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 نشرات داخلی

 شت صبح :ه
  درصد افزایش یافته است ۰۶تولید عسل در بدخشان 

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعالم کرد که تولید عسل در 
درصد افزایش  ۰۶خورشیدی حدود  ۸۲۳۸والیت بدخشان در سال 

 یافته است.
، اعالم کرد این وزارت روز دوشنبه، نهم جدی، با نشر یک خبرنامه

تُن رسیده که  ٠۸۲در والیت بدخشان به  که امسال تولیدات عسل
 دهد.درصدی این محصول را نشان می ۰۶افزایش 
هزار  ۱۱خورشیدی میزان تولید عسل در بدخشان به  ۸۲۳۱در سال 

 کیلو گرام رسیده بود. ۸۵۱و 
فارم  ۵۳۶طبق معلومات وزارت زراعت، در حال حاضر بیش از 

 رد.خرد و بزرگ زنبور عسل در بدخشان فعالیت دا
امسال با »گوید: الدین عینی، رییس زراعت والیت بدخشان، میمعین

تر زنبورداران مساعدت شرایط اقلیمی، موجودیت گل و آگاهی بیش
درصد در تولید عسل  ۰۶تر شده است و های گذشته بیشنسبت به سال

 «افزایش به میان آمده است.
تر ن بیشبراساس اعالم وزارت زراعت، عسل خالص والیت بدخشا 

های بهارک، کشم، جرم، شهدا، وردوج، های ولسوالیدر زنبورداری
  شود.یاوان و تگاب تولید می

 ٠۶۶افغانی تا یک هزار و  ۱۵۶وزارت زراعت بهای عسل را 
های افغانی اعالم کرده است. بازار عسل والیت بدخشان والیت

 شرق کشور است.جوار آن در حوزه شمالهم
 

https://8am.af/production 

 تاتوبی نیوز :
 بغالن کې د هنجې تولید وده کړې/تاتوبی نیوز

هنجه یو ډول بوټى دى چې په طبابت کې ترې کار اخیستل 
کېږي او افغانستان په دې برخه کې له هندوستان هېواد سره 

 تړون السلیک کړى دى.
بغالن د کرنې ریاست د ځنګلونو  د اړوندې موضوع په اړه د

برخې مسوول سمیع هللا طاهري وویل چې سږ کال د دغه والیت 
په باجګاه، بدلمست، ګز، کرکر، کیان دره، مرو او خنجان سیمو 

 پر اته سوه هکتاره ځمکه هنجه کرل شوې ده.
هغه وایي: ))په دغو سیمو کې د هنجې څلور میلیونه بوټې کېنول 

 به ښه حاصالت ترې ترالسه شي.(( شوي چې پر خپل وخت
د نوموړي په وینا، دغه بوټی خلکو ته د کرنې ریاست له لوري 

 په نیمه رضاکارانه توګه ورکړل شوی دی.
هغه زیاته کړه: ))د دغو بوټو د کرلو او ساتلو لپاره موږ یو 
شمېر کلیوالي شوراګانو ته د شیدو غواګانې ورکړې څو له شیدو 

 بدل کې یې د هنجې د بوټو ساتنه وکړي.(( یې استفاده وکړي او
په ورته وخت کې د بغالن د کرنې رییس عبدالغیاث صدیقي 

میلیونه افغانۍ لګښت  ۸٠وویل چې د هنجې پر یاد شمېر بوټو 
 راغلى چې د کرنې وزارت له لوري ورکړل شوی دی.

