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 هابازتاب موضوعات مهم در رسانه

 فشرده نشرات داخلی
 / طلوع نیوز بازار تولید روغن زیتون در ننگرهار امسال دو برابر خواهد بود 

 / طلوع نیوز  اغاز صادرات جلغوزه ازراه خط اهن به چین بازار: 

 / طلوع نیوزبازار: اعالم موجودیت اتاق زراعت و مالداری 

 وزارت زراعت برای تقویت زراعت وبهبود زندگی کشاورزان/ طلوع نیوز راهبرد ده ساله 
 ت / طلوع نیوز برگزاری کنفرانس ملی رشد زراعت در کابل؛ میزان صادرات و واردات کشور نامتوازن اس

 شی / تلویزون خورشید ښی له الری چین ته صادردافغانستان جلغوزی دوسپنیزی کر
 تلویزیون یک شوده در پنج سال آینده به چین صادر میهزار تن جلغوز ۲۶وزارت زراعت: 

 یک  نراهبرد ده ساله وزارت زراعت برای تقویت زراعت وبهبود زندگی کشاورزان / تلویزیو
 ژواکپ/ آژانس / مرکز تولیدی، ذخیره و پروسس میوه جات و سبزیجات در غور گشایش یافت

 ژواک پآژانس / سلنه ډېر شوي ۰۴بغالن کې د وریجو حاصالت 
 ژواکپ/ آژانس سلنه زیاتوالى راغلى ٠۴د بلخ په کرنیزو محصوالتو کې 

 صبح کابل شود/هزار تُن جلغوزه به چین صادر می ۲۶جریان پنج سال آینده 
 / کلید گروپ شودن صادر میهزار تُن جلغوزه از افغانستان به چی ۲۶در جریان پنج سال آینده 

 / خبرنامه هزار تن جلغوزه در پنج سال آینده به چین صادر می شود ۲۶وزارت زراعت: 

 ودصم تن افزایش یافته است/ ۰۴۴تولیدات عسل در والیت تخار به 
 / ودصم و مالداریایجاد اتاق مخصوص برای محصوالت زراعتی 

 / مرکزرسانه ای باور   واده در جوزجانروند توزیع گندم برای چهل هزار خان آغاز
 / تاتوبی نیوز بغالن کې د وریجو حاصالت زیات شوي

 کرنې وزارت له قزاقستان سره یوه سوداګریزه هوکړه کوي/ تاتوبی نیوز 
 / تاتوبی نیوز د بهرنیو کبانو د واردولو د بندیز غوښتنه وشوه

 / تاتوبی نیوزبغالن کې د وریجو حاصالت زیات شوي
 / تاتوبی نیوزګرهار: د کبانو د سکتور ورکشاپ پیل شونن

 میلیونه افغانیو په لګښت د خوراکي توکو د پروسس د وسایلو مرسته وشوه/ تاتوبی نیوز ۶۴د شا او خوا 
 د بلخ بڼوالو سلګونه ټنه املوک بازار ته وړاندې کړي/ تاتوبی نیوز

 /تاتوبی نیوزخوږیاڼو کې بزګرانو سره د بېالبېلو توکو مرسته وشوه
 /تاتوبی نیوزد کرنې د ودې ملي کنفرانس پیل شوکابل کې 

 افزایش قیمت میوه و سبزیجات در غزنی؛ سرازیر شدن محصوالت زراعتی خارجی در فصل سرما/ اوا
 برگزاری کنفرانس ملی رشد زراعت در کابل؛ میزان صادرات و واردات کشور نامتوازن است/ اوا

 د تولید ناخالص افغانستان را تشکیل می دهد/ اوادرص ۰۴زراعت 
 خبرگذاری صدای افغان/ هزار تن جلغوزه به چین صادر می شود

 کند/ شفقنا درصد جلغوزه جهان را تولید می ۰۱افغانستان 
 برگزاری کنفرانس ملی رشد زراعت در کابل؛ میزان صادرات و واردات کشور نامتوازن است شفقنا

 / شفقنا هزار تن جلغوزه با چین ۲۶درات امضای قرارداد صا
 میلیارد دالر با چین/پیام آفتاب ۶٫۶امضای قرارداد صادرات جلغوزه به ارزش 

 / افغانستان ما کندهزار تن جلغوزه به چین صادر می ۲۶وزارت زراعت: افغانستان 
 آژانس باختر شد /ابزار کار برای ده ها دهقان در خوگیانی ننگرهار توزیع 

