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 نشرات داخلی

  طلوع نیوز:

  تُن لیمو برداشت خواهند کرد ۰۵۲کشاورزان در ننگرهار امسال 

ها، درختان آنان را آسیب شکایت دارند که آفت شماری از کشاورزان در ننگرهار،
 استکاری نکردهاند و حکومت در راستا با آنان همزده

گویند که قرار است مسؤوالن ریاست زراعت و آبیاری والیت ننگرهار، می
  .تُن لیمو برداشت کنند ۰۵۲کشاورزان این والیت، امسال تا 

در این والیت امسال نسبت به سال به گفتۀ این مسؤوالن، حاصالت درختان لیمو 
 .گذشته بیشتر استند

گوید که در حال حاضر بر اهلل نصرت، رییس زراعت و آبیاری ننگرهار میسمیع
برآوردهای مان این است »جریب زمین در این والیت درختان لیمو هستند: ۰۲۲
داریم در  تن لیمو در این والیت برداشت شوند. ما تالش ۰۵۲تا  ۰۲۲که 

 «.شود در آنجا درختان لیمو کاشت، لیمو بکاریمهایی که میسوالیول

گویند که در حال حاضر ده شماری از پژوهشگران بخش کشاورزی در ننگرهار، می
 .اندنوع درخت لیمو در این والیت کاشته شده

های کشاورزی در ریاست زراعت و آبیاری عبدالفتاح بارکزی، مسؤول پژوهش
جا تقریبأ ده نوع درخت لیمو وجود دارند که شامل این»ره گفت: ننگرهار در این با

های خودرا به های سترون، لیم و لیمون. ما سفارششوند؛ خانوادهسه خانواده می
 «.ایم که درختان خوبتر بکارندکشاورزان در این والیت کرده

آسیب  ها، درختان آنان راشماری از کشاورزان در ننگرهار، شکایت دارند که آفت
 .استکاری نکردهاند و حکومت در راستا با آنان همزده

گویند که لیموهای برداشت شدۀ مسؤوالن ریاست زراعت و آبیاری ننگرهار، می
های دوردست کشور این والیت گذشته از والیت های همجوار ننگرهار به والیت

 .شوندنیز صادر می
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  هشت صبح :

  های ما را برگردانیدا: چراگاههکوچی
شان از سوی افراد هایها در اعتراض به غصب چراگاهشماری از کوچی

سنبله، همراه  ۰۲شنبه، زورگو، دست به راهپیمایی زدند. آنان بامداد روز یک
با هزاران رأس مواشی در برابر درب ورودی پارلمان گرد آمدند و هشدار 

گی نشود، کشور را ترک شان رسیدههایدادند در صورتی که به خواست
 خواهند کرد.

ها، در صحبت با ذوالفقار استانکزی، معاون انجمن دفاع از حقوق کوچی
صبح گفت که از چندی بدین سو بر تردد و استفاده از ۸روزنامه 

های مختلف، محدودیت وضع شده است. آقای شان در والیتهایچراگاه
م رییس جمهور غنی به مناطق سردسیر بر اساس حک»استانکزی افزود: 

معاون « های گرمسیر.توانیم و به دلیل غاصبان زمین به والیترفته نمی
های شماری از مافیای زمین با مقام»ها افزود: انجمن دفاع از حقوق کوچی

های اند و یک مقدار چراگاهدست شدههای ننگرهار و لغمان هممحلی والیت
های ما را غصب و قصد دارند تمام چراگاه مردم کوچی را غصب کرده

 «کنند.
گان این خانه کنند و از نمایندهآنان پارلمان را خانه ملت عنوان می

شان را در هایخواهند که پیش از رسیدن فصل زمستان، مسأله چراگاهمی
های آنان در مناطق گرمسیر حل کنند. به سخن آنان، در قسمتی از چراگاه

های های زراعتی و شهرکهای والیت ننگرهار باغلیشماری از ولسوا
های شمار رهایشی ساخته شده و آنان تنها حق تردد و استفاده از چراگاه

 های این والیت را دارند.محدودی از ولسوالی
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 اطالعات روز:

های گوشت مرغ از ایران به افغانستان آزاد واردات فراورده

 اعالم شد 
گویند که مسئوالن در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری والیت هرات می

داخل کشور یک بار دیگر از سوی واردات گوشت و تخم مرغ از ایران به 
 .وزارت زراعت آزاد اعالم شده است

بشیراحمد احمدی، معاون ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات به روزنامه 
ها و حصول اطمینان از اطالعات روز گفت که وزارت زراعت پس از بررسی

است  محو ویروس انفلونزای مرغی در ایران، به بازرگانان کشور دستور داده
 .های مرغ را از ایران وارد کنندکه براساس قانون فراورده

صد گفتنی است که به تازگی چهار موتر مملو از تخم مرغ به ارزش یک
هزار دالر از ایران به هرات وارد شده، اما این موترها از سوی مالکان 

