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 نشرات داخلی

 : طلوع نیوز
میلیون دالر را به دو برنامه در کشور را تصویب ۰۸۳بانک جهانی 

 کرد 

میلیون دالری که به برنامۀ دسترخوان ملی ۰۸۳گوید ه میوزارت مالی
های دیگر به است که از پروژهاست، کمک هایی تخصیص داده شده

 .اند و کمک تازۀ بانک جهانی نیستاین برنامه انتقال داده شده
در »گوی وزارت مالیه اظهار داشت: شمروزخان مسجدی، سخن

است، که کمک به فقرا و به  میلیون دالر این، خود پروژه ۰۲۲حدود 
ها اند و به آنهایی استند که از مسلۀ کرونا اثرات منفی دیدهفامیل

میلیون آن مصارف و تطبیق خود  ۰۳شود و موادغذایی رسانده می
 «.پروژه است
طی »یاری نیز افزود: گوی وزارت زراعت و آبسخن  اکبر رستمی،

که غذای اصلی مردم  –م منظور افزایش تولید گنددو سال آینده به
های بذری برای دهاقین توزیع شود؛ تخم –دهد افغانستان را تشکیل می

های مختلف تطبیق و یای در والیتهای آبهحال پروژاما در عین
 «.عملی شود

در این میان، عبدالقادر جیالنی، از آگاهان امور اقتصادی در کشور، 
های همانند برنامهدهد که برنامۀ دسترخوان ملی هشدار می

ها به همراه خواهد بود: ومیل پولرسانی دیگر حکومت با حیفکمک
این کمک باید در مبارزه با ویروس کرونا و تقویه سکتور »

رسید، اما وزارت مالیه در تعدیل بودجه خصوصی به مصرف می
ملی این پول را برای برنامه دسترخوان ملی اختصاص داد که خالف 

 «.قانون است
https://tolonews.com/fa/business 

 :شفقنا افغانستان 

آب فراوان و خاک خوب والیت لغمان محیط مناسب برای 

 «ام»پرورش درختان 

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری والیت لغمان -شفقناافغانستان
، در این والیت ”ام“ی تر پرورش میوهبه خاطر ترویج بیش

دهی این ی پرورشه نتیجههای درختان ام ساخته است کباغ
 .درختان، مثبت بوده است
گوید که رییس زراعت والیت لغمان میمحمدجمیل خوشحال، 

هوای لغمان برای پرورش ام مناسب و نتیجه داده است. او 
گوید که آب فراوان و خاک خوب در والیت لغمان باعث شده می

و است که این والیت محیط مناسبی برای پرورش درختان ام 
 .تولید این میوه باشد
ی مهترالم مرکز والیت لغمان، گوید، بر عالوهآقای خوشحال می

ای نیز های علیشینگ، علینگار و قرغهدرختان ام در ولسوالی
 .غرس و پرورش شده است
درخت  ۰۳۳افزاید که در والیت لغمان، رییس زراعت لغمان می

ال به حاصل جریب زمین غرس شده بود که حا ۹۳ی ام در ساحه
 .رسیده است

ریاست زراعت والیت لغمان متعهد است که با کارمندان فنی و 
ی یادشده کار کند و از هیچ ی ترویج میوهاش، در زمینهمسلکی

های ام وسعت تالشی برای دهقانان دریغ نورزد تا در آینده باغ
 .بیابد

https://af.shafaqna.com/FA/387538 

 خبرگزاری ودصم :
کار ساخت یک فارم تکثیر ماهی توسط وزرات زراعت در بلخ تکمیل 

  ودصمشد

کار ساخت یک فارم تولید و تکثیر ماهی در والیت بلخ بعد از دو سال 
تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این فارم توسط وزارت زراعت، 

جریب زمین با ظرفیت تولید یک  ۰۳آبیاری و مالداری در مساحت 
 .ی در سال ساخته شدمیلیون ماه

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور میگوید که این فارم در 
ولسوالی دهدادی والیت بلخ از طریق پروژه ملی باغداری و مالداری 

جریب زمین ساخته شده است. کار ساخت این فارم دو  ۰۳در محدوده 
 .سال پیش آغاز گردید

گرم آبی تولید و تکثیر فارم ماهی  گفتنی است که هم اکنون در این
 .شود و از این طریق به باز عرضه میشودمی
ای این وزرات آمده است که با افتتاح و بهره برداری این خبرنامه در

 تولید ماهی به خودکفایی نزدیک شده است فارم، والیت بلخ در بخش
 

. https://dari.wadsam.com 

 آژانس باختر :
می به شیوۀ جدید، دهقانی درکندزمی گویدکه کشت رو

 حاصالتش را دو برابر کرده است 

گوید که استفاده صاحب کندز، می غالم حیدردهقان ولسوالی امام
از روش میکانیزه شدۀ زراعتی در کشت رومی، حاصالتش را 

