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 نشرات داخلی

 طلوع نیوز :
 دارن از نبود بازار مناسب افزایش تولیدات ماهی و شکایت فارم

گویند که با وجود های ماهی پروری در کشور میشماری از صاحبان فارم
افزایش روز افزون تولیدات ماهی برای آنان بازار مناسب وجود نه دارد و 

 .های شان بازاریابی کندفرآوردهخواهند تا برای از حکومت می
کند که فعآل این فارم داران در حالی از نبود بازارهای مناسب شکایت می

فارم ماهی پروری در کشور وجود دارد تقاضا به گوشت ماهی  ۰۷۴۸
 .دربازارهای کشور،نسبت به گذشته افزایش یافته اند

ار به نفع ماست ما امیدوار استیم که این ک»رسول خان، یک فارم دار گفت:
 «.وبا این کار بسیار مشکالت ما حل خواهد شد

گوید که تنها درسال روان در همین حال، وزارت زراعت وآبیاری می
گون کشور ایجاد های گونهفارم ماهی پروری دربخش ۷۴۸هجری خورشید 

 .کندتُن گوشت ماهی تولید می ۸۸۴۸۸و ساالنه بیش از  شده 
گوید که با نهایی سازی طرح توسعه ماهی پروری این وزارت می مسووالن 

 .ها در این بخش بیشترشونددر کشور قرار است سرمایه گذاری
های پرورش ماهی احمدی ضیاء فیض یار، مسوول برسی فنی پروژه

والیت افغانستان ما میتوانیم که  ۷۵در» وزارت زراعت و آبیاری گفت:
ن که مشکالت رفع شود و به مردم ها احداث کنیم، تا ایها در ولسوالیفارم

 «.زمینه کار مساعد شود. و یک تولید گوشت پروتین با کیفیت تولید شود
میلیون افغانی را برای ایجاد  ۵۴سخنگوی وزارت زراعت می گوید که 

 .های ماهی پروری و تکثیر ماهی درنظر گرفته اندفارم
خورشیدی چهار  بربنیاد اطالعات داده شده قرار است درسال آینده هجری

 .فارم بزرگ تکثیر ماهی ازسوی بخش خصوصی درکشورنیز ایجاد شوند
https://tolonews.com . 

 تاتوبی نیوز :
پروژه د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د خرما  (HVCDSP)د 

  / تاتوبی نیوزباغونه جوړوي

 (HVCDSP) ننګرهار کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست اړوند
 .د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د خرما باغونه جوړويپروژه 

د یادې نامې مسولین وایې د خرما د باغونو د جوړولو په هکله یې د 
بټي کوټ ولسوالۍ کروندګرو ته معلومات ورکړل چې د بټي کوټ 
ولسوالۍ اقلیم د خرما د باغونو د جوړولو لپاره مناسب دی هغه 

و کې د خرما باغونه جوړ کړی باید دهقانان چه غواړي په خپلو ځمک
 .برنامې دفتر ته وسپاري (HVCDSP) خپل غوښتنلیکونه دې د

دارنګه ددې ناستې په ترڅ کې د ننګرهار کرنې،  یاد ریاست وایي،
ت اړوند د بڼوالۍ د ځنځروي ارزښت د اوبو لګولو او مالدارۍ ریاس

د بټی کوټ ولسوالۍ د  (HVCDSP) ودې د سکتور پروژه
ګرو سره د پروژې د فرعي فعالیتونو ) متراکمو باغونو کروند

جوړول، د پیازو او کچالو د تولیداتو د ساتلو لپاره د صفري انرژۍ 
زیرمو جوړول، د کوچنیو ډنډونو جوړول، په متراکمو باغونو کې د 
چیلي سیستم جوړول، د څاڅکو ابیارۍ سیستم جوړول او د عصری 

