۵۵

پنجشنبه  ۱۱میزان سال  ۱۳۱۸مطابق  ۳اکتوبر ۹۱۱۱
اخبار اقتصادی جهان

روز چهارشنبه  01میزان  0931جلسه
بررسی وضعیت صنعت کاران و سرمایه
گذاران سنگ ،تحت رهبری محترم
ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور
خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت
در دفتر کاری ایشان برگزار گردید.
در این جلسه آقای شیرزاده بر اهمیت این
صنعت در کشور اشاره نموده و سرمایه
گذاری روی این صنعت را مهم دانست و
عالوه نمود که دولت همیشه در کنار
متشبثین بوده و از کار آنها حمایت میکند.
در اخیر آگاهی از وضعیت این صنعت
درکشورتوسط صنعت کاران و سرمایه
گذاران ارائیه گردیده و روی مشکالت،
چالشها و راه حلهای آن بحث و تبادل
نظر صورت گرفت.

د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ
چارو معین ښاغلي اجمل حمید
عبدالرحیمزي له تجارتي اتشو سره د ویدیو
کنفرانس په لړ کې نن په ترکیې ،سعودي
عربستان او اماراتو کې د افغانستان له
تجارتي اتشو سره د ویدیو کنفرانس له الرې
خبرې وکړې .
پدې ویدیو کنفرانس کې اړوندو تجارتي اتشو
سره له افغانستان سره د ترکیې،
سعوديعربستان او اماراتو په تجارتي
وضعیت ،صادراتي او وارداتې اقالمو،
افغانستان ته د بهرنیو پانګوالو په هڅونې ،د
تجارتي نندارتونو په جوړیدو او د صادراتو
لوړلو باندې هر اړخیزې خبرې وشوې.
ښاغلي عبدالرحیمزي یادو تجارتي اتشو ته سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او د خصوص ي سکټور لپاره د الزمو اسانتیاوو د برابرولو برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ
الزم هدایت وکړ تر څو له اړوندو هیوادونو کړي.

سازمان تجارت جهانی پیش بینی کرد
میزان تجارت کاال در  ۰.۹ ، ۹۱۰۲درصد
رشد خواهد داشت که  ۰.۱درصد
پایین تر از پیش بینی قبلی این
اپریل
ماه
در
سازمان
است.
ادامه جنگ تجاری بین بزرگترین
اقتصادهای دنیا باعث شده اقتصاددان
های سازمان تجارت جهانی دورنمایی
تیره و تار برای تجارت جهان در سال
جاری و سال آینده پیش بینی کنند و
انتظارات قبلی خود را پایین بیاورند.
طبق یک گزارش سازمان تجارت
جهانی که در روز سه شنبه منتشر
شد ،میزان تجارت کاال در 0.9 ، 9102
درصد رشد خواهد داشت که 0.1
درصد پایین تر از پیش بینی قبلی این
سازمان در ماه اپریل است .در9191
تجارت جهانی بیش از دو برابر رشد
کرده و شتاب آن به  9.2درصد می
رسد ولی همچنان پایین تر از 3
درصدی است که قبال پیش بینی شده
بود .سازمان تجارت جهانی هشدار
می دهد که این رقم تا حد زیادی
بستگی به حل درگیری های تجاری
دارد.
عالوه بر جنگ فعلی عوارض که باعث
پایین آمدن این پیش بینی شده،
گزارش سازمان تجارت جهانی می
گوید شوک های اقتصاد کالن و بی
ثباتی مالی عوامل مهمی در کاهش
رشد تجارت بوده اند.

English news
China anniversary:
How the country
became the world's
''economic miracle
It took China less than 70 years
to emerge from isolation and
become one of the world's
greatest economic powers.
As the country celebrates the
anniversary of the founding of
the People's Republic of China,
we look back on how its
transformation
spread
unprecedented wealth - and
deepened inequality - across the
Asian giant.
"When the Communist Party
came into control of China it was
"very, very poor,
says DBS chief
s
China economist Chris Leung.
"There were no trading partners,
no diplomatic relationships, they
"were relying on self-sufficiency.
Over the past 40 years, China has
introduced a series of landmark
market reforms to open up trade
routes and investment flows,
ultimately pulling hundreds of
millions of people out of poverty.

.

جلسه اتحادیه ذوب آهن و متشبثین ذوب آهن
کشور بعد از ظهر روز چهارشنبه  01میزان
 0931تحت ریاست محترم ظهورالدین
شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و
صنایع وزارت صنعت و تجارت در دفتر کارشان
برگزار شد.

.

در این جلسه روی موضوعات هماهنگی بین
اتحادیه ذوب آهن و متشبثین این بخش،
وضعیت سکتور ذوب آهن ،فرصت ها و چالش
های فرا راه تولید کنندگان آهن آالت و
چگونگی حمایت از سکتور ذوب آهن از سوی
دولت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

روز چهارشنبه مورخ  01میزان سال  0931در جلسه مشورتی به ریاست
محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی ،معین امور تجارتی وزارت صنعت و تجارت
با شماری از مسوولین وزارت های مالیه ،زراعت ،آبیاری و مالداری و
نمایندگان سکتور خصوصی در مورد برنامه های حکومت در قبال تقویت و
حمایت سکتور خصوصی ،بلند بردن صادرات ،تقویت روابط تجارتی و اقتصادی
با کشورهای مختلف و دیگر مسایل ذیربط بحث و تبادل صورت گرفته و تصامیم
الزم اتخاذ گردید.

روبرتو آزودو ،مدیرکل سازمان تجارت
جهانی گفت «:درگیری های تجاری
عالوه بر تاثیرات مستقیم ،بی ثباتی را
هم افزایش میدهند که باعث به
تاخیر افتادن سرمایه گذاری ها برای
توسعه بهره وری در برخی کسب و
کارها می شود .این سرمایه گذاری ها
برای افزایش استانداردهای زندگی
الزم است .اشتغال زایی هم کاهش
می یابد چون شرکت ها کارگران
کمتری برای تولید کاال و ارائه خدمات
به منظور صادرات استخدام می
کنند».
در این بین ،سازمان تجارت جهانی
نگران درگیری تجاری بین کوریایی
جنوبی و جاپان هم هست که به نظر
این سازمان هیچ نشانه ای از سازش
در آن دیده نمی شود .روابط بین این
دو قدرت آسیایی در ماه جوالی تیره
شد یعنی وقتی توکیو محدودیت های
صادرات محصوالت تکنتلوژیکی مورد
استفاده در صفحه های نمایش و ریز
تراشه ها را به کوریای جنوبی سخت
تر کرد .جاپان بعد کوریای جنوبی را از
لیست شرکای تجاری مورد اطمینان
خود خط زد که باعث عصبانیت سئول
و پاسخ تالفیجویانه آن شد تا کوریا
هم جاپان را از لیست کشورهایی که
امتیازای ترجیحی در تجارت دارند بیرون
کند.

The 1950s had seen one of the
biggest human disasters of the
20th Century. The Great Leap
Forward was Mao Zedong's
attempt to rapidly industrialize
China's peasant economy, but it
failed and 10-40 million people
died between 1959-1961 - the
costliest famine in human
history.
This was followed by the
economic disruption of the
Cultural Revolution in the 1960s,
a campaign which Mao launched
to rid the Communist party of his
rivals, but which ended up
destroying much of the country's
سsocial fabric.
''Workshop of the world
Yet after Mao's death in 1976,
reforms spearheaded by Deng
Xiaoping began to reshape the
economy. Peasants were granted
rights to farm their own plots,
improving living standards and
easing food shortages.

