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English news     اخبار اقتصادی جهان 

 
۶۳ 

 

  ۲۰۲۰ جنوری ۲۳ مطابق ۸۱۳۹سال دلو   ۳ پنجشنبه

 

 

مازاد عرضه، مانع رشد قیمت 
می شود ۲۰۲۰نفت در   

 

The budget plan was reviewed over 
the past month and was at first 
rejected and sent back to the 
Finance Ministry for changes. 
The Afghan parliament on 
Wednesday approved the coming 
fiscal year’s budget plan. It gained 
a majority of votes just ahead of 
the winter recess. 
The budget totals 428 billion 
Afghanis, with 289 billion Afghanis 
allocated for the "ordinary" budget 
and 139 billion Afghanis for 
development. 
The budget plan was previously 
rejected by the MPs who asked the 
Finance Ministry to bring balance 
and changes in the development 
and ordinary budget. 
The Kabul-based monitoring 
organization, Integrity Watch 
Afghanistan, in a new report on the 
national budget, determined that 
sufficient funds have not been 
allocated for two key sectors -- 
education and health. 
 

 

ی ، انتظار مگفت مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی
رود در نیمه نخست سال، مازاد عرضه یک میلیون بشکه 
 ای در بازار نفت مانع از رشد قیمت ها شود.

فیث بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی گفت، 
انتظار می رود در نیمه نخست سال، مازاد عرضه یک 

        .میلیون بشکه ای در بازار نفت مانع از رشد قیمت ها شود
وی در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد گفت، نمی 

قیمت ها رشد « یدر وضعیت عاد»توان انتظار داشت که 
قابل توجهی را شاهد باشد، اما تحوالت غیرمنتظره ای 
نظیر افزایش بی ثباتی در عراق می تواند معادالت را بر 

                                                  .هم بزند
عراق، دومین تولید کننده بزرگ عضو اوپک، در روزهای 

 .اخیر شاهد درگیری میان پلیس و معترضان بوده است

وی در خصوص نگرانی های اصلی متوجه بازارهای 
گفت، ما شاهد مازاد عرضه انرژی  2020انرژی در سال 

در بازارهای نفت و گاز هستیم به همین دلیل است که 
ترور سردار ایرانی و ناآرامی های اتفاقات اخیر از جمله 

لیبی قیمت های جهانی نفت را به میزان قابل توجهی 
ل گذشته افزایش نداده است. ما همچون نشست سا

ی نفت هستیم، اما خیلی الرد 65داووس، شاهد قیمت 
نباید مطمئن بود. نگرانی هایی در مورد حوادث عراق 

ت لیمی اسوجود دارد. دومین موضوع نگرانی، تغییرات اق
که در مرکز بحث ها قرار دارد. بخش انرژی در قلب 
تغییرات اقلیمی قرار گرفته است. بنابراین نحوه تطبیق 
بخش انرژی با تغییرات اقلیمی برای شرکت های انرژی 

وی همچنین پیش بینی کرده  .یک موضوع کلیدی است
که میزان تقاضا برای نفت به ویژه از سوی بازارهای 

د یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد. وی نوظهور حدو
در عین حال پیش بینی کرد که عرضه نفت از سوی 
کشورهای غیر عضو اوپک و به ویژه آمریکا، برزیل، نروژ 

 .میلیون بشکه افزایش یابد 2و گویان بیش از 

درآغازین روزهای کاری محترم اجمل احمدی به  .به خارج ازکشور صادرات انجام داده است 2019برای اولین بارافغانستان یک میلیارد دالر درسال 
کشور وارد کننده به یک کشور صادرکننده عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت هدف صادرات افغانستان را مشخص نمود تا افغانستان از یک 

دو میلیارد دالر تعیین شده  2021دالر و یک و نیم میلیارد  2020یک میلیارد دالر،  2019تبدیل شود و به همین خاطر اهداف صادراتی برای سال 
.است

میلیون  ۲.۷، شرکت هوندا موتر اعالم کرد

گاه از محصوالت قدیمی خودرا به دلیل دست

معیوب بودن کیسه های هوا از بازار آمریکای 

          .                        .شمالی فرا میخواند

رکت این نقص با نقص قبلی کیسه های هوای ش

میلیون  42 فراخوان بیش از تاکاتا که موجب

از بازار  شرکت موتر سازی 19تولیدی  موتر

.آمریکا شده بود متفاوت است فراخوان جدید   

شامل موترهای هوندا و آکورا طی سال های 

میالدی است. این فراخوان  2003و  1996

میلیون دستگاه موتر در بازار آمریکا  2.4شامل 

هزار دستگاه در بازار کانادا است و  300و 

تعداد موترهای مشمول فراخوان در سایر 

.کشورها هنوز مشخص نشده است شرکت تاکاتا  

در ماه نوامبر از یک نقص جدید در سیستم کیسه 

شرکت از  4های هوای خود که در موترهای 

جمله هوندا به کار رفته است خبر داد. بر اساس 

ان ها به بادکننده های اعالم شرکت هوندا، فراخو

کیسه هوای صندلی راننده مربوط می شود و 

تمام بازرسی ها و تعمیرات تقریبا در »اینکه 

طی یک سال آغاز خواهد شد، زیرا قطعات 

جایگزین که باید از شرکت های دیگر تامین 

 «.شوند هنوز آماده نشده اند

امکان عملکرد »هوندا همچنین اعالم کرده: 

