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پنجشنبه  ۱۲سنبله سال  ۲۵۱۸مطابق  ۲۱سپتمبر ۱۱۲۱

بر اساس هدايت جاللتماب رئيس جمهور به هدف پيگيري تعهدات حكومت و برگزارى كنفرانس توليد و صادرات جلغوزه  ،محترم اجمل حميد عبدالرحيمزي ،معين امور
تجارتي وزارت صنعت و تجارت روز يکشنبه  ٧١سنبله سال  ٧٩٣١در راس يك هيت بلند پايه حكومتي به واليت نورستان سفر نمودند .
در اين سفر كه معينان وزارت هاي اقتصاد ،زراعت ،انرژي و اب ،معين اداره محيط زيست و مسؤولين بخش هاي مختلف اداره امور رياست جمهوری نيز حضور

اخبار اقتصادی جهان

English news

کاهش قیمت طال برای چهارمین
روز متوالی

India’s Work Over
Chabahar Is ‘Very
Slow’: Iranian Envoy

قیمت طال در معامالت روز سهشنبه بازار
جهانی تحت تاثیر ریسک پذیری
سرمایهگذاران که تقاضا برای خرید
داراییهای ارزشمند شامل این فلز زرد را
محدود کرد ،برای چهارمین روز متوالی
کاهش پیدا کرد .
هر اونس طال برای تحویل فوری در
معامالت روز جاری بازار سنگاپور  ۰.۶درصد
کاهش یافت و به  ۱۴۹۰دالر و  ۴۸سنت
رسید .بهای معامالت این بازار روز گذشته
تا مرز  ۱۴۸۶دالر سقوط کرده بود که
پایینترین حد از  ۱۳اوت بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا ،هر اونس طال
 ۰.۸درصد کاهش پیدا کرد و به  ۱۴۹۸دالر
و  ۵۰سنت رسید.
از چهارم سپتامبر که به رکورد  ۱۵۵۷دالر
صعود کرده بود ،حدود پنج درصد ریزش
داشته است .
آماری که اوایل روز سهشنبه منتشر شد،
نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده
چین  ۲.۸درصد در اوت رشد کرده که باالتر
از انتظارات بوده است در حالی که شاخص
قیمت تولیدکننده کمتر از حد پیشبینی
شده ،رشد منفی داشت .
مایکل مک کارتی ،استراتژیست ارشد بازار
در شرکت «سیامسی مارکتس» اظهار
کرد که این آمار بهتر از حد مطلوب ممکن
است نشان دهد تاثیرات جنگ تجاری
آمریکا و چین آن طور که تصور میرفت،
شدید نبوده است .وی در ادامه افزود :اگر
طال قیمت  ۱۴۹۰دالر را حفظ کند ،در این
سطح ثابت خواهد ماند اما روند کوتاه مدت
طال نزولی است .اگر طال به  ۱۴۸۰دالر
سقوط کند ممکن است تا سطح ۱۴۲۵
دالر عقبنشینی کند.
.

داشتند ،در رابطه به پيگيري تعهدات حكومت براي واليت نورستان ،استماع مشكالت و پيشنهادات مردم و برگزارى كنفرانس معلوماتي در مورد توسعه توليد و صادرات
جلغوزه بحث و تبادل نظر صورت گرفت .
محترم عبدالرحيمزي نخست به نمايندگي از هيت همراه شان با والي و مسؤولين واليت نورستان ديدار نموده و بعد در كنفرانس معلوماتي تحت نام توسعه توليد و صادران
جلغوزه اشتراك نموده و در مورد اهميت كنفرانس ،بلند رفتن صادرات ،سهولت هاي تجارتي ،بازاريابي براي توليدات و محصوالت زراعتي ،حمايت سكتور خصوصي،
راه اي تجارتي و ديگر موارد معلومات همه جانبه ارايه نمودند .
.

.

با ارسال نخستین بسته یخچالی انگور
افغانستان از طریق بندر چابهار به هند،
صادرات اموال تجارتی کشور از طریق

India had begun using the
port to ship goods to
Afghanistan last year.
Iranian Ambassador to
India Ali Chegeni said that
India’s development work
had been “very slow”, and
that trade to Afghanistan
was “much lower” than it
should be, India’s The
Hindu reported.
He also said that in view of
the delay over India’s plans
to build sa railway line
connecting Chabahar port
to the Afghan border at
Zahedan,
the
Iranian
government had decided to
complete
the
railroad
through its own resources by
2021.

