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 نشرات داخلی

 طلوع نیوز:

ارت پاکستان در کابل افزایش تعرفۀ گمرکی بر انار کندهار را سف

  رد کرد

بر افزایش گذاری والیت کندهار مبنیدر پی ادعاهای اتاق تجارت و سرمایه

گوید تعرفۀ گمرکی پاکستان بر انار این والیت، سفارت پاکستان در کابل می

  .استها بر انار کندهار افزایش نیافتهکه تعرفه

است نیوز فرستاده، ادعا کردهیی که به طلوعدر نامهاکستان در کابل، سفارت پ

که تعرفۀ بر انار افغانستان، برمبنای بهای این میوه در بازارهای پاکستان 

یی که بهای انار افغانستان در شود. به این معنی که به هرپیمانهسنجش می

اندازه تعرفۀ گمرکی بر آن نیز افزایش ابد، به همانبازارهای پاکستان افزایش ی

 .یابدمی

ماه جاری هجری خورشیدی، گزارشی را نشر کرد که ۴۱نیوز، به تاریخ طلوع

گذاری والیت کندهار ادعا کرده بود که در آن، اتاق تجارت و سرمایه

اش را بر انار این والیت تا سه برابر افزایش پاکستان امسال تعرفۀ گمرکی

 .استداده

گذاری کندهار های نصراهلل زهیر، رییس اتاق تجارت و سرمایهبربنیاد گفته

پیش از این، پاکستان از یک تُن انار، ده تا یازده هزار کلدار پاکستانی تعرفه 

هزار کلدار پاکستانی ۴۲که این رقم امسال تا گرفت، در حالیگمرکی می

 .استافزایش یافته

https://tolonews.com .    

 سالم وطندار: 

هزار تُن گندم در نیمروز؛ پارسال هیچ حاصل  14برداشت 

 نداشت

گویند، امسال از مسئوالن ریاست زراعت، آبیاری و مالداری نیمروز می

ن هزار متریک تُ  ۲۰های زیر کشت گندم در این والیت بیش از زمین

 شده است.گندم گردآوری

گوید که کشاورزان این محمداکبر شریفی، رئیس زراعت نیمروز می

هزار هکتار زمین را گندم کاشتند و از این  ۴۲سال، بیش از والیت ام

متریک تُن گندم برداشت کردند. به گفتۀ او،  ۳۳۱هزارو  ۲۰ها زمین

این والیت را گان درصد نیازمندی باشنده ۵۱این مقدار گندم حدود 

 سازد.مرفوع می

 ۵ از بیش گوید، سال گذشته کشاورزان این والیتآقای شریفی می

 هیچ سالیخشک علت به اما بودند، کاشته گندم را زمین هکتار هزار

 .نداشتند حاصل

اما شماری از کشاورزان نیمروز از برداشت حاصالت گندم راضی 

 ت اندک است.گویند، هنوز هم این حاصالنیستند. آنان می

 

apx?https://swn.af/article.as 

 خبرگزاری صدای افغان اوا :

هزاران تن پیاز افغانستان از راه بندر چابهار به امارات صادر 

 شودمی
گوید خان جان الکوزی، معاون هیأت مدیره اتاق تجارت و صنایع با بیان این خبر می

که افزایش تولید پیاز در سال جاری در افغانستان قیمت آن را به شدت پایین آورده، 

ه تازگی بازاری برای عرضه پیاز افغانستان در امارات متحده عربی پیدا شده و اما ب

  .صادرات پیاز به امارات به نفع صادرکنندگان و دهقانان کشور خواهد بود

اکنون هفت کیلو پیاز در بازارهای افغانستان الکوزی به دویچه وله گفته است که هم

اما پیاز در بازارهای امارات متحده رسد، افغانی به فروش می ۷۱به قیمت حدود 

 .عربی قیمت بیشتری دارد

. 
press.com/fahttps://www.ava 

 تلویزیون چکاد :

برداشت زیاد گندم در نیمروز موجب خوشحالی کشاورزان 

  شده است
اند که مسووالن ریاست زراعت، آبیاری و دامداری والیت نیمروز اعالم کرده

آوری هزار تن گندم از سرتاسر این والیت جمع ۲۰در سال جاری بیش از 

  .شده است

ه است، محمد اکبر شریفی؛ رییس زراعت نیمروز در این خصوص گفت

های این والیت زیر کشت گندم قرار هزار متر مربع از زمین ۴۲بیش از 

 .تن گندم برداشت شد ۳۳۱هزار و  ۲۰گرفتند که از این میزان، 
 

http://chekad . 
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 نشرات خارجی

 رادیو ازادی : 

