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 نشرات داخلی

 طلوع نیوز:

بررسی تازه بانک توسعه اسیایی رشد اقتصادی کشور را  

 است  شاریه هفت درصد گفتهعدوا

بربنیاد این بررسی ها یکی از علت های میزان رشد اقتصادی کشور را بهتر 

ساخته که افزایش فراورده های کشاورزی وافزایش صادرات به خارج کشور 

بوده بربنیاد این بررسی احتمال دارد که رشد اقتصادی افغانستان درسال 

 اینده میالدی به سه ونیم درصد برسد 

یگوید مابراین باورمندیم که دراین نقش بخش رئیس بانک اسیایی م

کشاورزی درافغانستان با وجود خشکسالی های سال گذشته وضعیت بهتر 

شده است گسترده است با انکه علت های دیگرهم وجود دارد . اما نگرانی 

 هااز وضعیت سیاسی کنونی به سرمایه گزاری وبازرگانی اثرات ناگواردارد 

وید میزان تولید میوه جات سبزی جات وغله سخنگوی وزارت زراعت میگ

جات وسایر محصوالت زراعتی  که نسبت به سال های گذشته افزایش 

چشمگیر داشته سطع تولید غله جات چهل ودو درصد ومیزان  تولید میوه 

جات وسبزیجات ینی میشود پیش ببیست وپنج تا سی فیصد نسبت به 

درشش ماه اول سال  دراین بررسی نرخ تورم سال گذشته بشتر شده

میالدی درکشور  نسبت  به  زمان پار مشابه صادرات فرآورده های 

صد افزایش یافته در شاریه دو عکشاورزی درشش ماه نخست امسال یک ا

 است 

از سوی هم در این بررسی درشش ماه نخست امسال واردات کاالها به کشور هفت 

  .شاریه هفت درصد کاهش را نشان میدهد عا

 هشت صبح مه روزنا

  درصد افزایش یافته است ۰۴بادام دایکندی امسال 

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعالم کرد که حاصالت بادام 

 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. ۰۲دایکندی امسال 

شنبه، نهم میزان به نقل از ریاست زراعت، آبیاری این وزارت روز سه

دهد در سال ها نشان میه است که ارزیابیو مالداری دایکندی گفت

های به موقع، حاصالت بادام در دایکندی، گیجاری در نتیجه بارنده

درصد افزایش یافته است که  ۰۲های قبل حدود در مقایسه با سال

 هزار تن خواهد رسید.۰۲به این ترتیب، به 

ها و امراض، توزیع وزارت زراعت در کنار آب کافی، کنترول آفت

های معیاری را از دالیل افزایش های اصالح شده و ایجاد باغنهال

 حاصالت بادام در دایکندی عنوان کرده است.

 طبق. رودمی شمار به دایکندی والیت عمده محصوالت از بادام 

 این زراعتی هایزمین اکثریت دایکندی، زراعت ریاست معلومات

 .دارد قرار بادام درختان پوشش تحت والیت

هزار  ۰۲تا  ۰۲اساس اعالم وزارت زراعت، در گذشته ساالنه بین بر 

هزار تن ۰۲شد اما امسال این رقم به تن بادام در دایکندی تولید می

 خواهد رسید.

سالی شدید، وزارت زراعت گفته است که سال گذشته به دلیل خشک

 داری در دایکندی به نصف کاهش یافته بود.میزان حاصالت باغ
m.af/daikundhttps://8a 

 

۱۱ . 

۱۱

۸

 . 

۱۱

۱۰

. 

 . 

 : آژانس باختر
 . شودکار یازده طرح انکشافی در ننگرهار به زودی آغاز می 

  زراعت رییس نصرت اهلل  به گزارش آژانس باختر، انجنیر سمیع

 ساخت شامل که ها پروژه این کار ، گفت ننگرهار مالداری و آبیاری

 مربوطات در بزودی  است سبز های خانه و ها کانال  ها، سربند

 وزارت  ینه آن از سویهز و  شود می آغاز  والیت آن کامه ولسوالی

  شود یم پرداخت زراعت

 به  وی گفت که از این پروژه های انکشافی بیشتر از پنجصد دهقان

 شد خواهند مستفید  مستقیم گونه

  را زمین جریب هزار دو از بیش  گفتنی است که این کانال های آب

 . داد خواهد قرار آبیاری تحت
 

  کار یک کانال آب در پکتیا آغاز شد

 . شد آغاز والیت آن مرکز  کار یک کانال زراعتی دیروز در منطقه مهلن

محمد الدین مومند رییس زراعت آبیاری و مالداری پکتیا به آژانس باختر 

http://www.bakhtarnews.com.af/dari/social/item/117628-کار-یک-کانال-آب-در-پکتیا-آغاز-شد.html
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  افغانی ملیون ده از  متر با هزینه بیش ۰۰۲ درازای  ال بهکان این  گفت که

 زمین جریب دوهزار تواند می که  شود می خته سا زراعت وزارت بودجه از

 .دهد قرار آبیاری پوشش تحت را

 آمد خواهد کشت زیر بیشتر های زمین  وی گفت که با ساخت این کانال

.http://www.bakhtarnews.com  

 نشرات خارجی

 خبرگزاری اسپوتنیک :

  برای تامین مرغ و روغن افغانستان مادگی شرکت های روسی

شرکت : والدیمیر پادالکو نایب رئیس اتاق تجارت و صنایع فدراسیون روسیه گفت

پس از اینکه ازبکستان تعرفه های ترانزیت کاالهای روسی را صفر  های روسی

 رگ مواد غذایی به افغانستان هستندکرد، آماده تحویل بز

لسه شورای تجارت روسیه و ازبکستان روز سه شنبه در تاشکند برگزار شد. 

