وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 ۱۱ – ۱۲میزان ۲۹۳۱

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی
 .1فصل برداشت انار؛ پاکستان مالیه بر انار کندهار را سهبرابر کرد  /طلوع نیوز
 .2اولین پرواز اموال صادراتی از دهلیز هوایی کابل – باکو /اریانا نیوز
 .3دهلیز هوایی کابل -باکو گشایش یافت /هشت صبح
 .4افزایش  ۳برابری تعرفه گمرکی پاکستان بر موترهای انار افغانستان /خبرنامه
 .5پاکستان مالیه بر انار قندهار را سه برابر کرده است /افق
 .6کمپاین واکسین ضد امراض طاعون و بروسلوز حیوانی در سرپل آغاز شد /مرکزرسانه ای باور
 .7قرار است امسال حاصالت جلغوزه به  ۴۲هزار تن برسد /ودصم
 .8یاقوتهای سرخ افغانستان ،سرگردان پشت دروازههای بسته /روزنامه افغانستان
 .9فصل برداشت انار؛ پاکستان مالیه بر انار قندهار را سهبرابر کرد  /روزنامه افغانستان
 .01دهلیز هوایی کابل -باکو گشایش یافت  /آژانس باختر
 .11آغازبرنامه تقویت اقتصاد خانواده های نیازمند درننگرهار  /آژانس باختر
 .02افتتاح اتحادیه پرورش دهندگان مرغ های گوشتی درهرات /آژانس باختر
 .03کار طرح های آبیاری و زراعتی در دایکندی آغاز شد /آژانس باختر
04
11

۳

11
11

۹

08

۲۱

فشرده نشرات خارجی:
 ۴۵۲ .1سبزخانه برای زنان بادغیس به بهرهبرداری سپرده شد  /رادیو ازادی
 .2یک پروژه برای محصوالت زراعتی یازده والیت کشور گشایش یافت  /رادیو ازادی
 .3افزایش سه برابر مالیه بر انار کندهار از سوی پاکستان /اسپوتنیک
 .4افزایش  21درصدی مناسبات اقتصادی افغانستان و آذربایجان /فارس

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

نشرات داخلی
طلوع نیوز:

هشت صبح :

فصل برداشت انار؛ پاکستان مالیه بر انار کندهار را سهبرابر کرد

دهلیز هوایی کابل -باکو گشایش یافت /هشت صبح

پاکستان ،یکی از بازارهای بزرگ برای انار کندهار است .باغداران در صبح ،کابل :به تازهگی دهلیز هوایی میان کابل و باکو ،پایتخت
کندهار ،بخش عمدۀ فرآوردههای باغیشان را به پاکستان صادر میکنند.

آذربایجان ،گشایش یافته است .وزارت صنعت و تجارت با اعالم این

اما اکنون اتاق تجارت و سرمایهگذاری کندهار ،میگوید که پاکستان از هر خبر گفته است که در نخستین پرواز از این دهلیز هوایی  ۲.۳تن
موتر انار و انگور تا سهصدهزار کلدار پاکستانی تعرفه میگیرد.

محصوالت تجارتی افغانستان از جمله قالین ،میوه تازه و خشک و

نصراهلل زهیر ،رییس اتاق تجارت و سرمایهگذاری کندهار در این باره گفت :زعفران به آذربایجان منتقل شده است.
«این یکی از مشکالت است که پاکستان بر موترهای انار و انگور تا سمیر رسا ،سخنگوی وازرت صعنت و تجارت ،روز شنبه ،بیستم میزان،

سهصدهزار کلدار مالیه وضع کردهاست – که نسبت به سالهای گذشته سه در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که با گشایش دهلیز هوایی کابل-
برابر افزایش یافتهاست .ما برای حل این چالش ،با مسؤوالن حکومت باکو ،محصوالتی صادراتی کشور در کوتاهترین زمان به آذربایجان
افغانستان نیز گفتوگو کردیم ،اما این چالش هنوز حل نشدهاست».

