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 داخلینشرات 

 هشت صبح :
در هرات؛ مافیای قاچاق مرغ و ناامیدی « مرغ دزدی»ی جدید شیوه

  هامالکان مرغداری

و گوشت  های آن مثل تخمهای اخیر پرورش مرغ و فرآوردهطی سال
تر از گیر داشته است. بر اساس آمار موجود بیشدر هرات رشد چشم

غرب فعالیت  داری در هرات و دیگر والیات زونهزار مرغسه
 .دارند

داران را ای که صدای اعتراض مرغداری، مسألهبا وجود رشد مرغ
بلند کرده، ورود قاچاقی مرغ از کشورهای همسایه به ویژه ایران 

کم دهد هر هفته دستداران هرات نشان میاست. آمار اتحادیه مرغ
ت های آن به صورت قاچاقی و بدون پرداخکانتینر مرغ و فرآورده ۵۵

 .شودمحصول گمرکی از ایران به این والیت وارد می
های مافیایی و سودجو در تجارت واردات از دید این اتحادیه حلقه

هایی که در این گوشت مرغ از ایران و پاکستان دست دارند و مرغ
 .آورندمیکشورها قابل استفاده نیست را به افغانستان 

گان داخلی در بازار رقابت دههای قاچاقی سبب شده تولیدکننورود مرغ
گان را نداشته باشند و با ورود هر توان رویارویی با وارد کننده

 .تر شودگی نزدیکداری به ورشکستهی قاچاق یک مرغمحموله
 

new-https://8am.af/the 

 مرکزرسانه ای باور :

 / باور   در بلخافزایش کاروبار، کشت و پرورش گل 

گویند، گل مسووالن اداره زراعت ومالداری والیت بلخ می
 .ای در حال رشد استپروری ونهال به سیستم گلخانه

ذبیح هللا ذوبین آمر امور زراعتی اداره زراعت ومالداری بلخ به 
ها در این والیت رو به باور گفت، گل پروری و ایجاد فارم
های دهدادی، بلخ و والیافزایش است وهم اکنون در ولس

های ها به منظور پرورش گلنهرشاهی تعداد زیادی از گلخانه
 .کنندمختلف النوع تازه فعالیت می
های های وطنی گلها در کنار گلوی با بیان اینکه در گلخانه

شوند افزود، در راستای گسترش این پرورش می  خارجی نیز
 .ز روی دست داردهای وسیع را نیصنعت وزارت زراعت پالن

گان گویند، عالقمندی باشنداز سوی هم فارمداران گل در بلخ می
های میوه دار وبی های زینتی و نهالاین والیت به کاشت گل

 .میوه افزایش یافته است
هایی را که گویند، گلآنها این پیشه را درآمدزا عنوان کرده می

کنند و ه بازار عرضه میهای مختلف بدهند در فصلپرورش می
 کنندهای دیگر نیز صادر میچنان به والیتهم
 

https://www.bawar.af . 

 : خبرگزاری صدای افغان اوا 
 ۱۲های سودآور؛ سرمایه صندوق انکشاف زراعت بامیان قرضه

 میلیون افغانی افزایش یافت

 گوید، به دلیل عالقمندی دهقانان ورییس صندوق انکشاف زراعت می

کاران بامیانی برای اخذ قرضه از صندق انکشاف زراعت در صنعت

والیت بامیان، در سال جاری میالدی تخصیص ساالنه صندوق 

 .میلیون افغانی افزایش یافته است ۱۲انکشاف زراعت در این والیت 

بامیان: ایمل آرمان، رئیس عمومی صندوق انکشاف زراعت که به 
در یک گردهمایی در مرکز این والیت، والیت بامیان سفر کرده، 

ایجاد صندوق انکشاف زراعت برای دهقانان بامیان را مفید خوانده، 
هایی را از این گفت: "از زمانی که دهاقین در والیت بامیان قرضه

درصد  ۱۵های تحت کشت مردم اند، زمینصندوق دریافت کرده
 .افزایش یافته است

میلیون افغانی  ۲۶۱ال قبل دهقانان والیت بامیان حدود ایمل افزود، س
میلیون  ۱۲قرضه دریافت کرده بودند؛ به همین دلیل در سال جاری 

افغانی سرمایه صندوق انکشاف زراعت در این والیت افزایش یافته 
 ..است
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 سیحون :
  جریبه ځمکه د عنابو بڼونه جوړیږي ۰۳۳کې په  په فراه

وزارت په پام کې لري چې په فراه کې د  د افغانستان د کرنې
 عنابو سل بڼونه جوړکړي.

