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 نشرات داخلی

 ز:طلوع نیو

 شودمیلیارد دالری صادرات میوه با کازاخستان امضا می پیمان یک

تواند از ندر چابهار یک بندر بارزگانی مهم منطقوی است و افغانستان میب

های بین المللی دست رسی پیدا کند و روابط بازرگانی اش طریق آن به آب

   .با جهان را افزایش دهد

گویند که قرار است نخستین محمولۀ های وزارت ترانسپورت کشور میمقام

بازرگانی افغانستان از طریق بندر چابهار ظرف یک ماه آینده به بازارهای 

  .هند ارسال گردد

شود این محمولۀ که شامل پنج کانتینر محصوالت بازرگانی افغانستان می

گام بزرگی در پیوند به افزایش بازرگانی میان کشورهای منطقه گفته شده 

  .است

نی مبارک عزیزی، رییس ارتباط خارجه و قوانین وزارت ترانسپورت حس

افغانستان گفته است که اولین محموله اقالم صادراتی از افغانستان به هند 

از طریق بندر چابهار در ماه آینده با استفاده از جواز کنوانسیون حمل و 

 .صورت خواهد گرفت (TIR) ایالمللی جادهنقل بین

 .تن وزن خواهد داشت ۲۲ل ماش و هر کانتینر حدود این محموله شام

. https://www.tolonews.com 

 تلویزیون چکاد :

تاکید اعضای شورای والیتی هرات بر لزوم وضع تعرفه بر 

  های مرغی وارداتیفرآورده

وگویی وکیل احمد کرخی؛ عضو شورای والیتی هرات امروز در گفت

ز از حکومت محلی خواسته است تا برای واردات مرغ و تخم مرغ ا

 .های سنگین وضع کندایران و دیگر کشورها تعرفه

حلی به گفته آقای کرخی، اگر حکومت نتواند پیرامون این چالش راه

بیابد، بسیاری از فارمداران ورشکست شده و ضربه سنگینی به اقتصاد 

 .کشور به ویژه والیت هرات وارد خواهد شد

واردات بی رویه اند که از های محلی تاکید کردهدر عین حال، مقام

 .مرغ و تخم مرغ به داخل کشور جلوگیری خواهند کرد

میلیون  ۰۰۳۳اند که داران هرات تاکید کردهمسئوالن اتحادیه مرغ

گذاری شده است، دالر در بخش ایجاد فارم مرغ در این والیت سرمایه

تواند به صنعت مرغداری در این والیت صدمات زیادی اما واردات می

 .وارد کند
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  مرکزرسانه ای باور:

 نخستین فارم پرورش شترمرغ در سرپل ایجاد گردید 

سووالن در ریاست اداره زراعت و مالداری والیت سرپل از ایجاد یک م

  .دهندفارم پرورش شترمرغ در این والیت می

داکتر کنیشکا حمیدی مسوول پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت 

زراعت در والیت سرپل به باور گفت، این فارم برای نخستین بار از 

ن والیت که از کشور ایران به گان ایسوی محمد علی یکتن از باشنده

قطعه چوچه شتر مرغ این فارم را  33وطن عودت نموده با آوردن 

قطعه شتر مرغ  230ایجاد کرده و برای فعال در این فارم بیش از 

ها در بازارهای پرورش میابند. به گفته آقای حمیدی این شتر مرغ

داشته که هزار افغانی قیمت  03تا  33هزار افغانی الی  8کشور از 

گوشت آنان از لحاظ طبی به مداوای بعضی از امراض مؤثر میباشد به 

   .این سب  ارزش بیشتر نسبت به دیگر مرغ ها دارد

حال محمد علی صاح  این فارم میگوید وی در نظر دارد تا با این

گیری جهت ترویج پرورش شترمرغ در سرپل بیشتر از پیش نسل

ها نیز پرورش دهند به اهند در خانوادهنموده به عالقمندانی که میخو

 .رساند خواهد فروش به مناس   قیمت

به گفته مسووالن پروژه ملی باغداری و مالداری والیت سرپل، از 

طریق این پروژه فارم یاد شده از هر لحاظ حمایت میگردد وهمچنان 
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اگر اشخاص دیگر نیز چنین ابتکاری را به خرچ دهند از سوی وزارت 

 .شور حمایت و حتی همکاری مالی میگرددزراعت ک

https://bawar.af/index.php 

 نشرات خارجی

 صدای امریکا :

  درصدی حاصالت سیب دایکندی ۰۳افزایش 
دهد که امسال حاصالت سی  این آمار ریاست زراعت دایکندی نشان می