خه عامه پوهاوي ناسته ترسره شنو خونو جوړولو( د تطبیق په مو
 .شوه

د یادې برنامې مسولین وایې که کروندګر په اړونده برخه کې 

یې توزیع ( grant Applications ) عالقمندي ولري غوښتنلیکونه

 کړي او دهقانانو ته یی سپارښتنه وکړه چه اخیستل شوی غوښتنلیکونه

( grant Application)تذکری  د ډکولو څخه ورورسته د یوی کاپي

 .سره باید د یاد پروژی دفتر ته وسپاري

https://tatobaynews.com 

 خبرنامه 
درصد صادرات کشور،  ۰۸جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران؛ 

  محصوالت زراعتی است
وزارت زراعت گزارش داده که برداشت محصوالت زراعتی در سال 

درصد صادرات کشور را در بر  ۰۸دی قابل توجه بوده و جاری خورشی
 .گیردمی

در یک خبرنامه گفته است که جلسه کمیته اقتصادی ریاست اجرایی حکومت 
شورای وزیران با تمرکز بر افزایش صادرات محصوالت داخلی به ریاست 

 .عبدهللا عبدهللا برگزار شده است
در این خبرنامه آمده است، گزارش وزرات زراعت درباره وضعیت 

های اتاق تجارت و صنایع زنان محصوالت زراعتی، فعالیت و برنامه
های افغانستان و کاهش هزینه خدمات امنیتی تصدی محافظت عامه از بانک

خصوصی، آجندای نشست امروز کمیته اقتصادی شورای وزیران را تشکیل 
 .داده است

ین جلسه وزارت زراعت و مالداری گزارش داده که برداشت در ا
درصد صادرات  ۰۸قابل توجه بوده و  ۳۰محصوالت زراعتی در سال 

 .گیردکشور را در بر می
عبدهللا عبدهللا، رییس اجرایی حکومت در این نشست بر رشد محصوالت 

ذیربط  زراعتی و بازاریابی برای آن ها تاکید کرده و گفته است که نهادهای
 .بر افزایش صادرات تمرکز کنند

https://baztab.news . 
 
 
 
 

 خبرگزاری خامه پرس :
تکثیري فارمونه میلیونه افغانیو په ارزښت د کب روزنې څلور  ۵۴د 

  جوړیږي
کال کې د  ۸۷۳۳د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت وایي، چې 

کب روزنې څلور تکثیري فارمونه جوړوي، چې هر فارم به په کال 
 .میلیونه بچي تولید کړي ۰۰کې د کبانو 

د کرنې وزارت ویاند اکبر رستمي وایي، چې د کرنې وزارت د کب 
و کړې او د اقتصادي عالي شورا لخوا روزنې د پراختیا طرحه چمت

 .تایید شوې ده
د ښاغلي رستمي په خبره تر دې وروسته د کب د فارمونو جوړولو 
ترڅنګ کرنې وزارت د کب روزنې د تکثیري فارمونو په جوړېدو 
کار کوي، تر څو د خصوصي سکټور لپاره د کب روزنې د ودې 

 .فرصتونه برابر شي
کال  ۸۷۳۳رۍ وزارت د ویاند په خبره د کرنې، اوبولګولو او مالدا

 ۵۴کې د  د هېواد څلور والیتونو کابل، پنجشیر، بامیان او بلخ  کې 
میلیونه افغانیو په ارزښت د کب روزنې څلور تکثیري فارمونه 

 .جوړیږي
دا په داسې حال کې ده چې په همدې روان کال کې کرنې وزارت د 

  .فارمونه جوړیږي ۰۸خصوصي سکټور پانګوالو لپاره د کب روزنې 
https://www.khaama.com 

https://tatobaynews.com/
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 رجینشرات خا

  :ادیو ازادیر
 کند شده را سر وقت توزیع نمیهای اصالحانتقاد دهقانان لغمان؛ حکومت تخم

