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پنجشنبه  ۱حوت سال  ۱۳۹۸مطابق  ۲۰فیبروری ۲۰۲۰

 بودجه پارکهای صنعتی از  ۱۵۰میلیون افغانی به  ۶۵۰میلیون افغانی ارتقا یافته است. -پالیسی برای سکتور آهن و ادویه طبی ایجاد شد.

اقتصاد جاپان با سریعترین
سرعت طی  ۶سال گذشته کوچک
شد

Rice Processing
Plant Thrives in
Nangarhar

اقتصاد جاپان در سه ماهه چهارم  ۲۰۱۹با
سریعترین سرعت طی  ۶سال گذشته کوچک شد
و پیامد گسترش ویروس کرونا که به تولید و
گردشگری آسیب رسانده ،میتواند رشد
اقتصادی را در سه ماهه اول سال جاری میالدی
تحت تاثیر قرار داده و باعث رکود شود.
اقتصاد جاپان در سه ماهه چهارم  ۲۰۱۹با
سریعترین سرعت طی  ۶سال گذشته کوچک
شد .افزایش مالیات فروش در سال گذشته میالدی
به هزینههای مصرف کنندگان و کسب و کارها
صدمه زد و خطر شیوع ویروس کرونا دورنمای
شکننده اقتصاد جاپان را بدتر کرد.
تحلیلگران می گویند پیامد گسترش ویروس
کرونا که به تولید و گردشگری آسیب رسانده،
میتواند رشد اقتصادی را در سه ماهه اول سال
جاری میالدی تحت تاثیر قرار داده و باعث
رکود شود.
تارو سایتو ،محقق موسسه ان ال آی ریسرچ
گفت «:احتماال اقتصاد طی سه ماهه اول ۲۰۲۰
باز هم کوچکتر میشود .این ویروس به
گردشگری ورودی و صادرات آسیب می زند و
تاثیر زیادی بر مصرف داخلی خواهد گذاشت».
وی گفت «:اگر تا زمان بازیهای المپیک توکیو
جلوی شیوع ویروس گرفته نشود ،اقتصاد ضربه
بزرگی خواهد خورد .اطالعات دولتی نشان می
دهد تولید ناخالص داخلی جاپان در سه ماهه
پایانی سال گذشته میالدی  ۶،۳درصد به صورت
ساالنه کاهش یافته است .این بزرگترین سقوط
از سه ماهه دوم  ۲۰۱۴یعنی زمانی است که
افزایش مالیات فروش در اپریل آن سال به
مصرف آسیب رساند.این اطالعات در شرایطی
گزارش شده که مبارزه با ویروس کرونا در
مناطق وسیع تری ادامه دارد و تقاضا در پیامد
شیوع این ویروس کاهش یافته است.

 برای متشبثین متوسط و کوچک نقشهراه جهت حمایت و دسترسی آسان شان به قرضه ایجاد شد. -و چهار پروژه زیربنایی پارکهای صنعتی نیزتطبیق شده است.

وزارت صنعت وتجارت درهماهنگی با
سکتورخصوصی و همکاران بین المللی پالیسی
ملی تجارت را درکابل رونمایی کرد.
هدف ازاین رونمایی؛ معرفی پالیسی ملی
تجارت افغانستان به سکتورخصوصی ورسانه ها
بود .هدف پالیسی ملی تجارت کشور افزایش
صادرات و تمرکز بر تولیدات داخلی ،ترویج
فرصت های صادراتی و دسترسی به مارکیت
های جهان ،انکشاف و توسعه رقابت در عرصه
تجارت و سکتورهای صنعتی ،تقویت مارکیت
های داخلی ،تقویت محیط مناسب برای تجارت
و اشتغال زایی می باشد .
درمحفل رونمایی این پالیسی محترم خان جان
الکوزی عضو هیات مدیره اتاق های تجارت
وصنایع گفت ":برای رشد صادرات وچگونگی
افزایش تولیدات ما نیاز به طرح یک پالیسی
مشخص داشتیم تا برمبنای آن یک تصویرواضح
برای تجارت ما ایجاد شود ،یکی ازدالیل کم
کاری دربخش رشد تجارت نبود یک پالیسی
منظم بود وهم دولت وهم سکتورخصوصی نمی
دانستند به کدام سو درحرکت اند.

اخبار اقتصادی جهان

English news

.

