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 نشرات داخلی

 :آریانا نیوز
ارسال نخستین محموله میوه خشک افغانستان از طریق بندر چابهار 

  به چین

نخستین محموله کاالهای افغانستان از طریق بندر چابهار ایران به 
بهروز آقایی مدیر عمومی بندر سیستان بلوچستان  .چین فرستاده شد

ایران گفته است که مقام های بندر چابهار اقدام های الزم برای تسهیل 
آقای بهروز گفته است که بندر  .تجارت بین کشور را فراهم کرده است

چابهار برای تسهیل تجارت افغانستان با کشورهای آسیایی ساخته شده 
ولین محموله شامل میوه خشک افغانستان وی افزوده است که ا .است

از طریق بندر موندرای هند به بندر تایجین کشور چین فرستاده شده 
آقای بهروز عالوه کرد که سه محموله کاالهای افغانستان ماه  .است

این تجارت در حالی صورت  .گذشته از چابهار به هند فرستاده شد
افغانستان و هند به  توافقی میان ایران۰ ۰۴۰۲میگیرد که در سال 

امضا رسید تا دهلیزی برای تجارت افغانستان که محاط به خشکه 
هفته گذشته نیز محموله های گندم هند برای افغانستان  .است بنا شود

با این حال یک هفته پیش گمانه زنی  .از طریق این بندر فرستاده شد
وژه خط ها بر این بود که ایران احتماال تصمیمی برای اجرای یک پر

آهن از چابهار تا زاهدان۰ در امتداد مرز با افغانستان۰ اتخاذ کرده 
هند نیز تعهد کرده است که در ساختن این خط آهن که روند  .است

  .تجارت با افغانستان را تسهیل میکند۰ همکاری مالی کند
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 اطالعات روز :
  تُن روی دست مانده است ۸تأثیر کرونا بر صادرات زعفران ؛ 

زعفران افغانستان در سطح جهان تا پیش از شیوع ویروس 
مشتاقان زیادی برای خرید داشت۰ اما شیوع این  ۰۱کووید

ویروس عمال صادرات زعفران را تا حدود زیادی متوقف کرده 
دهد که در کاران هرات نشان میزعفران است. آمار اتحادیه

 ۰۱دلیل شیوع ویروس کوویدتُن زعفران هرات به ۸حدود 
دهد که صادر نشده است. آمار ریاست زراعت هرات نشان می

 .تُن زعفران در هرات برداشت شده بود ۰۷سال گذشته بیش از 
کند. درصد زعفران افغانستان را تولید می ۱۴هرات بیش از 

رات از شهرت زیادی برخوردار است. شیوع زعفران ه
بیش از سه ماه صادرات زعفران هرات را به  ۰۱کووید

کشورهای خارجی مخصوصا هند۰ امارات متحده عربی۰ 
عربستان۰ اروپا و امریکا متوقف کرده است. خطوط پرواز به 

کنندگان این کشورها نیز مسدود بوده و به همین سبب پروسس
 .شان را صادر کنندکه کاالهای اندزعفران نتوانسته

ملی زعفران کاران افغانستان  بشیراحمد رشیدی۰ رییس اتحادیه
گوید که نیمی از صادرات به روزنامه اطالعات روز می

دلیل شیوع کرونا صورت نگرفته است: زعفران هرات به
کنندگان درصد زعفران هرات در انبارهای پروسس ۰۴حدود »

 های زعفرانها و انجمنمانده و شرکتو صادرکنندگان ذخیره 
 «.آمدن کیفیت و قیمت زعفران نگراننداز پایین
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 خبرگزاری ودصم :
 رسدتُن می ۰۰۷۱۱حاصالت عسل والیت فراه در سال روان به 

ریاست زراعت۰ آبیاری و مالداری والیت فراه از افزایش تولیدات 
عسل در این والیت خبر میدهد. حاصالت عسل والیت فراه امسال با 

 .رسدتُن می ۰۰۷۴۴درصد افزایش به  ۰۴
رئیس زراعت۰ آبیاری و مالداری والیت فراه  عبدالمنان متین۰  

تُن عسل تولید  ۰۰۷۴۴که در سال روان  میگوید که تخمین زده میشود 
 .درصد افزایش را نشان میدهد ۰۴شود و نسبت به سال گذشته 

ی که ما دیدیم نتیجه عسل در فراه خوب وی عالوه نمود که وقت 
است ما باالی این موضوع کار کردیم۰ یک تعداد آموزش ها را برای 

نفر وسایل زنبورداری و  ۰۴۴زنبورداران برگزار کریدیم و برای 
 .ع کردیمعسل توزی

شماری از زنبور داران در والیت فراه میگویند که از رشد صنعت  
زنبورداری در این والیت راضی اند اما نبود بازار فروش مناسب و 

  .بسته بندی معیاری از مشکالت عمده این صنعت به شمار میروند
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 صدای افغان اوا: خبرگزاری
ریاست زراعت هلمند: بذرهای اصالح شده گندم۰ به مرحله 