 / آژانس باخترفرآورده های انجیر درقندهار افزایش یافته است 
 فابریکه پروسس برنج افغان فعالیتش را گسترش می دهد / آژانس باختر

 آژانس باختر 8931قوس 4ال شصت و دو هزارتن جلغوزه به چین صادر می کند/افغانستان درپنج س
 

 فشرده نشرات خارجی:
 تن افزایش یافته است ۰۴۴تولیدات عسل در تخار به 

 / رادیو ازادی  'خواهد بر واردات ماهی محدودیت وضع شودهای تجارت کندز میاتاق

 / رادیو ازادی کار کرده است فابریکه تولید دال در کندهار سه صد تن را مشغول 
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 نشرات داخلی

 تلویزیون یک : 
هزار تن جلغوزه در پنج سال آینده به چین  ۲۶وزارت زراعت: 

 شودصادر می

هزار تن  ۲۶گوید که داری کشور میوزارت زراعت، آبیاری و مال
 شود.جلغوزه در جریان پنج سال آینده به چین صادر می

عین آبیاری وزارت زراعت، آبیاری ومالداری هللا غفوری، محشمت
قوس، در یک نشست خبری مشترک در مرکز  ۰امروز دوشنبه 

هزار تن جلغوزه به  ۲۶های حکومت گفت که اطالعات و رسانه
میلیارد دالر در جریان پنج سال آینده به چین  ۶.۶ارزش تخمینی 

 شود.صادر می
های داخلی میان شرکت های آقای غفوری، این قراردادبربنیاد گفته

ی امور اهنگی معاونیت تخنیکی ریاست عمومی ادارهوچینایی با هم
ریاست جمهوری در سفارت افغانستان در بیجینگ، به امضا رسیده 

 است.
افزون بر آن، معین آبیاری وزارت زراعت گفت که در میان 

سته، بادام و چارمغز های داخلی و چینایی قرارداد صادرات پشرکت
میلیارد دالر  ۹از افغانستان نیز امضا شده که ارزش مجموعی آن به 

 رسد.می
براساس قرارداد، انتقال جلغوزه از هر والیت تا بندر حیرتان 
مسوولیت افغانستان و از حیرتان تا مقصد آن، مسوولیت کشور چین 

 خواهد بود.
ttp://www.1tvnews.af/fa/newsh 

 تاتوبی نیوز :

  کرنې وزارت له قزاقستان سره يوه سوداګريزه هوکړه کوي 

د مالیې وزارت له چارسمبال وزیر سره د د کرنې وزیر 

قزاقستان د سوداګریزو همکاریو د هوکړې پر پلي کولو خبرې 

 .وکړې

د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد درانی او د 

مالیې وزارت چارسمبال وزیر او د زېربنا په چارو کې د 

د  جمهوري ریاست د عالي مقام ستر سالکار محمد همایون قیومي

مالیې په وزارت کې ولیدل او قزاقستان سره د سوداګریزو 

 .همکاریو پر هوکړه لیک خبرې اترې وکړې

په دې لیدنه کې دواړو خواوو د جنس په جنس سیستم له الرې 

قزاقستان هېواد ته د افغانستان د تازه مېوو او سبو د صادرولو په 

تخمونو د بدل کې له قزاقستان څخه افغانستان ته د غنمو او د 

واردولو او همدا راز د افغانستان د ټرانسپورټي او ټرانزیټي توکو 

صادرولو په وړاندې د ستونزو او ننګونو پرتشخیص خبرې 

 .اترې وکړې

باید وویل شي، چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او 

سوداګریزو همکاریو په هوکړ لیک کې د جنس په جنس سیستم له 

غانستان د سبو او تازه مېوو د صادرولو په بدل کې له الرې د اف

 هغه هېواد څخه د غنمو او د تخمونو را واردولو یادونه شوې ده

. 