محترم صدیق اهلل مجددی به نمایندگی ازمرکزتجارت جهانی گفت " :اکنون با داشتن این پالیسی مشخص سطح
تجارت ما هم با منطقه و هم با جهان باال می رود وما درهمکاری با وزارت صنعت وتجارت وسکتور خصوصی می
توانیم گام های عملی واساسی برداریم .
محترمه منیژه وافق رییس اتاق های تجارت وصنایع زنان گفت ":خوشبختانه ما می بینیم که زنان درباالبردن
کیفیت پروسس وبسته بندی کاالهای صادراتی نسبت به مردان پیشی گرفته اند وبا پروسس وبسته بندی معیاری
می توانیم کیفیت کاالهای خود را باال برده و بازارهای جدید را پیدا کنیم ".درپایان این محفل پالیسی ملی تجارت
ازسوی مرکزتجارت جهانی ،وزارت صنعت وتجارت وسکتورخصوصی رونمایی شد.
.

سنگاپور پیش بینی رشد اقتصادی خود را برای
 ۲۰۲۰پایین آورده است ،تایلند آهسته ترین
توسعه اقتصادی را طی  ۵سال گذشته اعالم
کرده و قیمت ها در چین با کمترین سرعت طی
دو سال گذشته افزایش یافته اند .بازار سهام
جاپان هم تحت تاثیر شیوع این ویروس کاهش
یافته است.
آخرین افزایش مالیات بر فروش در اکتبر سال
گذشته و گرم بودن غیر معمول هوا که به فروش
محصوالت زمستانی آسیب رساند ،بر کل
مصرف جاپان تاثیر گذاشته است .هزینه های
سرمایه ای  ۳،۷درصد در سه ماهه پایانی سال
گذشته میالدی سقوط کرده و تقاضای داخلی به
 ۲.۱درصد رشد تولید ناخالص داخلی رسیده
است.
وزیر اقتصاد جاپان می گوید «:دولت امیدوار
بود اقتصاد جاپان یک توسعه متوسط داشته باشد
ولی باید در برابر تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد
داخلی و اقتصاد جهان هوشیار باشیم».
.

وزارت زراعت و مالداری والیت تخار در سال روان ۸۰۰ ،هکتار زمین را هنگ کشت کرده
است .اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت گفت است که در سال جاری زمینهای کشت
هنگ در تخار از  ۲۰هکتار به  ۸۲۰هکتار افزایش یافته است.
به اساس معلومات وزارت زراعت ،همین اکنون در تخار بیشتر از هزار دهقان مصروف کشت و
پرورش هنگ هستند و تاکنون هشت انجمن پرورش گیاه هنگ در این والیت ایجاد شده است.
ترویج گیاه هنگ در والیت تخار برای اولین بار از سوی موسسه جیآیزید در سال  ۲۰۰۵شروع
شد.قیمت هر کیلو گرام شیرۀ هنگ ،از  ۱۰۰تا  ۱۵۰دالر است .به اساس معلومات ریاست زراعت
والیت تخار ،در سال جاری دهقانان این والیت شش متریک تن شیرۀ هنگ از این والیت به
دست آوردهاند .ارزش مجموعی این مقدار حاصالت ،به  ۷۵۰هزار دالر امریکایی میرسد.
.

The rice processed at the plant is
supplied from the northern
provinces of Takhar and Kunduz.
Officials at a rice processing plant
in Nangarhar province are pleased
with what they say describe as a
thriving business in the province.
Officials at the plant say they are
currently processing up to 60
metric tons of rice daily, and that if
they had better facilities, their
output would reach up to 120 tons
per day.
The factory started operating eight
years ago in the Sheikh Mesri park
of Nangarharsprovince.
“Our factory is equipped with upto-date machines. “We have 60
tons of production daily and in the
near future our production level
"will be increased up to 120 tons,
Said Sherzad Azizi, the factory
owner.
The rice processed at the plant is
supplied from the northern
provinces of Takhar and Kunduz.

Employees at the factory call on
the government to support the
creation of more such factories,
with the support of the private
sector, in order to provide
economic growth in the country
and for young people to work.
"We have three types of machines
in this factory that we use in the
rice process……" said Shawokat, a
factory employee.
“We bring rice from northern
provinces like Kunduz and
”Takhar,
said
Hamidullah,
another employee.
However, Nangarhar chambers of
commerce and investment officials
say much of Afghanistan's needed
rice is smuggled. They call on the
government to stop the smuggling
of rice.
س
“Twelve trucks of various goods
are smuggled daily, causing losses
to the government of around ten
million Afghanis," said Zalmy
Azimi, the chamber member in
Nangarhar.
Afghanistan
consumes
large
quantities of rice, and much of it is
imported.