 .داری در هرات متوقف شده استهای مرغفارم

ی این محموله به روزنامه اطالعات روز گفت احمد، بازرگان واردکنندهعلی
که این محموله را براساس مجوز وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از ایران 

 .وارد کرده است
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 نشرات خارجی

 اسپوتنیک :

 تن لیمو برداشت خواهند کرد 252امسال کشاورزان ننگرهار 
والیت ننگرهار می گویند که قرار است  ست زراعت و آبیاریمسئوالن ری

 .تن لیمو برداشت کنند 052کشاورزان این والیت، امسال 

به گفته این مسئوالن حاصالن درختان لیمو امسال نسبت به سال گذشته بیشتر 
 استند.

 سمیع اهلل نصرت، رئیس زراغت و آبیاری ننگرهار می گوید:
لیمو در این والیت برداشت شوند. تن  ۰۵۲تا  ۰۲۲برآوردهای مان این است که "

شود در آنجا درختان لیمو کاشت، لیمو هایی که میداریم در ولسوالی ما تالش
 ."بکاریم

 جریب زمین در این والیت درختان لمیو هستند. 022در حال حاضر 
شماری از کشاوزان در ننگرهار از که آفتها به درختان آنان آسیب زده و حکومت 

 ده است، شکایت دارند.هیچ همکاری نکر
 بهادر خان یکی کشاورزان اظهار داشت:

ها مواجه اند؛ مثأل درختان مرض دارند مشکالتی وجود دارند که کشاورزان با آن "
 "دانندهای کنترل آن را نمیراه و کشاورزان با آن مرض نا آشنا استند و
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 رادیو ازادی :

 هش در حاصالت پسته در بادغیس احتمال کا

درصد کاهش  ۰۵محصوالت پسته بادغیس امسال حدود 

 .خواهد داشت

عبدالتواب تایب، رئیس زراعت و مالداری این والیت، گفت که علت این 
های جنگل پسته متأثر سالی پارسال بوده که به علت آن نودهکاهش خشک

 .شده است

هزار متریک تُن بود، اما  ۰۲کردیم، آماری که ما پارسال ارائه " او گفت:
هزار متریک تُن محصوالت پسته خواهیم داشت. در مورد  ۲۵امسال حدود 

 ".آفات و امراض پسته مشکلی دیده نشده است

افغانی  ۲۵۲۲گوید در حال حاضر قیمت یک کیلو پسته در بادغیس او می
 .است و با صدور آن به خارج ارزش آن بیشتر خواهد شد

 .هزار هکتار زمین جنگل پسته دارد ۰۲ادغیس نزدیک به والیت ب
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 تحلیل:
واردات /  تُن لیمو برداشت خواهند کرد ۰۵۲کشاورزان در ننگرهار امسال به خصوص خبر  المللی بین و ملی هایرسانه در زراعت سکتور خبرهای

های ادارات زراعت نیز از طریق خبرهایی از کارکرد و فعالیتو هم . داشت خوب بازتاب های گوشت مرغ از ایران به افغانستان آزاد اعالم شدوردهفرا

 است.ها انعکاس یافتهرسانه
 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:
 است.دفتر مطبوعاتی وزارت  زراعت دو مستند ویدیویی ) کرم پیله و سمارق ( را تهیه و نشر کرده

کشاورزان والیت ننگرهار مسؤوالن ریاست زراعت با رادیو ازادی ،احتمال کاهش در حاصالت پسته در بادغیس بادغیس درمورد  واب تایب، رئیس زراعتعبدالت

 رییس زراعت،  با آژانس باختر،  تاتوبی نیوز،شکر در هلمند تالش برای ترویج نی ریاست زراعت هلمند، ، اسپوتنیکبا طلوع نیوز تُن لیمو برداشت خواهند کرد ۰۵۲

مسئوالن در بی نیوز، با  آژانس باختر رئیس زراعت لوگر حاصالت بادنجان رومی دروالیت لوگر با تاتووسایل برق آفتابی به باغداران در نیمروز توزیع شد  نیمروز

فزایش حاصالت زراعتی، مالداری و ارئیس زراعت والیت دایکندی ، روزنامه اطالعات روز،شفقنا  واردات مرغ از ایران ازاد شد با ریاست زراعت، والیت هرات

،  تلویزیو چکاد  یس در سال جاری کاهش یافتهسته بادغپ عبدالتواب تایب؛ رییس زراعت والیت بادغیس، با خبرگزاری صدای افغان اوا باغداری در دایکندی

 .صحبت کرده اند  شفقنا

 اقدامات بعدی:
 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 محصوالت کیفیت با هایعکس هاوالیت زراعت ادارات وزارت، صفحات در آن نشر و ها مستند عکس، البوم تهیه غرض که است ذکر شایان
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