ی هوای تولیدی فعال بسیار پایین معیوب کیسه ها

است اما ما نمی توانیم به هیچ وجه عملکرد 

 «.قطعات فراخوانده شده را تضمین نماییم

The report shows an overall 
increase in revenue and budget 
execution, but also highlights that 
the immediate needs of the 
people, including the many 
returnees and internally displaced 
people, have not been reflected in 
the proposed budget. 
The report claims that the 
allocated budgets for the 
important sectors of health and 
education have decreased 
compared to the previous year's 
despite the government’s promise 
to increase construction of schools. 
Nonetheless, the government has 
outperformed the previous 
government in terms of budget 
execution and revenue collection: 
figures show a 9% increase in 
revenue and a 24% increase in 
budget execution. 
In 2018, the government promised 
to build 6000 schools in two years, 
but now the government says that 
it will only be able to build 800 
schools by the spring of 2020. 

تُن کاال شامل میوه تازه، میوه خشک، گیاه طبی هنگ، صنایع دستی، قالین،  567هزار 11وزارت صنعت و تجارت از آغاز ایجاد دهلیزهوایی تا اکنون 
میلیون دالر به آسیا، اروپا وکشورهای عربی  270ل، کندهار، مزار و هرات به ارزش بیش از هزار پرواز ازکاب 1قل و زعفران را در بیش از قره

 2018درصد افزایش نسبت به سال  33میلیون دالر با  160تُن کاال به ارزش بیش از  300هزار 5درحدود بیش از  2019صادر کرده است. تنها در سال 
اندونیزیا  2020ورهای مانند: آذربایجان، عمان، قطر وکویت به برنامه دهلیزهوایی پیوستند و درکش 2019به کشورهای جهان صادرشده است. درسال 

                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                  .و کشورهای جدید اضافه می شوند

نمایشگاه را در داخل کشور برگزار نمود و قرار است این رقم  ۷نمایشگاه را در خارج و  ۱۷در ضمن وزارت صنعت و تجارت در جریان سال جاری 
                                                                                                                                                             افزایش یابد 2020در سال 

دربخش توزیع زمین درپارک های صنعتی اکنون روند توزیع سرعت بخشیده شده است و باایجاد پالیسی های پارک های صنعتی، طرزالعمل پارکهای 
 .                                                                                       .صنعتی بسیاری از پروژه ها تکمیل شده است

بل، کندهار، میدان وردک و هرات و آغاز پروژه زیربنایی پروژه زیربنایی پارک های صنعتی در والیت های کا 4ازآنجمله می توان به تکمیل شدن 
 .         .اشاره کرد 2019شرکت ازسوی شورای عالی اقتصادی درسال  175جدید در والیت های خوست، پروان، ننگرهار و پکتیا، توزیع زمین به 

 2019ست و رقم توزیع جواز های تجارتی درسال توزیع شده ا 2018هزار جواز بیشتر نسبت به پنج 2019چنان درریاست عمومی ثبت مرکزی درسال 
  .                                                                                                                                            .هزارویکصد جواز رسیده است 19به 

( اتاق 1سال وقفه برگزار شد و اتاق های جدید دیگر مانند ) 7نظارت وزارت صنعت وتجارت وبراساس قانون جدید اتاق ها؛ انتخابات اتاق ها پس از
 .یز شکل گرفت( اتاق پیشه وران ودوکاندارن ن2زراعت ومالداری و )

ق هلل شفایی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیاز هفته قانون اساسی به مناسبت شانزدهمین سال تصویب آن، طی محفلی با حضور محترم دکترعبدا

 .                                              .قانون اساسی و روسا و کارمندان وزارت صنعت و تجارت در سالون کنفرانس های این وزارت گرامی داشت به عمل آمد

به تصویب  1382جدی  ۱۴ماده توسط لویه جرگه قانون اساسی در  ۱۶۲فصل و  ۱۲ترین سند حقوقی، در قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان عالی

.رسید

میلیون  ۲.۷فراخوان هوندا برای 

گاه از موترهایش به دلیل دست

 نقص فنی


