۶۱

پنجشنبه  ۲۱قوس سال  ۱۳۹۸مطابق  ۱۲دسمبر ۲۰۱۹
English news

اخبار اقتصادی جهان

محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت
صنعت و تجارت به هدف اشتراک در
کنفرانس سازمان تجارت جهانی و دیدار با
مقامات روسی و تجاران افغان مقیم آن
کشور ،به روسیه سفر کرد .
در این سفر آقای احمدی با محترم
ماکسیم اورشکین وزیر توسعه اقتصادی
روسیه دیدار کرده و در مورد تقویت
همکاری های اقتصادی و گسترس
دادوستد تجارتی افغانستان -روسیه بحث
و تبادل نظر کرد.
همچنین سرپرست وزرات صنعت و تجارت
در دیدار دیگری با اتاق تجارت و صنایع
فدارسیون روسیه در مورد اولین
دهلیزهوایی کابل -مسکو و گسترش آن
گفتگو کرده و از سرمایه گذاران روسی
خواست تا در سکتورهای مختلف در
افغانستان سرمایه گذاری کنند.
در این مالقات رهبری اتاق تجارت و
صنایع روسیه وعده برگزاری نمایشگاه
محصوالت افغانی در مسکو و برگزاری
نشست گفتگوی تجارتی افغانستان-
روسیه را به سرپرست وزارت صنعت و
تجارت داد.

واردات نفت خام چین به صورت روزانه در ماه
نوامبر رکورد زد چون پاالیشگاه ها با باالترین
ظرفیت خود فعالیت کردند تا سهمیههای ساالنه
واردات خود را مصرف کنند.
طبق اطالعات منتشر شده توسط اداره کل گمرک
چین ،بزرگترین خریدار نفت جهان 45.74
میلیون تن نفت خام معادل  11.13میلیون بشکه
در روز وارد کرده است.
چین در ماه اکتبر  10.72میلیون بشکه در روز
و در نوامبر سال گذشته  9.61میلیون بشکه در
روز نفت وارد کرده بود.
چین در  11ماه اول  2019در کل 461.88
میلیون تن معادل  10.09میلیون بشکه در روز
نفت خام خرید که  10.4درصد بیشتر از همین
دوره در سال گذشته بود.
با پایان سال جاری میالدی ،پاالیشگاههای
خصوصی که به آنها پاالیشگاههای تیپات میگویند
تولید خود را افزایش داده اند تا از تمام سهمیه
واردات نفت خام خود در این سال استفاده کنند و
بتوانند برای سال آینده سهمیه بیشتری درخواست
دهند.
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از سوی دیگر هم محترم اجمل احمدی با تجاران افغان مقیم مسکو دیدار کرده و در مورد مشکالت تجارتی با آنان بحث و گفتگو کرده
است.
یکی دیگر از اهداف سفر جناب احمدی به کشور فدارسیون روسیه ،اشتراک در نشست سازمان تجارتی که در شهر مسکو پایتخت
روسیه بود.
سرپرست وزارت صنعت و تجا رت در این نشست روی فرصت ها و چالش های تجارت افغانستان در مطابقت با سازمان تجارت جهانی و
تاثیرات سازمان متذکره بر تجارت کشور سخنرانی کرد.
همچنین آقای احمدی در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبری سپوتنیک روسیه اشتراک کرده و در مورد تحوالت تجارتی افغانستان
معلومات داد.
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در این کنفرانس سه روزه محترم اجمل
احمدی سرپرست وزارت صنعت و
تجارت با تاکید بر نقش جوانان در
صلح ،امنیت ،توسعه صنعت و تجارت و
بهبود وضعیت کشور ،از جوانان
خواست تا در ساختار حکومت نقش
مهم بازی کنند.
جناب احمدی همچنین افزود که
حکومت وحدت ملی متعهد است تا
فرصت های بیشتر را دربخش های
مختلف دراختیار جوانان قراردهد.
افغانستان ازجمله کشورهای است که
بیشترین نیروی جوان را دارد وباعث
شده است تا جوانان دربخش های
مختلف حکومتداری سهم فعال بگیرند.

در این بین ،پاالیشگاه های دولتی سطح تولید
ثابتی داشته اند.
اطالعات گمرک نشان میدهد چین در ماه نوامبر
 7.31میلیون تن محصوالت پاالیش شده نفتی
فروخته که  63.5درصد نسبت به سال گذشته
باالتر بوده است.
صادرات در  11ماهه اول سال جاری میالدی
 60.22میلیون تن بوده که  14.2درصد نسبت به
سال گذشته در همین دوره افزایش داشته است.
کل واردات گاز طبیعی چین در ماه نوامبر 3.3
درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت و به
 9.45میلیون تن رسید.
چین از جنوری تا نوامبر سال جاری میالدی
 87.11میلیون تن گاز طبیعی وارد کرده که 7.4
درصد نسبت به سال گذشته در همین دوره باال
رفته است.
روسیه روز دوشنبه انتقال گاز از خط لوله را از
سیبری به شمال شرق چین آغاز کرد.