 پروسس رسید

گویند گندمی های ریاست زراعت و مالداری این والیت میمقام

که در فارم تحقیقاتی بوالن به خاطر اصالح تخم گندم۰ کشت 

 .شده بود۰ حاال روند پروسس آن آغاز شده است

سرطان گفت به  ۰۸زلمی الکو رئیس این اداره امروز شنبه 

های گندم کشت شده بود که حاال خاطر تولید تخم گندم انواع تخم

 .دست آمده استتخم گندم برای زراعت به

های گندم به آن آقای الکو به رادیو آزادی گفت که این تخم

های شود که جواز فعالیت تولید تخمهای داده میشرکت

  .شده را دارندصالحا

شده در والیت هلمند این های اصالحگوید با کشت تخماو می

شده و اقتصادی به خود کفایی والیت از لحاظ تولید تخم اصالح

  .شودنزدیک می

کنند تا در این والیت گوید انان تالش میرئیس زراعت هلمند می

و کیفیت های نباتات مختلف را اصالح و تکثیر کند تا کمیت تخم

محصوالت زراعتی دهقانان بهتر وروی اقتصاد آنان تاثیر مثبت 

 .به جا بگذارد
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 نشرات خارجی

 رادیو ازادی :
 شود مرکز پرورش ماهی ساخته می ۰۱در والیت بغالن 

وزارت زراعت و مالداری بغالن در نظر دارد تا در این والیت بیست 
 .بسازد مرکز پرورش ماهی

عبدالغفار ظاهری۰ مسئول پروژه ملی باغداری ریاست زراعت والیت 
بغالن به رادیو آزادی گفت که این مراکز پرورش ماهی توسط برنامه 
ملی باغداری ساخته شده و هدف آن افزایش گوشت ماهی در بازار و 

 .ایجاد شغل برای مردم این والیت است
هایی که آب پاک و ر ولسوالیاو افزود که این مراکز پرورش ماهی د

 .شوندفراوان دارند۰ ساخته می
 فارم ماهی در والیت بغالن فعال است ۲۰در حاضر 
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 رادیو بی بی سی :
  'های وسیع فراه؛ 'خریدار جهانی داردهای پسته در زمینباغ

ا هگوید تالشاداره زراعت والیت فراه در غرب افغانستان می
برای تولید محصوالتی که امکان ذخیره آن وجود دارد در این 

گوید در حال حاضر بر والیت نتیجه داده است. این اداره می
های پسته در این والیت تمرکز کرده است. ایجاد گسترش باغ

های جریب باغ پسته در مرکز این والیت به گفته مقام ۰۴۴
 .تولید پسته است محلی نشانه رغبت شدید دهقانان به کشت و

ترین جغرافیای فراه در غرب افغانستان والیتی است که وسیع
والیتی که در زمینه تولید محصوالت زراعتی  .هموار را دارد

همیشه پیشتاز بوده اما دهقانان و باغداران آن همیشه از ضعف 
 ..انداقتصادی شکایت کرده
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 تحلیل:
ی زحمات است نتیجهها انعکاس یافتهموضوعاتی که در رسانهداشت۰ های داخلی و بین المللی  بازتاب خوبی دررسانه اخبار زراعتی

 ور خواهد شد.بهبود شرایط اقتصادی در کشنه ساز زمیازین رهگذر مسوؤالن سکتور زراعت افغانستان در موارد مختلف بوده که 

 اقدامات انجام شده:
 ی مدیریت محصوالت زراعتی در والیت کابل ویدیو نشر کرده است.دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت در مورد جریان کار عملی پروژه

ها اعالمیه فرستاده به رسانه وزارت زراعتاز سوی  برای حدود دو هزار زن در فاریابچنان در مورد ایجاد فرصت کاری برای هم
 است.شده

مسوول ریاست زراعت آژانس باختر  تلویزیون چکاد ۰با  ب ادوهزارزن درفاریاشتغال ایجاد فرصت  درمورد  سخنگوی وزارت زراعت
روش د مورد آموزش   رییس زراعت جوزجان با آژانس باختر۰ نگرهاردرن تالش برای ترویج زعفراندر رابطه به افزایش  ۰ ننگرهار
ایجاد  در مورد  مسوول پروژه ملی باغداری ریاست زراعت بغالنتغذیه حیوانی برای دامداران در جوزجان با آژانس باختر۰ های جدید 

حاصالت در رابطه به کاهش کندز  رییس زراعترادیو ازادی ۰خبرگزاری صدای افغان اوا ۰ ۰آژانس باخترفارم های ماهی پروری با 
افزایش تولیدات عسل ه۰ های وسیع فراهای پسته در زمینباغدر مورد خریدار جهانی   رئیس زراعت فراه آژانس باختر۰با گندم کندز 

در  ۰ ریاست زراعت میدان وردک شفقنا ۰۰ صدایی افغان اوا بی بی سی و ودصم اورزان به کشت پسته درفراه باعالقه مندی کشو فراه  
تأثیر کرونا در مورد  ملی زعفران کاران بشیراحمد رشیدی۰ رییس اتحادیه۰ ران درمیدان وردک با تاتوبی نیوزنمایشی زعف قطعهمورد 

با صدای ذرهای اصالح شده گندم۰ به مرحله پروسس برسیدن د ردر مو هلمند ریاست زراعتو  با اطالعات روز بر صادرات زعفران
 اند.صحبت کردهافغان اوا 

 اقدامات بعدی:
ای محلی دروالیات سخن زده اند اما هارابطه به اقدامات شان با رسانه امور در وؤالن محترم زراعت والیات وسایر مسو یروئساهرچند 

شتر ارائه یات بحتوضیها آن های شان بهگی فعالیتها در تماس بوده و از چگونهبیشتر با رسانهالزم است تا درراستای فعالیت های شان 
 نمایند تا مردم از کارکرد سکتور زراعت افغانستان آگاهی حاصل نمایند.

 

 


