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 نشرات داخلی

 :طلوع نیوز 

 ارگانتقادها از سپردن پیمان واردات گندم هند به واحد عملیاتی 

هزار ۰٣انستان از سپردن پیمان واردات بیش از بان شفافیت افغدیده
جمهوری انتقاد متریک تُن گندم کمک شدۀ هند به واحد عملیاتی ریاست

 .کندمی
گوید که ادارۀ تدارکات ملی که در رآسش بان شفافیت، میدیده

جمهور غنی است، این پیمان بیش از پانزده میلیون دالری را از رییس
بی داوطلبی به نهاد دیگر حکومتی  یک نهاد حکومتی گرفته و

 .استسپرده
لغو این پروسه »بان شفافیت افغانستان گفت: اکرام افضلی، رییس دیده

ها به تضاد منافع به شکل بسیار غیرشفاف انجام و متهم کردن شرکت
اگر وجود داشته  –شده و نیاز است شواهدی که در قسمت تضاد منافع 

 «.ردتأیید مستقل صورت بگی –باشد 
وزارت زراعت، پنج شرکت را برای وارد کردن این مقدار گندم 
کمک شدۀ هند به ادارۀ تدارکات ملی معرفی کرده بود. اما، ادارۀ 

گوید که به علت وجود مشکالت در سندهای این تدارکات ملی، می
 .استها، این پیشنهاد را رد کردهشرکت

لی در این باره اظهار رامین ایاز، مسؤول ارتباطات ادارۀ تدارکات م
کمیسیون تدارکات ملی تصمیم گرفت که ادارۀ عالی بررسی »داشت: 

باید تمامی جوانب این قضیه را بررسی کند و پس از آن بخاطر 
استجالیت این پروژه، این پرژه به واحد عملیاتی و انکشاف ملی 

 «.جمهوری راجع گردیدریاست
ttps://tolonews.com/fah 

 :آریانا نیوز
کشت و تولید برنج در هژده والیت افغانستان افزایش یافته 

 است  وزارت زراعت و مالداری

وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که در هژده 
توالیت افغانستان کشت و تولید برنج افزایش یافته اس  

درصد نسبت به سال گذشته در کشت  ۹می گوید که این وزارت 
و تولید برنج در افغانستان افزایش بوجود آمده است. این وزارت 

هزار متریک تن برنج  ٠١٠تاکید می ورزد که در سال جاری 
در هژده والیت تولید شده است. این در حالی است که افغانستان 

 هزار متریک تن برنج نیاز دارد. ۱١١  ساالنه به
 ۵٣۱ساالنه   مسئوالن می گویند هنوزهم کشور نیاز دارد که

 هزار متریک تن برنج را از بیرون به افغانستان وارد کند.
اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، میگوید که 

ولسوالی برنج کشت گردیده بود و  ۹١والیت و  ٨١امسال در 
درصد  ٠۱-٠٣بیشترین آن در والیت کندز بوده است که بین 

 حاصالت امسال را تشکیل میدهد.
او می افزاید که وزارت زراعت و مالداری تالش دارد تا میزان 

 تولید برنج را در کشور افزایش دهد.
اتاق زراعت و مالداری کشور می گوید قرار است نوعی از تخم 

دهی آن زمان کم نیاز داشته باشد های برنج وارد شود که حاصل
 فغانستان در تولید برنج به خودبسنده گی برسد.و با این روش ا

میرویس حاجی زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، میگوید 
که با وارد کردن تخم جدید افغانستان تا سه سال آینده به خود 

 کفایی در تولید برنج میرسید.
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 :خبلایر ویب پاڼه

  ننګرهاریان پر زراعتي ځمکو د کورونو جوړیدو اندیښمن کړي 
ننګرهار همیشه بهار، چې دا لقب هم د ښایستونو له امله ورکړل شوی 

او سیمې یې ښې شنې او د زراعت لپاره مناسبه هوای لري خو 

 وروستیو کې ښایي دا نوم زیان وویني.

ننګرهار میشتي وایي، دلته په ډیری زراعتي ځمکو د استوګنې 

ه ال کورونه جوړشوي او ښار ته نږدې سیمو کې خو زراعتي ځمک

 پاتې هم نه ده.