Afghan Invests $6M in
Paktia Pine Nuts
Business
The factory will provide jobs to
more than 1,000 people once it is
operational, an investor said.
An Afghan venture capitalist is
investing more than $6 million in a
pine nut processing factory in the
southeastern province of Paktia
that will provide jobs to over 1,000
people.
Work on the factory has started,
and six processing machines will
be installed, said the investor, Haji
Mohammad Gardizi. The target
output of the factory is “500
(metric) tons of pine nuts in 24
”hours.
Gardizi did not mention an exact
time for the factory’s completion
s 100 workers are
but said that over
employed and it will be completed
in the near future.
“This factory will solve the
problem of the pine nut-producing
provinces,
including
Khost,
Paktika, Paktia,” he
said.
“Previously, Afghan pine nuts
were sent to Pakistan for
processing
and
then
were
exported to other countries from
there, but it has changed over the
past three years. Now, pine nuts
’are called the ‘black diamond,
”and their price is increasing.
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افزایش  ۹درصدی حاصالت برنج در کشور

بر اساس آمار های ریاست احصائیه و معلومات و
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،کشت و برداشت
برنج در سال روان نسبت به سال گذشته  ۹درصد
افزایش یافته است.
بر اساس سروی مشترک که از طرف این دو اداره
حکومتی انجام یافت است نشان میدهد که تولدات
برنج در سال جاری به  ۳۸۳هزار متریک تن
میرسد در حالیکه این رقم در سال گذشته به ۳۵۲
هزار متریک تن میرسید .
با افزایش  ۹درصدی در تولیدات برنج نزدیک به
 ۶۶درصد از نیازمندی های کشور از درک برنج
مرفوع گردیده و تنها در سه ربع اول سال جاری
نسبت به سه ربع اول سال گذشته به ارزش بیش از
 ۲۸میلیون دالر واردت برنج از کشور های خارجی
به افغانستان کاهش یافته است.
در همین حال ،افزایش قابل مالحظهی در کشتزار
ها و تولیدات شالی نیز به مشاهده میرسد طوریکه
تولیدات شالی در سال  ۱۳۹۷نسبت به یک سال قبل
آن چهار درصد افزایش یافته است .
افغانستان در یک سال به  ۵۸۸هزار متریک تن برنج
نیاز دارد که با تولید  ۳۸۳هزار متریک تن برنج در
سال روان ،در حدود  ۶۶درصد به خودکفای رسیده
است.
.

شرکتی که اسکناس های انگلیس و  140کشور دیگر
را چاپ میکند ،هشدار داده که احتمال فروپاشی آن
وجود دارد .این شرکت اعالم کرد نسبت به آینده اش
اطمینان ندارد.
شرکت  198ساله «دی ال رو» از سال 1860
اسکناس های بانک مرکزی انگلیس را چاپ میکند.
این شرکت بزرگترین چاپخانه اقتصادی در جهان
است که حدود یک سوم اسکناس های جهان را از
طریق قراردادهایی با  140بانک مرکزی تولید می
کند .طبق گفته گروه تحقیقات سرمایه گذاری ادیسون
گروپ ،این شرکت  36درصد کل ارزهای در گردش
دنیا را طراحی کرده است .
شرکت دی ال رو پس از واگذاری قرارداد 525
میلیون دالری گذرنامه انگلیس به یک رقیب
فرانسوی ،طی دو سال گذشته با چالش هایی مواجه
بوده است .شتاب گرفتن استفاده از کارت های
اعتباری و نقل و انتقال های آنالین به جای پول نقد هم
به این شرکت ضربه زده است .این شرکت هفته گذشته
 20درصد ارزش خود را از دست داد .به گفته
راس مولد ،مدیر سرمایه گذاری در ای جی بل «:نمی
توان انکار کرد که مسائل مالی دی ال رو با مخاطراتی
مواجه شده است» .
در صورت فروپاشی این شرکت 2500 ،کارمند آن
در خطر از دست دادن شغل شان قرار می گیرند.
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The head of the Chamber of
Commerce and Investment in
Paktia, Abdul Nasir Alamyar, said
the factory will have the capacity
to process and packaging 60,000
metric tons of pine nut a year.
“The processing center is the first
ever in this part of the country and
it is a big achievement for the
”government and for the farmers,
Alamyar said. “Our demand from
the government is to prevent pine
nut smuggling--even one kilogram
should not be smuggled and it
should be processed here and
”exported to other countries.
The figures also show that almost
1,700 tons of pine nuts met
س international
standards and were
exported to China, the Gulf and
Europe over the past few years,
and the amount should increase
this year.
The price of a single kilogram of
pine nuts in local markets is up to
Afs2,800 ($35).

