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در نشست که به همین مناسبت در دفتر مقام محترم وزارت صنعت و تجارت افغانستان برگزار گردیده بود ،نخست محترم اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت دستیابی
به هدف تعین شده صادراتی را یک دستاآورد مهم برای حکومت و اقتصاد کشور دانسته و نقش صنعت و تولیدات داخلی را در افزایش میزان صادرات و سیاست تعویض
واردات مهم دانسته و بر تعهد دولت
جمهوری اسالمی افغانستان در زمینه
اقدامات موثر جهت رشد صنایع داخلی
تاکید نمودند .موصوف اضافه نمود که
هدف صادراتی برای سال مالی  ۱۳۹۹به
ارزش  ۱،۵میلیارد دالر پیشبینی شده و
تاکید نمودند تا تمام نهاد های ذیدخل در
زمینه دستیابی به هدف تعین شده از هیچ
نوع تالش دریغ نورزند .در ادامه محترم
عبدالعزیز بابکر خیل رئیس هیئت عامل
بانک ملی افغان نقش صنعت را در ایجاد
اشتغال و رشد اقتصادی با اهمیت توصیف
نموده دسترسی سهل به منابع مالی با
مصارف پایین و پروسه های ساده را یکی
از چالش های عمده فرا راه صنعت کاران
کشور دانسته افزوند ،بانک ملی افغان در
چارچوب این تفاهم نامه متعهد است تا
منابع مالی کافی را با شرایط سهل و
مصارف پایین بدسترس صنعتکاران
کشورقرار داده وتمامی انتقاالت بین المللی

اخبار اقتصادی جهان

English news

کرونا کمر اقتصاد جهان را می
شکند؟

Afghanistan improves its
Growth by an Estimated
2.9 percent

شیوع ویروس جدید کرونان احتماال اقتصاد
شکننده جهان را آسیب پذیر تر می کند .اگر
دولت چین نتواند به سرعت جلوی انتشار این
ویروس را بگیرد ،کمر اقتصاد جهان شکسته
خواهد شد .
وقتی چین عطسه می کند دنیا سر ما میخورد.
اگر این ویروس کشنده کرونا بیش از این
گسترش یابد ،این سرما خوردگی بسیار شدید تر
خواهد بود .این ویروس تا حاال جان بیش از صد
نفر را گرفته و طبق گفته یکی از بهترین ویروس
شناسان چین ،فرصت برای جلوگیری از انتشار
این ویروس از دست رفته است.
یک رکورد جهانی در راه است .تحلیلگران و
اقتصاد دان ها بیشتر سال  ۲۰۱۹را در حال پیش
بینی یک رکود برای  ۲۰۲۰بودند .ولی حاال با
اضافه شدن خطر فراگیر شدن جهانی این
ویروس ،همه چیز سریع تر اتفاق می افتد .شیوع
بیماری سارس در  ۲۰۰۲و  ۲۰۰۳باعث بدترین
بحران اقتصادی در جنوب شرق آسیا پس از
بحران مالی  ۱۹۹۷شد .اگر دولت چین نتواند به
سرعت جلوی انتشار این ویروس را بگیرد ،کمر
اقتصاد جهان شکسته خواهد شد.
.
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صنعت کاران را در کمتر از  ۲۴ساعت در سراسر جهان انجام دهد .محترم شیرباز کمین زاده رئیس هیئت مدیره اتاق صنایع و معادن افغانستان از همکاری های همیشگی
وزیر صاحب تجارت و صنایع در ای جاد بسترهای مناسب برای سکتور صنعت کشور تشکری نموده افزودند ،امضای این تفاهم نامه میتواند در قسمت رفع مشکالت مالی
صنعتکاران کشور موثر واقع شده و از رهبری بانک ملی افغان در قسمت فراهم نمودن خدمات بانکی مدرن و دسترسی به منابع مالی قدردانی نمودند.

الیوم دوشنبه مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۷محترم وهاب ایشان،رئیس عمومی پارکهای صنعتی وزارت صنعت وتجارت،محترم غوث الدین حیدری،رئیس عمومی صنایع ثقیله و محترم سمیر
رسا ،مشاور عامه و مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت به دفتر اتاق صنــایع و معادن افغـــانستان تشریف آورده  ،روی برنــامه های کاری خویش در سال مالی  ،۱۳۹۹نکــــــشاف
خدمات در پارکهای صنعتی مرکز و
والیات،احیا پارکهای صنعتی جدید التاسیس
و انجام مطالعات امکان سنجی در  ۱۰والیت
در مطابقت به بودیجه مالی ۱۳۹۹وزارت
صنعت و تجارت با رهبری اتاق و معادن
افغانستان صحبت نمودند.
درین نشست محترم الحاج شیرباز کمین
زاده،رئیس عمومی اتاق صنایع و معادن
افغانستان با حضورداشت،محترم سخی احمد
پیمان،معاون اول اتاق و اکثریت اعضای
رهبری اتاق به مهمانان خوش آمدید گفته و
از حمایتهای همیشگی وزارت صنعت و
تجارت قدر دانی نموده واز اهمیت و جایگاه
صنعت در رشد اقتصاد کشور صحبت نمود،از
برنامه های کاری ،رئیس عمومی پارکهای
صنعتی حمایت نموده آنرا گام دیگر به رشد
صنایع و شگوفایی بیان نمود.
.

