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 نشرات داخلی

 طلوع نیوز:

 خبرمیدهد فراورده های انجیرافزایش ریاست زراعت بلخ از

امرامور زراعتی والیت بلخ میگوید این نهاد امسال فراورده های انجیر نسبت 

درحالیست که باغداران  درصد افزایش یافته است این 03به سال پیش 

وکشاورزان دروالیت بلخ از نبود سرد خانه برای نگهداری فراورده های شان 

 یکی از چالش ها فراه راه شان میگویند 

هکتارزمین 55امرامورزراعتی اداره زراعت بلخ می گوید به گستره بیش از 

ه دروالسوالی خلم والیت بلخ درخت های انجیر غرس شده که امسال فراورد

های این میوه نسبت به سال پار افزایش یافته است اومیافزاید که امسال 

وضعیت انجیر خیلی خوب بوده  بنابر مساعد بودن  وضعیت اب وهوا ویخ 

بندان که پی هم صورت گرفته توانسته که به صورت میخانیکی وتخنیکی 

 امراض را کنترول کند 

 53یت بلخ که برگستره ابرهیم شاه یکی از باغدارن والسوالی خلم وال

کیلو انجیر حاصل  53جریب زمین درخت انجیر دارد که از هر درخت 

بدست میاورد اومیگوید حاصالت خوب است اما نرخ ونوا خوب نیست راه 

 بندی و

هرجند امسال باغداران از فراورده های شان راضی هستند اما از نبود سرد 

ایت دارند انان میگوید که به خانه برای فراورده های شان دراین والیت شک

افغانی 233تا  323همین علت ناگزیر اند  که هرکیلو انجیر را به بهای 

 افغانی فروخته میشود 733بفروش برساند ودربازارها یک کیلو انجیر تا 

https://www.tolonews.com 

 اریانا خبر :

های میلیون دالر برای مدیریت آب۸۴۳بانک انکشاف آسیایی 

 ان کمک میکندافغانست

ها بانک انکشاف آسیایی، تعهد کرده است که در بخش مدیریت آب

 .کندمیلیون دالر، به افغانستان کمک می ۸۴۳

 ارتقای برای کمک این که است گفته ای اعالمیه در بانک این 

 .شودمی هزینه انرژی تولید و قندهار در «دهله بند» ظرفیت

اف آسیایی با این کمک ظرفیت بر اساس معلومات اعالمیه بانک انکش

متر مکعب آب  ۸۳۰متر مکعب آب به  ۰۳۳ذخیره آب بند دهله از 

 ارتقا می یابد.

باشنده گان قندهار میگویند با تکمیل شدن این پروژه در اقتصاد 

گیری رونما خواهد مردم و بخش کشاورزی این والیت تغییر چشم

 شد.

گویند گذاری میمایهدر همین حال، مسئوالن در اتاق تجارت و سر

که اگر مبلغ کمک شده در ارتقای ظرفیت بانک دهله مصرف شود 

 شود.باعث افزایش تولید انرژی و رشد کشاورزی در کشور می

با این حال، آگاهان اقتصادی خواهان نظارت دقیق بانک انکشاف 

های اند که به افغانستان از سوی این نهاد صورت آسیایی از کمک

 گیرد.می

میلیون دالر در بخش  ۵۴۵بانک انکشاف آسیایی پیش از این نیز 

 ها، به افغانستان کمک کرده است.مدیریت آب

 
https://baztab.news/article/1160386 

 ی افغانستان :ننن

  رشد صنعت زنبورداری و تولید عسل طبیعی در بامیان

چک زنبورداری، زمینۀ های کوگویند؛ با ایجاد فارمبرخی از زنبورداران بامیان می

 .گیرندها هزار افغانی عاید میخوب معیشتی را فراهم کرده و ماهانه ده

 ۸۱۱حدود ” گوید:اهلل مسئول فارم زنبورداری قاضان فوالدی بامیان میحبیب

کیلو گرام عسل  ۰۵۱از یک بخش و  ۸۵۱دارم که از دو بخش فارم حدود صندوق

 .”است عالی عسلاز بخش دیگر گرفتم. شکر است خوب 

زنند تا این حشرات، افراد را ها فضا را دود میپیش از نزدیک شدن به صندوق

 .نیش نزنند

کنند که بهترین آن عسل گل و فارم داران زنبور، انواع عسل را در بامیان تولید می
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 .گیاه کوهی است

کنند که شامل یک ملکه، شماری از در هر صندوق، سه نوع زنبور زندگی می

 .باشندنبورهای نر و زنبورهای ماده کارگر میز

گیرند. قیمت فی کیلو کیلو عسل می ۴گویند ماهانه از هر صندوق زنبورداران می

افغانی در بازارهای داخلی به فروش  ۰۰۱۱افغانی تا  ۸۵۱عسل در حال حاضر از 

 .رسدمی

بامیان  اهلل زنبور دار مرکزسیدجعفر، مسئوول فارم زنبورداری ورس و نقیب

کیلو عسل استندرد و معیاری است که بگیریم.  ۴از هر صندوق در ماه ” گویندمی

 .”هزار افغانی فروختیم ۰صندوق دارم که تا کیلوی  ۰۵من 

https://afghanistantoday.net 

. 

