for Electricity 

Homayoun Haeri, the 

delegation will hold separate 

meetings with officials of the 

Ministry of Energy and Water 

with a focus on finding ways 

to facilitate electricity trade 

between the two countries, the 

report said.  
 

جدیدترین آمار اقتصادی آلمان حاکی از آن است که 
اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال میالدی جاری 
نسبت به سه ماهه قبل یک دهم درصد رشد منفی داشته 

این آمار را باعث نگرانی است. وزیر اقتصاد آلمان 
دنسته و در مورد احتمال بروز رکود هشدار داده 

 .است
وی گفته است که اگرچه اقتصاد آلمان گرفتار ضعف 
شدید است اما هنوز وارد رکود نشده و برای جلوگیری 
از چنین وضعیتی، اتخاذ تدابیر مناسب ضرورت 
دارد. رکود به معنی کاهش تولید و درآمد است و 
معموال در صورتی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
یک کشور برای دوره ای معین رشد منفی داشته باشد، 

                              .                گفته می شود گرفتار رکود شده است
اند که کاهش صادرات بخش مقامات آلمانی گفته

 صنعت این کشور عامل اصلی بروز رکود بوده است.
تجاری سختگیرانه دولت دونالد  منابع آلمانی سیاست

ترامپ در مورد چین را عامل تضعیف فضای تجارت 
جهانی و تاثیر منفی آن بر بخش صادرات کشورشان 

همزمان، مرکز آمار دولتی چین گزارش  .انددانسته
، اقتصاد این کشور دارای جنوریکرد که در ماه 

ه فته سال گذشتترین نرخ رشد اقتصادی طی هپائین
نشان  جنوریبوده است. آمار منتشر شده برای ماه 

 ٨.٤دهد که نرخ رشد ساالنه اقتصاد این کشور به می
 .درصد تنزل کرده است

 

رشد منفی اقتصاد آلمان 
سابقه نرخ و کاهش بی

 رشد اقتصادی چین

According to the report, 

Mohammad Hassan Motevali 

Zadeh, the head of the 

government-affiliated Power 

Generation, Distribution and 

Transmission Company 

(Tavanir) is accompanying the 

deputy minister on this trip. 

A source from the Ministry of 

Energy and Water confirmed 

the Iranian delegation’s visit 

to Kabul and said they will 

stay here for two days. 

The source said that the 

delegation will discuss 

technical matters around 

cooperation between the two 

countries in electricity and 

water sectors.  

The delegation will also hold 

with officials from Da 

Afghanistan Breshna Sherkat, 

the country’s power 

distributor company, the 

source said.  

The source added that the visit 

is a follow up of the Iranian 

energy minister earlier this 

month. 
 

کمپ نمایشگاهی وزارت صنعت و تجارت در جشن صدمین 

سالگرد استرداد استقالل کشور گشایش یافت

 

پرواز  5تن کاال در  42انتقال   

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در دو ماه پیشتر 
                       .درصد بود ٦.٣و  ٥.٤به ترتیب 

کاهش تقاضای داخلی و همچنین تضعیف بخش 
صادرات چین از عوامل اصلی کاهش نرخ رشد این 
کشور توصیف شده است. طی چند دهه گذشته، چین 

های رشد اقتصادی در باالترین نرخدارای یکی از 
درصد نیز بالغ  ١٠جهان بود که در مواردی به باالی 

                                                                       .شد
 گذاریعامل اصلی رشد سریع اقتصادی چین سرمایه

وسیع خارجی همراه با تحرک قابل توجه بخش 
است. در حدود سه دهه  صادرات این کشور بوده

گذشته، چین با برخورداری از نیروی کار وافر و 
کننده عمده سرمایه خارجی ارزان به یکی از دریافت

تبدیل شده و رشد سریع صادرات موتور محرک رشد 
 .اقتصادی این کشور بوده است

 

 

این کاال ها که توسط دهلیز هوایی صادر 

 و انگور ،میوه آب زردالو، شامل شده است 

 کیه،تر بحرین، های کشور به و بوده قالین

         .است شده صادر امارات و هند

که از آغاز فعالیت های  قابل یاد آوریست

دهلیز های هوایی تا کنون به مقدار 

پرواز به  327تن اموال ذریعه  316.7

  .کشور های مختلف جهان صادر شده است

 

کارشناسان اقتصادی تضعیف اقتصاد چین را به 
سیاست تجاری دولت آمریکا شامل وضع تعرفه 
گمرکی بر بخشی از واردات از چین نسبت داده اند. 
ضعف تقاضای داخلی نیز عامل دیگر کاهش نرخ 

 .                     رشد اقتصادی عنوان شده است
در حالی که بهبود چشم انداز صادرات چین به توافق 
تجاری با ایاالت متحده بستگی دارد، کارشناسان 
اقتصادی معتقدند که دولت چین نیز باید اقدامات الزم 
را جهت تحرک بخشیدن به تقاضای داخلی اتخاذ کند. 

تر آنان از جمله به لزوم اجرای سیاست پولی انبساطی
 .انداشاره کرده

 

 

فارم های مرغداری در افغانستان نزدیک به ۰۸ درصد نیازمندی های کشور را مرفوع 

 میسازند
 

فارم های مرغداری در افغانستان نزدیک به 

مندی های کشور را مرفوع درصد نیاز ۰۸

  میسازند

در سال گذشته صنعت مرغداری در افغانستان 

ی داشته است. سرمایه افزایش قابل مالحظه

  بخش مرغداری گذاران کشور در این مدت در 

سرمایه گذرای کرده  دالر میلیارداز یک بیش 

                                                                                                                                                                                           .                                       .      اند

های مرغداری در کشور نزدیک به فارم

تن گوشت مرغ در یک ماه تولید  ۰۰۸۸۸۸

درصد نیازمندی های  ۰۸کنند که این رقم می

                                                                                                                                            .کشور را از درک گوشت مرغ تامین میکند

کشور همواره از بی کیفیت بودن شنده گان با

                                                                                               .گوشت و تخم مرغ وارداتی شکایت دارند

صاحبان فارم های مرغداری در کشور از 

قاچاق مرغ در داخل  حکومت میخواهند تا مانع

 .کشور شوند تا صنعت داخلی کشور رشد نماید

 

 

اسد  23این کمپ بعد از ظهر روز یک شنبه 

در ساحه چمن حضوری با حضور  731.

داشت محترم ظهورالدین شیرزاده معین 

انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت 

صنعت و تجارت و روسای سکتوری این 

 ..                           وزارت گشایش یافت

این کمپ از سوی ریاست نمایشگاه وزارت 

مترمربع زمین  66صنعت و تجارت در ساحه 

برپا شده و در آن شماری از شرکت های 

تی و تولیدی کشور، محصوالت تولیدی صنع

 .شان را به مدت ده روز به نمایش می گذارند

قابل یادآوری است جشن صدمین سالگرد 

استرداد استقالل کشور در ساحه چمن 

حضوری از سوی شهرداری کابل برگزار شده 

و در آن نهادهای دولتی و غیردولتی کمپ های 

 .نمایشگاهی را برپا کرده اند

 


