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اخبار اقتصادی جهان
برنامه دهلیزهوایی افغانستان-هند که
درسال  2017میالدی توسط
جاللتمآب محترم محمداشرف غنی
رییس جمهور کشوردرمیدان هوایی
کابل افتتاح شد ،اکنون با توسعه این
برنامه با کشورهای جهان؛
بازرگانان افغان می توانند کاال شان
را ازطریق این برنامه درکم ترین
زمان وکم ترین هزینه به نقاط مختلف
جهان برسانند.
ازآغاز ایجاد این برنامه تاکنون بیش
از  11هزارتُن کاالی افغان شامل
میوه تازه ،میوه خشک ،گیاه طبی
هِنگ ،صنایع دستی ،قالین ،قره قُل،
سبزیجات ،زعفران وپوست به
کشورهای اروپایی ،آسیایی وعربی
طی بیش از یکهزارویکصد پرواز
ازمیدان های هوایی کابل ،کندهار،
مزار وهرات به ارزش بیش از238
میلیون دالرامریکایی صادر شده
است.
درسال  2019میالدی طی 855
پرواز درحدود پنج هزاروسه صد تُن
کاال به هند ،چین ،عربستان سعودی،

سخنگوی وزارت نفت عراق گفته است :صادرات
نفت عراق در ماه دسامبر سال  ،2019به 3.4
میلیون بشکه کاهش یافته است .این میزان در ماه
قبل 3.5 ،میلیون بشکه در روز بوده است.
صادرات نفت عراق از ترمینال بصره به 3.326
میلیون بشکه در روز رسیده(در ماه دسامبر) که این
میزان در مقایسه با یک ماه قبل(نوامبر) ،حاکی از
کاهش صدور تقریبا  750هزار بشکه نفت در روز
است.

.

امارات متحده عرب ،آلمان ،بریتانیا ،ایتالیا ،آذربایجان ،فرانسه ،بلجیم ،قطر ،عمان ،کویت ،ترکیه ،رومانیا،
سویدن ،سویس و هالند صادرشده است که نسبت به سال پار 33درصد افزایش را نشان می دهد .درسال 2019
میالدی بازارهای جدید مانند آذربایجان ،کویت ،عمان و قطر نیزبه این برنامه اضافه شده است.
قراراست دهلیزهوایی با اندوییزیا نیز درآینده نزدیک گشایش یابد ودرصورت که بازرگانان خواسته باشند وزارت
صنعت وتجارت حاضراست با دیگرکشورهای جهان نیز دهلیزهای هوایی را ایجاد کند.

در این نمایشگاه  ۶۴شرکت ( ۳۰شرکت متعلق به خانم ها) تولیدات افغانی چون صنایع دستی ،قالین ،میوه خشک ،میوه تازه ،سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ،زعفران ،مرمر و
.
جواهرات را به نمایش گذاشتند .خوشبختانه تولیدات و محصوالت کشور مورد استقبال گرم بازدید کنندگان قرار گرفت.
وزارت صنعت و تجارت در زمینه رشد صادرات و بازاریابی برای کاالهای کشور متعهد می باشد.

سفارشات صنعتی آلمان به دلیل کمبود تقاضای
خارجی و عدم امضای قراردادهای بزرگ ،در
ماه نوامبر گذشته به طور غیر منتظرهای سقوط
کرده است.
خبرگزاری رویترز با استناد به نظر برخی
کارشناسان و نیز گزارشی از دادههای اقتصادی
آلمان که روز چهارشنبه هشتم جنوری(۱۸
جدی) منتشر شد ،نوشت که روند رکود تولید
در این کشور همچنان ادامه دارد و به این ترتیب
بزرگترین اقتصاد اروپا همچنان با مشکل
کاهش رشد روبروست.
بنا بر این گزارش ،تولیدکنندگان آلمانی که
فعالیتشان به صادرات وابسته است ،تقاضاهای
اندکی از خارج دریافت کرده و با تردیدهای
دیگری در پیوند با آینده نامشخص برکسیت
دست و پنجه نرم میکنند.

Polish Security Printing Works
(PWPW) will implement the
contract.
Central Bank Calls On People
to Limit Use of Foreign
Currencies
The National Procurement
Authority (NPA) said Sunday
the contract for printing
Afghani
banknotes
was
awarded to Polish Security
Printing Works (PWPW).
s
According to the NPA, the total
value of the printed notes will
be 10 billion Afghanis.
The new banknotes will be in
denominations of 10, 20, 50 and
100 Afghanis, the NPA said.
The contract is worth $8.5
million US dollars.
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در این نمایشگاه افغانستان منحیث
Partner Countryیا کشور
همکار اشتراک نمود.
در نمایشگاه متذکره بتعداد  ۶۴شرکت
( ۳۰شرکت بانوان) در ساحه  ۴۶۸متر
مربع تولیدات افغانی را به نمایش گذاشت
که شامل صنایع دستی ،قالین ،میوه
خشک ،میوه تازه ،سنگ های قیمتی و
نیمه قیمتی ،زعفران ،ماربل و جواهرات
میباشد.
در نمایشگاه متذکره پاویلیون افغانستان
بین  ۱۵کشور های خارجی مقام اول را
دریافت کرد وهر شرکت اشتراک کنند
افغانی منحیث بهترین اشتراک کننده
شناخته شد.
.

در جریان این نمایشگاه قرارداد ها و فروشات خوبی بدست آمد که جزئیات آن قرار ذیل میباشد.
مجموع فروشات در افغانی ۳۷،۸۱۲،۵۰۰ :
قرارداد احتمالی ۲۳ :
ارژش قرارداد احتمالی در افغانی  ۳۲،۸۰۴،۲۰۰ :میباشد

توماس گیتزل ،اقتصاددان و مشاور بانک
«ویپی» در این زمینه با تأکید بر این که «فقر
تولید» در آلمان ادامه دارد ،تنش نظامی حاضر
میان ایران و آمریکا را خطر دیگری برای
تجارت در این کشور اروپایی ذکر کرده است.
در همین حال اوالف شولز ،وزیر دارایی آلمان
روز چهارشنبه در برلین ،پایتخت این کشور به
خبرنگاران گفت که اوضاع در خاورمیانه
«بسیار خطرناک» شده است .وی با این حال
افزود که او انتظار هیچ پیامد منفی عمدهای برای
رشد اقتصادی آلمان را ندارد زیرا اقتصاد داخلی
این کشور به گفته او «با ثبات» باقی مانده و
نشانههای از پایان جنگ تجاری تعرفهها میان
آمریکا و چین نیز به چشم میخورد

The NPA said the company will
implement
the
contract
between six to 18 months.
The contract will provide for
increased Afghani use in the
eastern provinces, the NPA
said, as local authorities in the
provinces
of
Nangarhar,
Khost,
Ghazni,
Kunar,
Paktika,
Kandahar
and
Laghman
have
recently
prevented the use of Pakistani
rupees.
In the past, large quantities of
goods were bought with
Pakistani rupees in the
mentioned provinces.
However, the Central Bank of
says that over theسAfghanistan
past month more than 1.5
billion Afghanis have been
supplied to the eastern and
southeastern provinces for the
increased
use
in
local
economies.