https://tatobaynews.com/?p=56976 

 خبرگزاری صدای افغان اوا :
برگزاری کنفرانس ملی رشد زراعت در کابل؛ میزان صادرات و 

  واردات کشور نامتوازن است

های پنج کنفرانس ملی رشد سکتور زراعت، به منظور تهیه استراتژی

ساله در راستای انکشاف و رشد سکتور زراعت، آبیاری  ۰۴ساله و 

و مالداری در کشور از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در 

 .کابل برگزار شد

در این کنفرانس سه روزه که صدها تن از مسئوالن نهادهای مربوط 

های زراعت، به سکتور زراعت، متخصصان، استادان دانشکده

دهنده، های قرضهگان بانکروئسای ادارۀ زراعت والیات، نمایند

های زراعتی، مالداری، تولیدی و صادراتی حضور دارند، اتحادیه

آوردها و جانبه و بررسی دستهای همهاز بحثقرار است پس 

به منظور چگونگی  ساله ۰۴های پنج ساله و های موجود، پالنچالش

 .انکشاف سکتور زراعت تهیه شود

در کنفرانس ملی نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، 

های رشد زراعت گفت: در این کنفرانس تمام معلومات در زمینه

ها و منابع موجود ارایه شده چگونگی رشد و انکشاف زراعت، چالش

ساله تهیه  ۰۴ساله و های پنججانبه، استراتژیهای همهو پس از بحث

 .خواهد شد

https://www.avapress.com 
 
 
 

 آژانس باختر :
 فرآورده های انجیر درقندهار افزایش یافته است 

فراورده های انجیر در قندهار نسبت به سال گذشته افزایش یافته 

 .است

به اساس آمار ارائه شده، امسال بیست هزارتن انجیر از قندهار 

شده است در حالی که این رقم سال گذشته به سیزده حاصل 

 .هزار تن رسیده بود

گسترش و افزایش باغ های انجیر و آگهی دهی به باغ داران در 

زمینه شیوه های نوین پرورش نهال ها و حاصل گیری انجیر از 

عامل های اصلی افزایش حاصالت این میوه در قندهار خوانده 

رات انجیر افغانستان به بازارهای اما کاهش میزان صاد.می شود

جهانی نگرانی ها را میان باغ داران در قندهار افزایش داده 

 .است

گل محمد باغ دار در پنجوایی قندهار می گوید که امسال باغ 

های انجیرش را گسترش داده است و به این دلیل حاصالت 

 .بیشتری به دست آورده است

 fhttp://www.bakhtarnews.com.a 

 شرات خارجین
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  رادیو ازادی :
 خواهد بر واردات ماهی محدودیت وضعهای تجارت کندز میاتاق

  شود 
خواهد که بر واردات کندز از حکومت می های تجارت و صنایعاتاق

 .ماهی از خارج کشور محدودیت وضع کند
های تجارت و صنایع کندز دیروز به مسعود وحدت سخنگوی اتاق

"با ایجاد محدودیت بر واردات ماهی از خارج، رادیو آزادی گفت: 
 ".شودهای داخلی فراهم میزمینه برای انکشاف فارم

گویند، آنها برای فروش ماهی در داخل های ماهی میمالکان فارم
 .کشور بازار مناسب ندارند

محمد طاهر یکی از ماهی فروشان در ولسوالی امام صاحب کندز به 
های آب برای نگهداری ماهی هم اندک رادیو آزادی گفت: "ذخیره

 ".اند
هزار ماهی  ۰۱او افزود: "ما شش جریب زمین را فارم ساخته ایم و 

اما آب کم است، بازار خراب است و با مشکالت بزرگی  .داریم
 ".رو هستیمروبه

 .فارم ماهی فعالیت دارد ۰۰۴در حال حاضر در کندز 
https://da.azadiradio.com 

 :  اسپوتنیک
 تن افزایش یافته است ۰۱۱ولیدات عسل در تخار به ت

 ۰۴امسال تولیدات عسل در والیت تخار نسبت به سال گذشته 
 .درصد افزایش داشته است

به گزراش اسپوتنیک به نقل از ودصم، وزارت زراعت، آبیاری 

در والیت  عسل و مالداری کشور اعالم نموده است که تولیدات 

 ۰۴۴تن به  ۱۴سال گذشته از  تخار در سال روان نسبت به

 افزایش یافته است.

این وزارت می افزاد که علل عمده افزایش تولیدات عکس در 

تخار، اقلیم مناسب، مشورت های تخنیکی، بلند رفتن آگاهی 

 باشد.زنبورداران و افزایش عالقمندی باشنده این والیت می

 پروش زنبور وجود  هزار صندوق ۹در والیت تخار بیش از 
 صد نفر در این بخش کار می کنند. ۰دارد که نزدیک به 

سراج الدین مهربان، رئیس زراعت و مالداری این والیت می 
گوید که عسل تخار از کیفیت خوب برخودار است و در داخل و 