د دوی په خبره که پر کرنیزو ځمکو د کورونو د جوړیدو مخنیوی ونه 

شي ښایي په ډیر لنډ وخت کې زراعتي ځمکې ټولې د استونګنې پر 

 کورونو بدلې شي.

خلک وایي، ډیری خلک په خپلو زراعتي ځمکو ، چې ښار او یا هم 

کرایه  پاخه سړک ته نږدې وي ځکه کورونه جوړوي څو یې په

 ورکړي، چې داچاره هوا او ولس ته زیان رسوونکې ده.

د ننګرهار دوه اوسیدونکي فهیم او یوسف پر حکومت له دې امله 

نیوکه کوي، چې د غصب شویو ځمکو د نه خالصون ترڅنګ یې د 

 زراعتي ځمکو د ژغورلو مخه هم نه ده نیولې.

لک په دوی ویاي بې حسابه شاړه ځمکه او دښتې شته خو بیاهم خ

  زراعتي ځمکو ابادي کوي.

زراعت پوهان بیا دا چاره د هېواد په زیان بولي او وایي، که زراعتي 

ځمکې پر رهایشي کورونو بدلې شي د هېواد زراعت به لوی زیان 

  وویني.

عبدالحسب د کرنیزو چارو پوه  په هېواد کې د نفوس ډیریدو ته په کتو 

ي د هوا د ککړتیا وایي که حکومت زراعتي ځمکې ونه ژغور

 ترڅنګ به راتلونکی نسل د لوږې له لوی ناورین سره به مخ شي.

 https://khabarial.com 

 تاتوبی نیور
  پاکستانیو کبانو د افغان کبانو بازار زیانمن کړی دی

تر  ٨٥٣ندوز کې دا مهال د یوه کیلوګرام پاکستاني کبانو بیه له 
د یوه کیلوګرام بیه بیا له افغانیو پورې ده خو د وطني کبانو  ۵٣٣
 افغانیو پورې ده. ٠٥٣تر  ٠٣٣

د کندوز والیت د کبانو د فارم لروونکو اتحادیې مشر محمدهللا 
شپونکي وویل چې په دغه والیت کې له تېرو پنځو کلونو 

 ۹٥د کبانو د روزلو فارمونه فعالیت کوي چې  ٨٠٣راهیسې 
 میلیونه افغانۍ پانګونه پرې شوې ده.

ي: ))زموږ لومړۍ ستونزه دا ده چې مارکېټ نه لرو، هغه وای
دویم دا چې له بهره کبان راځي، په ارزانه بیه یې ورکوي چې 

 موږ یې له تاوان سره مخ کړي یو.((
ده له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له بهره پر واردېدونکو 
کبانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي، ترڅو کورنیو تولیداتو ته ښه 

 ي.بازار پیدا ش
دغه راز په شېرخان بندر کې د کبانو یو تن فارم لروونکي شفیق 
هللا وویل چې د کبانو په ساتنه، روزنه او خرڅالو کې ډېره ګټه 

 ده.
دى وایي: ))کاروبار یې ډېر ښه دى، خو سم بازار نه لري، ټول 
بازار له پاکستاني ماهیانو ډک دى په ارزانه یې هم ورکوي، نو 

نه اخلي، حکومت باید دغه مشکل حل  خلک کورني تولیدات
 کړي.((

همدارنګه په چهادرې ولسوالۍ کې د کبانو بل روزنکي 
عبدالرووف وویل چې په یوه جریب ځمکه کې یې د کبانو د 

 .روزلو لپاره فارم جوړ کړى دى
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 خارجی نشرات

 رادیو ازادی :
  های جدید خرما احداث خواهد شددر ننگرهار باغ

های جدید خرما ریاست زراعت والیت ننگرهار در نظر دارد که باغ
 .را در مساحت پنجاه جریب زمین احداث کند

رادیو آزادی گفت که  عطاهللا خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار به
هایی که در ست. او افزود: "باغها روی دست اطرح افزایش این باغ