دراین برنامه درمورد چالشهای دستفروشان ،تصفیه مالیات وآسان سازی بستن یکتجارت بحث شد.
دراین گفتمان محترم اجمل احمدی درمورد اصالحات دربخش تجارت ،سکتورصنعت ،توزیع جواز ازطریق اداره عمومی ثبت مرکزی و اهمیت تشکیل فدراسیون
اتاقها صحبت کرد .وی همچنان گفت با هماهنگی اتاقها قراراست فدراسیون اتاق ها به زودی گشایش یابد.

این بدان معنا نیست که اقتصاد جهان قبل از
انتشار ویروس کرونا عملکردی عالی داشت.
یک نظرسنجی از اقتصاددان ها توسط مجمع
ملی اقتصاد تجاری در ماه اوت نشان داد٪ ۷۲
تحلیلگران انتظار دارند اقتصاد آمریکا تا پایان
۲۰۲۱وارد رکود شود۳۸ .درصد از این
اقتصاددان ها عقیده دارند این رکود تا پایان سال
جاری اتفاق میافتد و  ۳۴درصد دیگر می گویند
در سال آینده میالدی خواهد آمد.
گزارش سازمان ملل که در ماه سپتامبر مشابه
شد نسبت به یک رکورد جهانی در سال جاری
میالدی هشدار می داد .نویسندگان این گزارش
عوامل این رکود را جنگ های تجاری ،نوسانات
ارزی ،دستکاری طوالنیمدت نرخ بهره و
همچنین احتمال برگزیت بدون توافق می دانستند.
گزارش های دیگر به جنگ تجاری چین و
آمریکا به عنوان عامل اصلی رکود جهانی اشاره
میکردند .برخی هم عقیده داشتند اگر دولت چین
سرمایه گذاری داخلی را افزایش ندهد رشد
اقتصادی این کشور متوقف می شود.

Domestic revenue collection reached
a new high of 14.5 percent of GDP in
2019, up from 13.3 percent in 2018.
Afghanistan’s economy has grown
by an estimated 2.9 percent in 2019,
driven mainly by strong agricultural
growth following recovery from
drought, but lingering political
uncertainty
dampens
private
confidence and investment, the
World
Bank
reported
on
Wednesday.“Growth picked up in
Afghanistan in 2019. This is good
news, but insecurity and political
uncertainty are holding back the
Afghan economy,” said Henry
Kerali, World Bank
Country Director
s
for
Afghanistan.
“Afghanistan needs to ramp up the
pace of reforms to generate faster
growth necessary to improve the
living standards of its people and
reduce poverty,” he said. The report
notes that as drought impacts further
recede and private sector confidence
improves following the anticipated
conclusion of the presidential
election, growth is expected to
accelerate to 3.3 percent in 2020.
Over the medium-term, "growth is
projected to hover around 4 percent
provided that the security situation
does not further deteriorate and that
"international aid support continues,
the report said. But despite optimistic
projections other serious threats exist
in the future:

.

تولید چای هند  ۳،۸درصد افزایش
یافت
اتحادیه چای هند اعالم کرد تولید چای این کشور
در سال  ۳،۸ ،۲۰۱۹در صد نسبت به سال قبل
افزایش یافته و به رکورد  ۱۳۸۹،۷۰میلیون
کیلو گرام رسیده است .
اتحادیه چای هند اعالم کرد تولید چای این کشور
در  ۳،۸ ، ۲۰۱۹درصد نسبت به سال قبل
افزایش یافته و به رکورد ۱۳۸۹،۷۰میلیون
کیلوگرم رسیده است .تولید باالی چای در ایالت
آسام هند عامل اصلی این افزایش بوده
است.اتحادیه چای هند طی بیانیه ای اعالم کرد
 ۷۱۵،۷۹کیلوگرم چای در  ۲۰۱۹در آسام تولید
شد که  ۳،۵درصد نسبت به سال گذشته افزایش
داشته است.
هند ،دومین تولیدکننده بزرگ چای دنیا ،به
مصر پاکستان و انگلیس چای صادر می کند و
انواع چای سیاه ارتدکس را به عراق ،ایران و
روسیه می فرستد.
.
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"Growth prospects are subject to
other significant downside risks,
including further political instability,
unexpected cuts in foreign aid, and
adverse regional developments," the
report said. The report stated that tax
revenue has increased with the GDP:
"Domestic
revenue
collection
reached a new high of 14.5 percent of
GDP in 2019, up from 13.3 percent
in 2018, the World Bank reported,
"citing "strong revenue performance
that reflected both "progress in
establishing a robust tax system and
substantial
one-off
revenues,
س
including transfers
from the Da
Afghanistan Bank." The World Bank
provides this analysis: "The potential
for much-faster growth exists but
remains dependent on continued
support from the international
community
and
the
Afghan
government’s
commitment
to
pushing business environment and
anti-corruption reforms," the report
says.