این رویداد به عنوان بخشی از بازدید والنتینا ماتیوینکو نماینده شورای 

 بر برگزار می شود.واکت ۳-۰فدراسیون روسیه از تاریخ 

ر ، شرکت های روسی در حال از ماه نوامب" -پادالکو در این نشست گفت:

آماده سازی برای تهیه گسترده گوشت مرغ ، روغن و سایر محصوالت 

 ."غذایی هستند که برای بازار افغانستان بسیار ضروری است
https://baztab.news/article 

 رادیو ازادی :

اران کندهار زیان مالی رسانده دها و زمیننبود برق به کارخانه

  است

میلیون افغانی به  ۹گوید نبود برق اتاق تجارت و صنایع کندهار می

 .داران در این والیت زیان رسانده استها و زمینکارخانه

ای که گوید که در دو هفتهالحق مشکانی، معاون این اتاق میفضل

شبرد کارهای ها از انرژی برق آفتابی در پیبرق قطع شده، شرکت

کنند؛ اما به علت غیرمنظم بودن آن به ابزارها و خود استفاده می

 .ها زیان رسیده استهای این شرکتماشین

داران در روزهای پسین به علت نبود به گفته آقای مشکانی، زمین

اند و اگر این معضل پایان نیابد رو شدههای زیادی روبهبرق با چالش

 .ال گذشته صادرات نخواهد داشتکندهار در مقایسه به س
https://da.azadiradio.com 

 تحلیل:
ترین بازتاب را در در صدی بادام دایکندی بیش ۰۲خصوص افزایش حاصل خارجی بازتاب خوبی داشته به های داخلی واخبار زراعتی دررسانه

 ها داشت.رسانه

تر شیسکتور زراعت بی های مارا توسعهصورت گرفته مهم بوده و امیدواری اقداماتی که ازجانب وزارت زراعت درکشورو ها اورد ها و دستفعالیت

 .سازدمی

های محلی و از طریق رسانه شودتر شیبدرین راستا  هاتالش امید است که های مختلف زراعت قابل تمجید است بخش سعی و تالش مسووالن در 

 ان بلند برود.سوالی ها برای کشاورزان روند اطالع رسانی ادامه یابد تا سطح اگاهی مردم دهاقین مالداران وباغدارات و ولدروالی
 اقدامات انجام شده:

 است.ها اعالمیه فرستادهرسانهندی بهدفتر مطبوعاتی وزارت زراعت در مورد افزایش چهل در صدی حاصالت بادام دایک

های گذشته جات نسبت به سالجات وغلهجات سبزیمیزان تولید میوه ،درصدی حاصالت انار درکشور ۰۲ایش افزسخنگوی وزارت زراعت درمورد 

رئیس زراعت هلمند کشت ، طلوع نیوز، روزنامه افغانستانبا حاصالت بادام دایکندی افزایش یافته است ، طلوع نیوز گیر داشته باافزایش چشم

مسولین  ،به دیگر والیات با  تاتوبی نیوز ، رئیس زراعت بامیان صادرات کچالوبا تاتوبی نیوزام درهلمند  درهلمند وترویج درختانهای کیله بوته

های معیاری پروسس کشمش با طلوع نیوز ، رئیس زراعت ننگرهار آغاز پروژه های زراعتی به تالش برای ترویج شیوه ریاست زراعت والیت کندهار

مییون ۰۰، رئیس زراعت پکتیا به ارزش آژانس باختر با طرح های انکشافی در ننگرهار عملی می شود  و یون افغانی با تاتوبی نیوزمیل۰۲ارزش 

حاصالت  ریاست زراعت، دایکندیآژانس باختر،  با کار یک کانال آب در پکتیا آغاز شد وآغاز شد با تاتوبی نیوز،  افغانی کارساخت  یک ذخیره اب

، خبرگزاری صبح وزنامه افغانستان، خبرگزاری دیدصدای افغان اوا ، ننی افغانستان ، خبرنامه ، ر با آژانس باختر ، بادام دایکندی افزایش یافته است 

 اند.صحبت کرده هشت صبح  روزنامهکابل ،

 بعدی:اقدامات 
 یمربوطه هایوالیت در محلی هایرسانه با بیشتر زراعت سکتور کارکردهای و هافعالیت شدن برجسته برای هاوالیت زراعت محترم هایرئیس
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 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 تهیه غرض که است ذکر شایان

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

 

 

 


