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English news     اخبار اقتصادی جهان 

 
۴۵ 

 

  ۶۱۹۱ سپتمبر ۶۲ مطابق ۸۹۳۱سال  میزان ۵ پنجشنبه

 

 

در سال  صادرات کفش چرمی میزان
بوده و  الرمیلیارد د ۵۵٫۷حدود  ۸۱۰۲

دهد ها نشان میطور کلی گزارشبه

که ارزش صادرات کفش چرمی در 
، حدود پنج ۸۱۰۲مقایسه با سال 

درصد کاهش و در مقایسه با سال 
درصد افزایش  ۲٫۷، نزدیک به ۸۱۰۷

، آسیا ۸۱۰۲در سال          .یافته است

 درصد از کل صادرات ۵۰دار حدود عهده
 کفش چرمی بوده است.        .     

همچنین سهم اروپا از صادرات کفش  
درصد و سهم آمریکای  ۲۲٫۲چرمی، 

     .درصد بوده است ۰٫۶شمالی 
 ۰٫۲جز مکزیک نیز آمریکای التین به

درصد و اقیانوسیه  ۰٫۰درصد، آفریقا 

را  صادرات کفش چرمی درصد از ۱٫۰
به خود اختصاص  ۸۱۰۲در سال 

کشور بزرگ  ۰۵جدول زیر  .اندداده
صادرکننده کفش چرمی و همچنین 

 ۸۱۰۲حجم صادرات آنها را در سال 

 :دهدنشان می

 

ترین بزرگ
صادرکنندگان کفش 

چرمی کدام کشورها 
 هستند؟

The Belt and Road initiative, 

which would link China with 

southeast and central Asia, the 

Middle East, Europe and Africa, 

recently received pledges of 

support from Afghanistan and 

Pakistan at the Regional 

Economic Conference on 

Afghanistan (RECCA).               

A cooperative agreement 

described as “China-

Afghanistan-Pakistan plus” was 

discussed by all three nations, 

and China expressed readiness to 

support construction of 

refrigeration storages, clinic 

centers, drinking water supply 

schemes and immigration 

reception centers at crossing 

points between Afghanistan and 

Pakistan to facilitate the 

movement of people and trade 

activities among the two 

countries. 
 

China May Veto UN 

Afghan Mission 

Over Belt and Road 

Project 
A US-China confrontation is 

threatening the fate of the UN’s 

mission to Afghanistan, known 

as UNAMA. The mission, whose 

mandate is due to expire on 

Tuesday, needs a resolution to be 

passed without vetoes, and the 

current resolution does not 

include provisions for China’s 

Belt and Road project. While 

threatening a veto, China has also 

proposed a “short draft 

resolution,” which would keep 

UNAMA temporarily running, 

but this stopgap measure might 

not get the necessary nine votes, 

because some members may 

abstain. 

But in March, the US and other 

council members wanted the 

language regarding the Belt and 

Road initiative removed, which 

triggered the stand-off with 

China. Currently, the mission is 

sustained by a temporary six-

month provision. 

مالیه به واردات کتاب از کشورهای در این جلسه همچنین صنعت کاران صنایع چاپی عدم واگذاری قراردادهای چاپ کتاب به مطابع داخلی، معاف 
ا ر همسایه تحت عنوان کتاب های دینی به کشور، نبود کارگر فنی مورد نیاز صنایع چاپی و کرایه یی بودن زمین شماری زیادی از فابریکات چاپی

 .عمده مشکالت فرا راه سکتورشان عنوان کردند

ور د ټاکنو په اړه، چې په بيالبيلو واليتونو کې تير ماښام د خصوصي سکټ
                                              . .                                په بريالي ډول تر سره شوې، غونډه وشوه

پدې ناسته کې، چې دولتي چارواکو، د پارلمان غړو، د بيالبيلو واليتونو د 
قومي مشرانو ګډون کړی وو، د صنعت او خصوصي سکټور استازو او 

سوداګرۍ وزارت د سوداګريزو چارو معين ښاغلي اجمل حميد 
عبدالرحيمزي د وزارت په استازيتوب د ټاکنو د پروسې او پدې برخه کې د 
صنعت او سوداګرۍ وزارت د رول، د اقتصاد او سوداګرۍ سکټور د السته 

د خصوصي سکټور د رول او راتلونکو پالنونو او پدې برخه کې  راوړنو،
 ..                   ديته ورته نورو مسايلو باندې هر اړخيزې خبرې وکړې

ښاغلي عبدالرحيمزي د خونو د مخکنيو غړو د کړنو د ستايلو تر څنګ، نويو 
اډ ورکړ، چې افغان حکومت ډآټاکل شويو غړو ته د مبارکۍ تر څنګ دوی ته 

صي سکټور تر څنګ پاتې شي تر څو د يوه صادراتي به د تل په څير د خصو
 .او پر ځان بسيا افغانستان پر لور سفر ګړندی او ال موثر کړي

  
کشور فوق در سال گذشته  ۰۵

درصد از  ۲۸٫۶میالدی در مجموع 

 صادرات کفش چرمی را در جهان به
  .                   .خود اختصاص داده اند

در میان این کشورها، صادرات کفش  

 ۸۱۷٫۸چرمی چهار کشور کامبوج 
درصد، ویتنام  ۰۰۷٫۲درصد، لهستان 

درصد در  ۸۶٫۵درصد و آلمان  ۵۵٫۶
افزایش یافته  ۸۱۰۲مقایسه با سال 

صادرات کفش  همچنین .است

کنگ، چین، پنج کشور هنگ چرمی
اسپانیا، هلند و ایتالیا طی این دوره به 

 ۸۱٫۲درصد،  ۸۷٫۹درصد،  ۵۰٫۳ترتیب 
درصد  ۰۰٫۲درصد و  ۰۳٫۵درصد، 

 .کاهش یافته است

 

 
وضعیت صنایع چاپی و مطابع کشور جلسه بررسی 

تحت ریاست  8331میزان  3روز چهارشنبه 
محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور 
خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت و با 
اشتراک هیئت مدیره انجمن صنایع چاپ 
افغانستان در صالون کنفرانس این وزارت برگزار 

 .شد

در این جلسه، وضعیت صنایع چاپی و مطابع کابل، 
فرصت ها و چالش های فرا راه این سکتور، 
ظرفیت این سکتور، میزان سرمایه گذاری در آن 

زمینه کار برای شهروندان کشور  و فراهم سازی
                            ..                     و بررسی قرار گرفت مورد بحث

محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور 
خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت با 
تاکید حمایت دولت از سکتور چاپی کشور گفت 

 صنایعکه هدف از این جلسه بررسی وضعیت 
 .چاپی و چالش های فرا راه این سکتور می باشد

جناب شیرزاده همچنین افزود که بعد از بررسی 
به هدف حمایت بیشتر دولت از این سکتور 
پالیسی صنایع چاپی با مشوره اعضای سکتور 

 .متذکره تهیه خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 8جلسه با اتحادیه تولید کنندگان و متشبثین صابون کشور بعد از ظهر روز دوشنبه 

تحت ریاست محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی  8331میزان 

 ..                           تجارت در دفتر کارشان برگزار شدو صنایع وزارت صنعت و 

در این جلسه روی موضوعات هماهنگی بین اتحادیه تولید کنندگان صابون و متشبثین 

این بخش، وضعیت سکتور صابون، فرصت ها و چالش های فرا راه تولید کنندگان صابون 

 .تبادل نظر صورت گرفت و چگونگی حمایت از سکتور صابون از سوی دولت بحث و