این دهلیز ترانزیتی افزایش یافته است.
از آغاز صادرات از طریق بندر چابهار تا
اکنون  077تن کاالی بازرگانان افغان
شامل میوه خشک وتازه  ،سنگ های
قیمتی و نیمه قیمتی ( تالک) و
حبوبات ( ماش) به هند صادر شده
است.
بربنیاد برنامه صادراتی وزارت صنعت و
تجارت در آینده نزدیک سیب و انار
کشور نیز از طریق این بندر به هند و
سایر کشورها صادر خواهد شد.

د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بودیجې د
داخلي کمیټې ناسته د یاد وزارت د
مرستیال وزیر ښاغلي اجمل حمید
عبدالرحیمزي په مشرۍ جوړه شوه.
پدې ناسته کې چې د اړوندو برخو
مسوولینو ګډون کړی وو ،د پروژو د مالي
او تدارکاتي پالنونو راپور وړاندې شو.
ښاغلي عبدالرحیمزي اړوندو مسوولینو
ته الرښوونه وکړه چې په سوداګریز بهیر
کې د ال اسانتیاو رامنځته کولو په موخه
د پراختیایی بودیجې د ګټور لګښت په اړه
ال هڅه وکړي.
نخستین قطار کاالهای صادراتی کشور به چین رسید

نخستین قطار راه آهن اموال صادراتی افغانستان از طریق
بندر حیرتان ،بعد از سه روز به چین رسید.گفتنی است
که این قطار بیش از هزار و یک صدتن اموال صادراتی
شامل سنگ تالک ،قالین ،میوه خشک و نباتات طبی را
به چین انتقال داده است.
بر اساس گفته های اتاق تجارت و صنایع افغانستان ،کاال
های تجارتی کشور در  ۴۱کانتینر طی سه روز با عبور از
کشور های ازبکستان و قزاقستان به چین رسیده است.

اما ،خانجان الکوزی ،معاون اتاق تجارت وصنایع این مسیر را
پر هزینه خوانده و میگوید که چین حتا مالیه فروش را از اموال
تجاری افغانستان میگیرد.
در حال حاضر هزینه انتقال هر کانتینر اموال تجاری از طریق
بندر حیرتان به چین نزدیک به چهار هزار دالر میباشد و از این
جمع دو هزار دالر آنرا حکومت افغانستان می پردازد.
حکومت افغانستان در انتقال نخستین قطار راه آهن از طریق
بندر حیرتان به چین ،بیش از  ۸۰هزار دالر امریکای هزینه کرده
است.

جنگ جهانی میان آمریکا و چین از زمانی
که بیش از یک سال پیش آغاز شد،
بازارهای جهانی را ملتهب کرده و
نگرانیها نسبت به کندی رشد اقتصاد
جهانی را برانگیخته است .
با این حال بازارها از تصمیم دو کشور برای
برگزاری مذاکرات تجاری در اوایل ماه آینده
در واشنگتن دلگرم شدهاند .
در این بین ،استیون منوچین ،وزیر
خزانهداری آمریکا روز دوشنبه اظهار کرد
تهدید رکود را مشاهده نمیکند و انتظار
دارد سال مثبتی پیش روی اقتصاد آمریکا
باشد .
بر اساس گزارش رویترز ،سرمایهگذاران
منتظر نشست روز پنجشنبه بانک مرکزی
اروپا برای مشاهده تصمیم سیاست پولی
این بانک هستند .انتظار میرود بانک
مرکزی بسته محرک مالی جدیدی تصویب
کند .همچنین پیشبینی میشود بانک
مرکزی آمریکا هفته آینده نرخهای بهره را
کاهش دهد .
در بازار سایر فلزات ارزشمند ،هر اونس
نقره برای تحویل فوری  ۰.۸درصد کاهش
پیدا کرد و به  ۱۷دالر و  ۸۲سنت رسید .هر
اونس پالتین برای تحویل فوری  ۱.۴درصد
کاهش پیدا کرد و به  ۹۳۳دالر رسید .هر
اونس پاالدیم برای تحویل فوری به ۱۵۴۱
دالر و  ۹۹سنت رسید.

In addition, Iran is now
discussing an LNG pipeline
to China along the ChinaPakistan
Economic
Corridor (CPEC), as India is
not expected to retain its
prior interest in LNG
imports from Iran.
“If India wants energy
security, it should prefer
Iran as a dependable
supplier,” Chegeni said.
“We love the Indian people.
But we cannot force
somebody to love us. The
Government of India has to
decide according to its
national interest. Just as the
Chinese have,” he added.
and AfghanistanسIran, India
had signed a trilateral
agreement,
to
develop
Chabahar, in May 2016
during Prime Minister
Narendra Modi and Afghan
President Ashraf Ghani’s
visits to Tehran.