 خارج از کشور خریداران زیادی دارد.
https://af.sputniknews.com 

 تحلیل:
 غوزهصادرات جلخبر های داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته،  در کنار خبرهای دیگر سکتور زراعت، اخبار زراعتی دررسانه

ها بیشتر جمله خبرهایی اند که  رسانه رهگذر اقتصادی از خبرهای مهم دیگرازسایر و رشد زراعت ملی وبرگزاری کنفرانس افغانستان 

 اند.آن پرداختهبه

های دانشکدهکه صدها تن از مسئوالن نهادهای مربوط به سکتور زراعت، متخصصان، استادان ملی رشد زراعت کنفرانس سه روزه در 

های زراعتی، مالداری، تولیدی و صادراتی حضور دهنده، اتحادیههای قرضهگان بانکزراعت والیات، نمایندات زراعت، روئسای ادار

به منظور  ساله ۰۴های پنج ساله و های موجود، پالنآوردها و چالشجانبه و بررسی دستهای همهاز بحث، قرار است پس شتنددا

 که این راهبرد جامع و یا نقشه راه برای سکتور زراعت افغانستان خواهد بود. .چگونگی انکشاف سکتور زراعت تهیه شود

رود تا موضوع اطالع های مختلف زراعت با اهمیت بوده، امید میسعی و تالش مسووالن سکتور زراعت نیز در بخشدر کنار این  
های تر شود تا از طریق تماس با رسانهها درین راستا بیشرسانی در محراق توجه ادارات محترم زراعت والیات قرارگیرد و تالش

 گاهی مردم، دهاقین، مالداران وباغداران بلند برود.محلی در والیات سطح ا

 اقدامات انجام شده:
را در رابطه به جلغوزه یک مستند کوتاه دیګرو  دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت سه مستند کوتاه ویدیویی از کنفرانس ملی رشد زراعت 

 نشر کرده است.
هللا غفوری، معاون این حشمتت زراعت با طلوع، تلویزیون یک، برد ده ساله وزارسخنگوی وزارت زراعت درمورد راه اکبررستمی

انستان ما، آژانس ، افغشفقنااوا ،  خبرگذاری صدای افغان، صبح کابلروزنامه با  شودهزار تُن جلغوزه به چین صادر می ۲۶وزارت
رئیس راهبرد ده ساله وزارت زراعت تلویزیو ن یک ، شکیب شریفی رئیس پالن ک، کلید گروپ، پیام افتاب ، تلویزیون یباختر، خبرنامه
تولیدات عسل  تخار والیت این مالداری و زراعت رئیس، الت برنج دربغالن با تاتوبی نیوز، آژانس پژواکافزایش حاصزراعت بغالن 

فیصد افزایش  ۰۴درمحصوالت زراعتی بلخ  رئیس زراعت بلخ  ، اسپوتنیک، با ودصم تن افزایش یافته است ۰۴۴در والیت تخار به 
آژانس پژواک باغداران بلخ صد ها تن املوک به بازار عرصه کرده اند با تاتوبی نیوز  ،رئیس زراعت ننگرهار ورکشاپ یافته 

ها دهقان ابزار کار برای ده و توزیع شد با تاتوبی نیوزمیلیون افغانی وسایل پروسس مواد خوراکی  ۶۴سکتورماهی اغاز شد و به ارزش 
فیصد افزایش امده است با ۲، رئیس زراعت هلمند نسبت به سال گزشته درتولیدات عسل آژانس باختر با در خوگیانی ننگرهار توزیع شد 

با ندهار سه صد تن را مشغول کار کرده است سید حفیظ هللا سیدی رئیس زراعت و مالداری کندهار فابریکه تولید دال در کتاتوبی نیوز 
  .صحبت کرده اندرادیو ازادی 

 اقدامات بعدی:
خریداری سیب میدان وردک های داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته،  در کنار خبرهای دیگر سکتور زراعت، خبار زراعتی دررسانه

 اند.آن پرداختههها بیشتر بجمله خبرهایی اند که  رسانهاز  برای نهادهای امنیتی و اداره های دولتی

رود تا موضوع اطالع رسانی در های مختلف زراعت با اهمیت بوده، امید میسعی و تالش مسووالن سکتور زراعت نیز در بخش 
های محلی در تر شود تا از طریق تماس با رسانهها درین راستا بیشمحراق توجه ادارات محترم زراعت والیات قرارگیرد و تالش

 اهی مردم، دهاقین، مالداران وباغداران بلند برود.والیات سطح اگ
 

 

 