 .ه سال قبل افزایش یافته استدرصد نسبت ب ۰۳والیت بیش از 

سید عبدالواحد فیروزی، رییس این اداره به صدای امریکا گفت که 

تن رسیده است؛ در  ۸۰۴هزار و  ۰۲حاصالت سی  این والیت امسال به 

 .هزار تن بود ۲۲حالی که سال پارحدود 

در صدی تعداد  ۰۳سالی و افزایش به گفتۀ آقای فیروزی، رفع خشک

 .دالیل افزایش حاصالت استهای سی ، باغ

ما هرسال دو کمپاین داریم به خاطر گسترش باغداری که امسال "او افزود: 

دهی بسیار خوب بوده و درختان سی  در دایکندی توافق میزان حاصل

 ."بسیار خوب داشته و نتیجه بخش بوده است

هزار  ۸بر بنیاد آمار ریاست زراعت دایکندی، در دو سال اخیر در حدود 

 .های سیب  شده استجری  زمین تبدیل به باغ

https://www.darivoa.com . 
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https://pa.azadiradio.com/a/30165012.html  

 تحلیل:
سکتور  های از کارکردها و فعالیتنشر اخبار گونه گون بازتاب خوب داشت. رسانه ها به  المللی بین و ملی هایرسانه در زراعت سکتور خبرهای

 ور است.زراعت پرداخته اند که نمایانگر سعی و تالش مسوؤالن زراعت در مرکز و والیات کشادارات زراعت در مرکز و 

 میگیرد صورت که اقداماتی و هافعالیت والیات در محلی هایرسانه با تماس طریق از رسانیاطالع روندبرای تحقق مسوؤالن امور  تا قابل ذکر است 

 .گردد پر امور در هاخالیگاه و ضعف نقاط هم سویی از و. برود بلند مردم آگاهی سطحسو سازند تا از یک برجسته
 اقدامات انجام شده:

ریاست زراعت آبیاری و  با آژانس پژواک ، راى هشت هزار دهقان در دایکندى علوفه و تخم گندم توزیع شده استبرئیس زراعت دایکندی درمورد 

سووالن ریاست زراعت والیت سرپل نخستین فارم پرورش انس باختر، مبا آژمالداری بغالن توزیع ماهی برای فارم های ماهی پروری دربغالن 

مدیر  با مرکزرسانه ای باور، عالقمندی دهاقین به کشت گیاه آلوورا در بلخ ریاست زراعت بلخ با مرکزرسانه ای باور ،شترمرغ در سرپل ایجاد گردید 

رییس اداره زراعت و  با مرکزرسانه ای باور، بخش کشت زعفران در جوزجانفعالیت بیش از چهارصد زن در  اقتصاد خانواده زراعت والیت جوزجان

ریاست زراعت، والیت هرات واردات مرغ از ایران به  با خبرگزاری صدای افغان اوا، هزار تن انگور در والیت پروان ۹۶آبیاری والیت پروان برداشت 

فیصدی حاصالت سی  در والیت  01رئیس زراعت والیت دایکندی افزایش سید عبدالواحد فیروزی ، با خبرگزاری شقنا افغانستان آزاد شد

رئیس زراعت ننگرهار تجهیزات جمع اوری شیر برای مالدارن توزیع شد با خبرگزاری دید ، با خبرگزاری صدای افغان اوا، صدای امریکا ، دایکندی

زمین برای دهاقین توریع شد با تاتوبی نیوز رئیس زراعت پکتیا برای معین وزارت زراعت ماشین های هموارکاری  حشمت اهلل غفوری تاتوبی نیوز،

رئیس  فیصد کاهش امده است با رادیوازادی 15،رئیس زراعت بادغیس درپسته باغیس دهقان قچی های قطع کننده جلغوزه توزیع شد 911

 صحبت کرده اندزراعت هلمند برای فارمدارن چوچه ماهی توزیع شد با طلوع نیوز 
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 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 

 مات بعدی:اقدا
 یمربوطه هایوالیت در محلی هایرسانه با بیشتر زراعت سکتور کارکردهای و هافعالیت شدن برجسته برای هاوالیت زراعت محترم هایرئیس

 و. نمایند ارسال گزارش زراعت وزارت مطبوعاتی دفتر به و نمایند ارائه بیشتر توضیحات هاآن به شان هایاقدام به رابطه در و باشند تماس در شان

 زراعتی صوالتمح کیفیت با هایعکس هاوالیت زراعت ادارات وزارت، صفحات در آن نشر و ها مستند عکس، البوم تهیه غرض که است ذکر شایان

 .نماییم رسانیاطالع بهتر و بیشتر باشیم توانسته والیات زراعت محترم ادارت کاریهم با تا. نمایند ارسال وزارت مطبوعاتی دفتربه را
 

 

 