 
https://tatobaynews.com/?p=37880 

 نشرات خارجی

 رادیو ازادی :

 بیست هزار تُن انگور از کندهار صادر شده است 

هزار تُن  ۰۱گوید تا کنون نزدیک به ریاست تجارت والیت کندهار می 

 .انگور صادر کرده است

د مجموع ارزش گویعبدالباقی، رئیس تجارت این والیت به رادیو آزادی می

آباد پولی این مقدار انگور که به دیگر والیات افغانستان و نیز الهور و اسالم

 .رسدپاکستان فرستاده شده، به چهار میلیون دالر می

رسد که هزار تُن می ۱۱به گفته او، حاصالت انگور در کندهار هر سال به 

 .شودهزار تُن آن به کشورهای دیگر صادر می ۰۱تنها 

های گوید پاکستان مالیات را بر میوهچنین میاتاق تجارت کندهار هم رئیس

تازۀ افغانستان افزایش داده که با این کار در حال حاضر چندین کانتینر انگور 

این والیت نیز در بندر کراچی فاسد شده و به تاجران افغان زیان مالی رسیده 

 .است

قابت میوه افغانستان در کند که اگر این معضل حل نشود، راو تاکید می

 .بازارهای جهانی ضعیف خواهد شد

 

https://da.azadiradio.com 
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 تحلیل:
های  سکتور نشر اخبار گونه گون از کارکردها و فعالیتب خوب داشت. رسانه ها به بازتا المللی بین و ملی هایرسانه در زراعت سکتور خبرهای

 زراعت در مرکز و ادارات زراعت پرداخته اند که نمایانگر سعی و تالش مسوؤالن زراعت در مرکز و والیات کشور است.

 میگیرد صورت که اقداماتی و هافعالیت والیات در محلی هاینهرسا با تماس طریق از رسانیاطالع روندبرای تحقق مسوؤالن امور  تا قابل ذکر است 

 .گردد پر امور در هاخالیگاه و ضعف نقاط هم سویی از و. برود بلند مردم آگاهی سطحسو سازند تا از یک برجسته
 اقدامات انجام شده:

مسوول بخش نجیب اهلل مدقق، با آژانس باختر، درصد افزایش یافته است  ۸۱حاصالت انگور در سمنگان درمورد  مسووالن ریاست زراعت سمنگان

به ارزش میلیون ها افغانی یک باغ کالن آژانس باختر،رئیس زراعت ننگرهار برنامه آموزشی دهقانان زعفران کار در بغالن  یاست بغالنزعفران ر

آژانس باختر،رئیس  باغازساخت شصت وشش سرد خانه پیاز در ننگرهار ا ،گشایش فابریکه تولید و بسته بندی لبنیات درننگرهاردرننگرهار جورشدو

ریاست زراعت والیت بلخ ازفراورده های انجیر دراین صدای امریکا ،  ،ننی افغانستان ، ش کچالو وعسل دربامیان با تاتوبی نیوززراعت بامیان افزای

 هراتمسوول ریاست زراعت رادیو ازادی ،  با افزایش حاصالت سیب در والیت پکتیکا ریاست زراعت پکتیکا  والیت خبرمیدهد با  طلوع نیوز،

https://tatobaynews.com/?p=37880
https://tatobaynews.com/?p=37880
https://da.azadiradio.com/
https://da.azadiradio.com/
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با  رییس اداره زراعت بدخشان افزایش عالقمندی دهقانان به کشت لوبیا  با آژانس باختر هراتبه زنبورداران  وین زنبور داریآموزش شیوه های ن

 .صحبت کرده اندمرکزرسانه ای باور ،رئیس زراعت کندها رپیوند درختان پسته درپکتیا اغاز شد با تاتوبی نیوز

 اقدامات بعدی:
 یمربوطه هایوالیت در محلی هایرسانه با بیشتر زراعت سکتور کارکردهای و هافعالیت شدن برجسته برای هاوالیت زراعت محترم هایرئیس

 و. نمایند ارسال گزارش زراعت وزارت مطبوعاتی دفتر به و نمایند ارائه بیشتر توضیحات هاآن به شان هایاقدام به رابطه در و باشند تماس در شان

 زراعتی محصوالت کیفیت با هایعکس هاوالیت زراعت ادارات وزارت، صفحات در آن نشر و ها مستند عکس، البوم هتهی غرض که است ذکر شایان

 .نماییم رسانیاطالع بهتر و بیشتر باشیم توانسته والیات زراعت محترم ادارت کاریهم با تا. نمایند ارسال وزارت مطبوعاتی دفتربه را
 

 

 