په مرکزي بغالن ولسوالۍ د هنجې کروندګر او سوداګر حفیظ 
 ۲۶هللا وویل چې د هنجې بوټي له څلورو کلونو وروسته بیا د 

 کلونو لپاره هر کال حاصل ورکوي.
https://tatobaynews.com 

 مرکزرسانه ای باور :
   استحاصالت لیمو در تخار افزایش یافته 

پیشینۀ حاصالت مسووالن ریاست زراعت والیت تخار از افزایش بی
 .دهندلیمو در ولسوالی دشت قلعۀ این والیت خبر می

گوید، در سال سراج الدین مهربان رییس زراعت والیت تخار می
تُن لیمو برداشت کرده اند که  ۱۶۶روان باغداران این والیت بیشتراز 

 .دهدپیشینه را نشان میزایش بیهای گذشته افنسبت به سال
افزاید که باغداران در کنار فروش در بازار والیت آقای مهربان می

های همجوار و مرکز کشور تخار، حاصالت لیموی شان را به والیت
ها افغانی عواید کنند که ساالنه از بابت فروش آن میلیوننیز صادر می

 .آورندبدست می
های این هم اکنون یک سیر لیمو در بازاربه گفتۀ رییس زراعت تخار 

 .رسدافغانی به فروش می ۰۵۶تا  ۵۶۶والیت 
این درحالیست که مسووالن ریاست زراعت تخار، آب و هوای 
ولسوالی دشت قلعه این والیت را برای کشت و زرع املوک، کیله و 

های لیمو مساعد دانسته اما نبود امنیت و بازار مناسب را از چالش
 .کنندفرا راه دهاقین این ولسوالی عنوان میعمده 

https://www.bawar.af/index 
 
 
 
 

 صبح کابل :
 نخستین فارم شترمرغ در والیت کندهار ساخته شد

وزارت زراعت، آبیاری و مالدری، اعالم کرده است که نخستین 
صوصی، در والیت فارم شترمرغ، به همکاری یک نهاد خ

 .کندهار ساخته شده است
وزارت زراعت، آبیاری و مالدری، اعالم کرده است که نخستین 
فارم شترمرغ، به همکاری یک نهاد خصوصی، در والیت 

 کندهار ساخته شده است.
سوی این وزارت منتشر شده، آمده است که  ازای که در اعالمیه

ملی، در کندهار کاری یک تاجر نخستین فارم شترمرغ به هم
ساخته شده و تا کنون شش هزار شترمرغ از این فارم فروخته 

 است.
ی کندهار و کابل، شترمرغ در اعالمیه آمده است که بر عالوه

 ها نیز بازار فروش خوبی دارد.در سایر والیت
این در حالی است که پیش از این، یک فارم شترمرغ، در والیت 

 هرات نیز ساخته شده بود.
https://subhekabul.com /  

https://8am.af/production
https://8am.af/production
https://tatobaynews.com/
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 نشرات خارجی

 رادیو ازادی :
  فارم بزرگ تکثیر ماهی در کنر ساخته شد

گوید که این فارم در هللا ساپی رئیس زراعت و مالداری کنر میانعام
 ماهی، ظرفیت نگهداری دونیم میلیون ماهی را داردکنار تولید چوچه 

 .ها استکه در زون شرق یکی از بزرگترین فارم
 .تن ماهی تولید خواهد کرد ۱۶او افزود که این فارم بار اول 

این فارم در مرکز کنر در همکاری مشترک با ریاست زراعت و 
میلیون افغانی ساخته شده  ٠۲سکتور خصوصی این والیت با هزینه 

 .است
مکاری بخش خصوصی گفتنی است که تا اکنون وزارت زراعت با ه

بیش از دو هزار فارم پرورش ماهی در والیات مختلف افغانستان 
 .ساخته است

هزار تن ماهی در سال را دارند و با  ۸۶ها ظرفیت تولید این فارم
 ها برای هزاران نفر زمینه کار فراهم شده استساختن این فارم

 
https://da.azadiradio.com.  