این اواخر در ننگرهار احداث شده است، حاصالت خوب داشته از 
های خرما بیشتر ها برای افزایش باغرو با گذشت هر روز طرح همین

های جدید در وضعیت اقتصادی شود. توقع داریم که با احداث باغمی
 ".وجود آیدگیر و مثبت بهباغداران تغییر چشم

یانی افزود که نمایندۀ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با رئیس خوگ
های خرما زراعت والیت ننگرهار در بارۀ اجرای پروژه احداث باغ

  .بحث کرده است
 
 

 https://da.azadiradio.com 

 اسپوتنیک :
 س قطع کرد درخت را در بادغی ۰۴۴ارتش افغانستان حدود 

درخت در  ۰٣٣عاالن مدنی بادغیس از قطع خودسرانۀ حدود 
کنند. نو، مرکز بادغیس به شدت انتقاد میفارم شگوفان شهر قلعۀ

گویند،این درختان ازسوی نیروهای ارتش قطع شده آنان می
 .است

وطندار، به گفتۀ فعاالن به گزارش اسپوتنیک به نقل از سالم
طرف در سرسبزی و سال به این ۱٣از  درختانمدنی، این 

 کرد.گی محیط زیست کمک میجلوگیری از آلوده
شمار درختان گوید،زراعت بادغیس می تایب،رئیس عبدالتواب

 کنند.قطع شده کمتر از چیزی است که فعاالن مدنی بیان می
گوید، داند، اما میکننده میآقای تایب قطع درختان را نگران

 درختان بر اساس نیاز قطع شده است.
گان و فعاالن مدنی بادغیس قطع درختان را جرم باشنده

گویند، حکومت باید به این موضوع به گونۀ پندارند و میمی
 گی کند.جدی رسیده

https://af.sputniknews.com 
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رسی مردم به تحقق دستکارن ما در راستای گر تعهد همو سایر خبرها نشان والیت افغانستان ٨١افزایش کشت و تولید برنج در ، هوایی
 درین راستا بیشتر شود. هاتالش الزم است تا است. گذاری به مردم خدمتاطالعات و 

 قدامات انجام شده:ا

 ک مستند ویدیویی را نشر کرده است.دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت در مورد باغداری ی
کشت و تولید برنج در هژده در مورد  ،تاتوبی نیوزو  مورد گندم کمکی هند با طلوع نیوزدر گوی وزارت زراعتاکبر رستمی، سخن

در  و  آژانس باختر با افزایش زیتون در رابطه به  مسوول اداره زراعت ننگرهارخبلایر، و اریانا نیوز، اسپوتنیک با  والیت افغانستان
یوریا درچپرهاربا  استفاده ازمیتود های کوددر رابطه به تاتوبی نیوز  و با تلویزیون چکاد، رادیو ازادیید خرما های جدباغاحداث مورد 

با مرکزرسانه ای  های ارزش افزایی نبات هینگ به دهاقینتوزیع بستهدر مورد سراج الدین مهربان رییس زراعت تخار  تاتوبی نیوز
ذر رابطه با اوا، رئیس زراعت بغالن درصدی محصوالت انار در قندهار ٨۱ایش افزدر مورد رییس اداره زراعت والیت قندهار  باور ،

درخت توسط ارتش  ۰٣٣طع درمورد ق عبدالتواب تایب، رئیس زراعت بادغیس، شت زعفران دربغالن با تاتوبی نیوزکش بخاطر تالبه 
زعفران و مراکز پروسس معیاری بازار فروش مورد نبود در ، عبدالهادی قرلق رییس اداره زراعت کندز با افزایش ، با آژانس پژواک

 اند.صحبت کرده مرکزرسانه ای باورو  خبرگزاری صدای افغان اوا 

 اقدامات بعدی:
اما الزم  اندوالیات سخن زده رابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی در محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور در یروئسا

های محلی در والیات آهنگی با رسانهاز طریق تماس و هم رسی به اطالعات، بیشتر تالش شود واست تا با در نظرداشت قانون حق دست
 بیشتر انعکاس یابد.  ها عالیتف سکتور  زراعت  بلند برود و مسوؤالن کارکردهای سطح آگاهی مردم از  

 

 

 