درصد  ۰۳ت زراعت: حاصالت میوۀ خشک و تازه امسال وزار

  افزایش داشته است

گوید حاصالت میوۀ خشک و تازه و وزارت زراعت و مالداری افغانستان می

 .درصد افزایش داشته است ۳۱سبزیجات در سال جاری نسبت به سال قبل 

ه شنبه به رادیو آزادی گفت کاکبر رستمی، سخنگوی این وزارت به روز پنج

 .نیز افزایش یافته است در کنار میوه و سبزیجات، حاصالت غله

به گفتۀ آقای رستمی، در سال جاری تنها حاصالت گندم به دلیل شریک 

 .درصد افزایش یافته است ۲۴های منظم حکومت با دهقانان، ساختن برنامه

وزارت زراعت و مالداری در حالی از افزایش حاصالت میوه خشک و تازه و 

دهد که دهقانان از نبود بازار مناسب برای حاصالت خود یجات خبر میسبز

 .شکایت دارند
https://da.azadiradio.com/a . 

  آژانس بین المللی کوکچه : 

افتتاح نمایشگاه چهار روزه محصوالت زراعتی بادام باغ  

 کابل 

میزان( ادامه داشته  ۴۵الی  ۴۲قرار است این نمایشگاه برای چهار روز )

 .باشد

شود که در این نمایشگاه محصوالت زراعتی و صنایع دستی گفته می

 .تغرفه به نمایش گذاشته شده اس ۴۲۰بانوان در 

هدف از برگزاری این نمایشگاه، تبلیغ زنده و بازاریابی برای 

 .رودمی بشمار جهانی های بازار به یافتن راه  محصوالت و همچنان

غرفه برای محصوالت و ماشین آالت  ۴۱۱در نمایشگاه بادام باغ کابل 

غرفه دیگر برای صنایع دستی زنان به  ۲۰  زراعتی و مالداری و متباقی

 .و انکشاف این صنایع اختصاص یافته است منظور رشد

ttps://kokchapress.com/800539h 
 یل:تحل

وسایر اخبار چهار روزه و با پیامدهای مثبت آن گاه زراعتی خزانی نمایشبرگزاری خبر لی و خارجی بازتاب خوبی داشته های داخاخبار زراعتی دررسانه

ی سکتور زراعت توسعهبرای های مارا که ازجانب وزارت زراعت درکشور صورت گرفته مهم بوده و امیدواریآوردها و اقداماتیها، دستعالیتفاز 

 سازد.تر میشیب

ت و والیا های محلی درتر شود و از طریق رسانهها درین راستا بیشتالشامید بوده،  اهمیت باهای مختلف زراعت سووالن در بخشسعی و تالش م 

 دهاقین مالداران وباغداران بلند برود.نی ادامه یابد تا سطح اگاهی مردم، ها برای کشاورزان روند اطالع رساولسوالی

 اقدامات انجام شده:
زراعتی با خبرگزاری  نمایشگاه با رادیو ازادی درصد افزایش داشته ۳۱حاصالت میوۀ خشک و تازه امسال درمورد  رستمی سخنگوی وزارت زراعتاکبر

حشمت اهلل بین المللی کوکچه ، آژانس  زراعتی با ودصم  نمایشگاه رئیس انکشاف سکتور خصوصی وزارت زراعت ها با طلوع نیوز ، وسیلوشفقنا ، 

 مسئوالن ریاست زراعت، نیمروزبا ودصم ،  زراعتی بادام باغ کابل  ،ودصم  آژانس بین المللی کوکچهافتتاح نمایشگاه چهار روزه  غفوری، معین آبیاری

مدیر زعفران رغداری درلوگر با آژانس باختر ، توزیع بسته های م مسووالن ریاست زراعت، لوگر، با سالم وطندار هزار تُن گندم در نیمروز ۲۰برداشت 

افزایش  محمد اکبر شریفی؛ رییس زراعت نیمروزبا خبرگزاری صدای افغان اوا ،  زعفران محصولی برای درآمدزایی مردم غزنی غزنی  ریاست زراعت

 .ا طلوع نیوز صحبت کرده اند رئیس زراعت نورستان افزایش محصوالت زراعتی نورستان ب  گندم دراین والیت با تلویزیون چکاد

 اقدامات بعدی:
اما الزم است تا درراستای ن امور دررابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی دروالیات سخن زده اند محترم زراعت والیات وسایر مسووال روئسا

 .شتر ارائه نموده به دفتر مطبوعاتی وزارت گزارش ارسال نمایندیت بهای شان توضیحافعالیت

کند ریاست های محترم زراعت والیت نیز در صفحات وزارت زراعت درصفحات خود نشر میمطبوعاتی را که دفتر  یهایویدیو موضوعات وچنان هم 

 .در جریان قرار دهندرا دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت   دست اورد ها وفعالیت های خودگی گونهی چهنحوهاز خود نشر کنند و 
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 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 

 