د کرنې او مالدارې وزارت ویاند اکبر رستمي وایي د کرنې 
 ۲۶باغونو د جوړولو لپاره  ۲۳۳وزارت په دغه والیت کې د 
 ي.زره نیالګي په بڼوالو ویشلي د

رستمي وایي دغه باغونه د فراه په پشت رود ولسوالۍ کې 
 جوړېږي.

فراه د هېواد  د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې   د افغانستان
په  اوس  په کچه د عنابو تر ټولو مهم تولیدونکی والیت دی چې 

 هکتاره ځمکه عناب کرل شوي دي. ۲۱۳۳کې په 
ت په پام کې لري د مسؤلینو د معلوماتو له مخې کرنې وزار 

جریبه ځمکه کې د عنابو باغونه جوړ  ۰۳۳چې سږکال په 
 کړي.

په فراه کې د کرنې ریاست وایي فراه د عنابو له پاره ښه اقلیم 
  لري. 

عناب د هېواد په ځینو سېمو کې په خپل سر شنه کېږي او په 
ځینو نورو سیمو کې بیا د کرنې وزارت او خلکو له خوا کرل 

  کېږي.
://sayhoon.comhttps 
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 نشرات خارجی

 رادیو ازادی :
  تولید ابریشم در کندز به رکود مواجه است

  .استگویند، به دلیل نبودن کرم ابریشم، تولید آن در این والیت با رکود مواجه شدهشماری از تولید کنندگان ابریشم در کندز می
 .اندکار شدهاندرکاران تولید ابریشم در کندز بیها، دستگفته آنبه

کردیم، کار ما خوب مرضیه یک پرورش دهندۀ کرم ابریشم در ولسوالی امام صاحب به رادیو آزادی گفت: "کاروبار تار ابریشم را می
کردیم. چند بار به دفتر زراعت مراجعه کردیم که تخم آن را برای ما بدهد. اگر تخم آن برای ما داده بود، از همان خرچ خانه را پوره می

  ".شود، کار خود را بکنیم و از طریق آن خرچ خانوادۀ خود را پیدا کنیم
های ها فعالیتکردند، به دلیل افزایش ناامنیکه در این زمینه کار میگویند، مؤسساتیمسئوالن اداره زراعت کندز با تأیید این مشکل می

 .اندشان را متوقف ساخته و از این والیت بیرون شده
 

https://da.azadiradio.com.  

 تحلیل:
صورت گرفته بدون که ازجانب وزارت زراعت اقداماتی ها وفعالیت ، خارجی بازتاب خوبی داشته زراعتی دررسانه های داخلی و اخبار
از وضعیت اهی مردم گسطح آ ،هاها و کارکردها از جانب رسانهتانعکاس فعالیکشور بوده و از سویی تقویت اقتصاد  زمینه سازشک 

 رود.کنونی سکتور زراعت بلند می
 :اقدامات انجام شده

باغ های جدید رییس اداره زراعت فراه   سیحونخبرگزاری علی اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت درمورد باغ های جدید عناب با 
در هرات؛ مافیای قاچاق مرغ و ناامیدی « مرغ دزدی»ی جدید شیوه ریاست زراعت هرات، باختر آژانسبا عناب در فراه ایجاد می شود 

سرمایه صندوق انکشاف زراعت ؛  مسئوالن ریاست انکشاف صندوق های زراعتی در والیت بامیان هشت صبح ، باهامالکان مرغداری
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری والیت بلخ ده سبزخانه ، ، آژا نس پژواکاواخبرگزاری با  میلیون افغانی افزایش یافت ۱۲بامیان 

اری باور با خبرگز  افزایش کاروبار، کشت و پرورش گل در بلخ وباخبرگزاری  اوا،  جاشدگان داخلی در بلخ ساخته شدکوچک برای بی
مسووالن اداره زراعت والیت ، باور خبرگزاریبا عبدالمجید حافظ آمر امور زراعتی کندز افزایش حاصل، بازار و بهای بادام در کندز 

برای  تخم اصالح شدۀ گندم و کود کیمیاوى توزیع ریاست زراعت بدخشان، باور خبرگزاریبا  آغاز کمپاین نهال شانی در سرپل سرپل
 اند.ردهک صحبت رادیو ازادی با مسئوالن اداره زراعت کندز تولید ابریشم در کندز به رکود مواجه است ، ن با آژا نس پژواکدهقانا

 اقدامات بعدی:
اما الزم  ،اندهای محلی دروالیات سخن زدهرابطه به اقدامات شان با رسانه محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور دری روئسا

 های محلی بیشتر توضیحات دهند تا مردم بشتر در جریان قرار گیرند.انهرسبهشان است تا درراستای فعالیت های 
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