شده را پس از گذشتن زمان کشت های اصالحگویند، حکومت تخمشماری از دهقانان والیت لغمان انتقاد از وزارت زراعت و مالداری این است که می
توان باشد و نه هم در سال آینده از آن میشود، نه قابل خوردن میابر گذشتن زمان کشت آن نه امسال استفاده میگویند که بنآنان می.کندآن، توزیع می

 .استفاده کرد
خواهیم که در کند که زمان کشت آن گذشته باشد، ما میشده را توزیع میهای اصالحگوید: "حکومت زمانی تخماسدهللا یکی از دهقان منطقه آباد می

 ".ها را در زمان معین آن توزیع کنندتخم آینده
کند حاال نه زمان کشت آن است و نه هم در خوراک استفاده شده را ناوقت توزیع میهای اصالحگوید: "حکومت تخمایمل الکوزی یک دهقان دیگر می

 ".شود چون دوا داردمی
شده برای کشت بهار سال های اصالحگوید تخممالداری افغانستان می گوید اما وزارت زراعت وهرچند ریاست زراعت لغمان در مورد چیزی نمی

 .آینده توزیع شده است
 .توانند پس از یک و نیم سال نگهداری هم از آن در کشت استفاده کنندها طوری اصالح شده است که دهقانان میاو هچنین افزود که تخم

 .شده گندم به دهقانان توزیع شده استی ده هزار تُن تخم اصالحگوید که سال جاروزارت زراعت و مالداری افغانستان می
https://da.azadiradio.com 

 تحلیل:
ت گرفته مهم بوده و اقداماتی که ازجانب وزارت زراعت درکشور صور و اخبار زراعتی دررسانه های داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته 

 .سازد شتر مییزراعت ب پویایی  امیدواری های مارا در
است. امید ها نشر شدههای بذری در رسانهوقت تخماز ناحیه توزیع بیلغمان ر کننده، یک خبر در مورد انتقاد دهقانان کنار خبرهای امیدوا در

 ها توضیحات بیشتر بدهند.رسانهگی موضوع بهگونههچ ازمسوؤالن امور 

 اقدامات انجام شده:
 .استها را نشر کردهدفتر مطبوعاتی وزارت زراعت ویدیوی ضایعات آب در خانواده

، ، آژانس باختررس، خامه پطلوع نیوز، تاتوبی نیوزبا های ماهی پروری ساخت فارمدرمورد اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری 
در مورد تلویزیون چکاد  ،دیابا رادیو از محصوالت زراعتی بوده است ۸۷۳۰درصد صادرات افغانستان در  هشتادخبرگزاری صدای افغان اوا 

توزیع از ناحیه  انتقاد دهقاناندر رابطه به  ریاست زراعت لغمان  ،کلید گروپبا در جریان سال جاری حدود دو میلیون نهال مثمر به دهقانان نوزیع 
های پرورش ماهی وزارت زراعت افزایش تولیدات ماهی و سی فنی پروژهرضیاء فیض یار، مسوول بر احمد رادیو ازادی با  های بذریبی وقت تخم
نان چوه شوده میباغ های میوه ساخت درننگرهارزمین  جریب۷۸۸۸، رئیس زراعت ننگرهار درطلوع نیوزبا دارن از نبود بازار مناسب شکایت فارم

صحبت با کلید گروپ های ماهی در والیت بلخ فارمدر مورد افزایش  والیت بلخ رییس زراعت وبا تاتوبی نیوز  های خرما هم ساخته میشود باغ
 اند.کرده

 اقدامات بعدی:
راستای تا درد اما الزم است ای محلی دروالیات سخن زده انهررابطه به اقدامات شان با رسانهمحترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور د یروئسا
 .قانون دسترسی به اطالعات بپردازیمبه تجدید تعهد ما در امر تحقق  تا توانسته باشیم ایند شتر ارائه نمیات بحهای شان توضیفعالیت

 

 

 

https://da.azadiradio.com/
https://da.azadiradio.com/