 رادیوبی بی سی  

 غوزیو ته نړیوال بازار کې اړتیاافغان جل
د افغان جلغوزیو کاروبار، چین ته یې د صادراتو زیاتوالي سره 
اوس د تورې طال نوم ګټلی، چارواکو یې خوست، پکتیا او 

 .پکتیکا کې د ځنګلونو غړولو تابیا کړې
دا تېر نومبر چین د جلغوزیو واردولو په اړه له افغانستان سره د 

 .په ارزښت تړون السلیک کړدوو میلیارډ ډالرو 
زره ټنه  ٠۲د شمېرو له مخې تېر کال افغانستان چین ته 

جلغوزي صادر کړي، چې اوس به د شوي تړون له مخې 
زرو ټنو  ۰٠راتلونکو پنځو کلونو د جلغوزیو صاداراتو کچه له 

 .اوړي
همدې ګټې وټې ته په کتو افغان حکومت پرېکړه کړې چې 

ې د جلغوزیو ځنګلونه ال نور پکتیا، پکتیکا او خوست ک
وغوړوي، او چارواکو دغو والیتونو کې د نیالګیو په وېشلو پیل 

 .کړی دی
https://www.bbc.com/  

 تحلیل:
ساخت نخستین فارم پرورش شترمرغ  خبر ،خبرهادر کنار سایر زراعتی دررسانه های داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته  اخبار

 .اندرداختهپآن ها بیشتر بهکه رسانه ندی بودهاخبردر صدی تولید عسل در بدخشان  ۰۶و افزایش  توسط سکتور خصوصی در کندهار
حق دسترسی قانون در قبال تحقق تعهد همکاران ما را  عملی شدهی که ازجانب وزارت زراعت اقداماتو وردها آدست  قابل ذکر است که

 نمایند.سعی و تالش بیشتر هرچه روند در تحقق این مسوؤالن امور نشان میدهد بنأً الزم است تا به اطالعات 

 اقدامات انجام شده:
 ها اعالمیه فرستاده است.ر مرغ در کندهار به رسانهدفتر مطبوعاتی وزارت زراعت در مورد ایجاد اولیم فارم پرورش شت

، مسووالن اژانس پژواک پیکار مبارزه با آفات و امراض نباتی در والیت هلمند باآغاز اکبر رستمی سخنگوی وزرارت زراعت درمورد 

با ها هزار نهال در زرنج دهدر مورد غرس  ، اداره زراعت نیمروزحاصالت زیره با آژانس باختر افزایشدر مورد ریاست زراعت بلخ 

مرکز ،  هشت صبح، اسیونتیک ،با خبرنامه درصدی تولید عسل در بدخشان ۰۶افزایش در مورد ، رئیس زراعت بدخشان آژانس باختر

، با آژانس باختریک صد هزار بوته عناب در لغمان در مورد کشت تلویزیون چکاد،  ریاست زراعت لغمان  وای باور، رشد  رسانه

فارم بزرگ تکثیر ماهی در کنر با  رادیو ازادی ، ودصم ، تلویزیون چکاد ، مسوول اداره در مورد ساخت رئیس زراعت و مالداری کنر 

در مورد تدویر با آژانس باختر، رئیس زراعت کندهار کارزار زمستانی علیه آفات نباتی در دایکندی در مورد آغاز زراعت دایکندی 

، تاتوبی نیوز خبرگذاری پشتو. صبح کابلتاتوبی نیوز ایجاد فارم شترمرغ درکندهار با ورکشاپ دوروزه امراض وافات زمستانی نباتی با 

اربا زنبورداران با تاتوبی ددیدر مورد رئیس زراعت ننگرهار  ،ا تاتوبی نیوزسرد خانه ب ٠۱در مورد ساخت ، رئیس زراعت لغمان 

در مورد ریاست زراعت جوزجان و  با مرکز رسانه ای باور لیمودر رابطه به نیوز، مسووالن ریاست زراعت والیت تخار حاصالت 

 صحبت کرده اند.آژانس پژواک با  جنگل باغ شهر شبرغاناحیای 

 اقدامات بعدی:
اما  والیات سخن زده اند محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور دررابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی در یروئساهرچند 

چون ما در قبال قانون حق برود  طح اگاهی مردم، دهاقین، مالداران و باغداران بلندسهای محلی الزم است تا از طریق تماس با رسانه
سو سطح آگاهی مردم باال برود و از سویی هم دسترسی به اطالعات خود را متعهد میدانیم باید درین راستا تالش زیاد نماییم تا از یک

 های سکتور زراعت هرچه بیشتر برجسته شود. فعالیت
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