 .دو برابر کرده است
سال است که مصروف کشت بادنجان رومی و  ۰۳حیدر غالم

از روش کشت سنتی کار  دیگر سبزی هاست. او پیش از این
گرفت و هر سال، مقدار ثابت شدۀ محصوالت با کیفیت می
 .آوردبخش به دست میچندان قناعتنه

گذاری انکشاف منابع آبی، اما، امسال به کمک پروژۀ سرمایه
گوید حیدر مییک مزرعهٔ نمایشی بادنجان رومی ساخت. غالم
تر از میزان یشکه میزان حاصالت این مزرعه، دو برابر ب

های گذشته، او با استفاده از های گذشته است. سالحاصالت سال
 کرد.وکار میروش سنتی کشت

www.bakhtarnews.com.af 
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 نشرات خارجی

 رادیو ازادی :
 پرورش ماهی در والیت کندز افزایش یافته است 

 .اندبسیاری به آن روی آورده گذارانهای اخیر پرورش ماهی در کندز افزایش یافته و سرمایهدر سال
بخش نبود، اما پرورش ماهی او را به کاشت و محصولش قناعتگوید که در گذشته گندم و شالی میآباد کندز میمحمدگل در ولسوالی علی

 .هیجان آورده است
مشغول پرورش ماهی است و سو گوید که از دو سال به اینها میسال در کنار حوض پرورش ماهی با اشاره به ماهی ۲۰این مرد 

 .اش تغییر کرده استاقتصاد خانوادگی
شود که در آن ماهی تحت پرورش قرار دارد. فعالً به ماه می ۹۲اش خوب است. او گفت: "در پنج جریب زمین فارم ماهی دارم. نتیجه

 ".کیلو و نیم کیلو ماهی در آن موجود است. ما از پرورش ماهی راضی هستیم ۰وزن 
های این پروری در مرکز و ولسوالیگوید که ماهیدیگر، محمدهللا شپونکی، معاون کوپراتیف پرورش ماهی آمو در کندز می از سوی

 .والیت نتیجه خوبی داشته و در مراکز پرورش ماهی برای بیش از هزار و صد نفر زمینه کار فراهم کرده است
تُن ماهی به  ۹۸۳های ماهی پروری کندز پارسال ما از فارم .کنیمازار عرضه میتُن ماهی به ب ۳۳۳تا  ۲۳۳او افزود: "امسال ما حدود 

تا  ۸،۳۳۳ماهانه برای هر نفر کارگر  .ها برای بیش از یازده صد نفر زمینه کار مساعد شده استبازار عرضه کرده بودیم. در این فارم
 ".پردازیمافغانی معاش می ۹۲،۳۳۳

شوند که در شود و در آن دو هزار ماهی پرورش داده میپرورش ماهی در یک جریب زمین ساخته میبه گفته آقای شپونکی، هر حوض 
 .شوندفروش آماده میشش ماه برای 

مرکز پرورش ماهی این والیت  ۹۱۳گویند که امسال با همکاری کوپراتیف پرورش ماهی آمو برای مسئوالن اداره زراعت کندز می
 اندوزیع کردههزار چوچه ماهی گراس ت ۹۲۳

ttps://da.azadiradio.comh . 
 

 تحلیل:
مسووالن سکتور اقداماتی که ازجانب و ها وردآها و دستلمللی  بازتاب خوبی داشته فعالیتهای داخلی و بین ااخبار زراعتی دررسانه

 سازد.ادی در کشور بیشتر میبرای رشد زراعت و پویایی وضعیت اقتص را هاصورت گرفته مهم بوده و امیدواری درکشورزراعت 
 

 اقدامات انجام شده:
 مسوول اداره زراعت جوزجانطلوع نیوز، با بانک جهانی میلیون دالر ۰۸۳تصویب  درموردگوی وزارت زراعت سخن  ،اکبر رستمی

فات برنامۀ مجادله علیه آدر رابطه به آغاز ریاست زراعت بغالن  ،با  اژانس باخترحاصالت انگور سیاه در جوزجان ورد کاهش در م

در  رییس زراعت لغمان، با رادیو ازادیر کندز پرورش ماهی ددر ورد افزایش  مسئوالن اداره زراعت کندز با آژانس باختر ،شالی 

افزایش در مورد  زراعتی هرات  امر خدمات و با شفقنا ، خبرگزاری صدای افغان اوا «ام»محیط مناسب برای پرورش درختان مورد 

 اند.صحبت کرده حاصالت انگور درهرات درسال جاری با کلید گروپ

 اقدامات بعدی:
های محلی دروالیات سخن زده ررابطه به اقدامات شان با رسانهمحترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور د یروئساکه با وجود این

 های محلی در والیات بیشتر شود.با رسانه آهنگی همرسانی در ا الزم است تا روند اطالع، اماند
 

 

 