انتقال مییابد و به این طریق در بازارهای آن کشور به فروش خواهد

بدالجلیل ،یکی از صادرکنندهگان میوه به پاکستان است .او همه ساله انار و رسید.
انگور را از بسیاری از باغهای ولسوالی ارغنداب والیت کندهار به پاکستان طبق معلومات وزارت صنعت و تجارت ،از زمان گشایش دهلیز هوایی
صادر میکند.

هشت هزار و  ۰۲۲تن کاالی تجارتی و محصوالت افغانستان طی ۸۵۲

عبدالجلیل که اکنون ۴۴سال است به این کار میپردازد ،از افزایش تعرفۀ پرواز از  ۲۴دهلیز هوایی صادر شده است .ارزش مجموعی محصوالت
گمرکی از سوی پاکستان بر انار کندهار نگران است« :امسال در یک باغ صادر شده به  ۲۸۰میلیون دالر رسیده است.
۰۲نفر کار میکنند.

https://8am.af/the-kabul.
https://tolonews.com/fa/business
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کمپاین واکسین ضد امراض طاعون و بروسلوز حیوانی در
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و ولسوالیهای شش گانهی والیت سرپل از سوی وزارت زراعت و
مالداری کشور رسماً آغاز شد .
https://bawar.af/index.php/social
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نشرات خارجی
رادیو ازادی :

اسپوتنیک :

 ۰۵۲سبزخانه برای زنان بادغیس به بهرهبرداری سپرده شد

افزایش سه برابر مالیه بر انار کندهار از سوی پاکستان

ریاست زراعت بادغیس میگوید ۴۵۲ ،سبزخانه در این والیت برای زنان به همزمان با رسیدن فصل برداشت انار ،در والیت کندهار ،پاکستان
تعریفه گمرگی اش بر انار کندهار تا سه برابر افزایش داده است.

بهرهبرداری سپرده شده است.

عبدالتواب تایب رئیس زراعت این والیت به رادیو آزادی گفت" :این به گزارش اسپوتنیک ،به نقل از طلوع نیوز ،پاکستان از یکی از
سبزخانه ها در سه ولسوالی بادغیس برای زنان داده شده تا بتوانند در آنها کار بازارهای ،بزرگ انار در کندهار به شمار میرود،باغداران در کندهار
کنند".

بیشتر انار و محصوالتی زراعتی دیگر شان را به کندهار صادر می کنند.

"هدف از توزیع این سبزخانهها این است که زنان در آنها کار کنند و از این اما حاال اتاق های تجارت و سرمایه گذاری در کندهار می گوید که
طریق خانوادههای خود را تمویل کنند و همچنان در قریهجات خود عواید این کشور هر موتر انگور و انار تا سه صدهزار کلدار پاکستانی تعرفه
خوب بهدست بیاورند".

دریافت می کند.

آقای تایب میگوید ،اگر این سبزخانهها خوب مدیریت شوند هر زن
زراعتپیشه میتواند در سال از یک سبزخانه ،تا  ۳۲هزار افغانی عاید بهدست

https://af.sputniknews.com/economy

بیاورند.
. https://da.azadiradio.com

تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانههای داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته که فعالیتها ،دستآوردها و اقداماتی که ازجانب وزارت زراعت درکشور صورت
گرفته مهم بوده و امیدواریهای مارا توسعهی سکتور زراعت بیشتر میسازد.
سعی و تالش مسووالن در بخشهای مختلف زراعت قابل تمجید است امید است که تالشها درین راستا بیشتر شود و از طریق رسانههای محلی
دروالیات و ولسوالی ها برای کشاورزان روند اطالع رسانی ادامه یابد تا سطح اگاهی مردم دهاقین مالداران وباغداران بلند برود.

اقدامات انجام شده:
ریاست زراعت بادغیس بهرهبرداری ۴۵۲سبزخانه برای زنان با رادیو ازادی ،رئیس زراعت پکتیا افزایش درحاصالت جلغوزه با مرکزرسانه ای باور،
مسوول ریاست زراعت ،ننگرهار آغازبرنامه تقویت اقتصاد خانواده درننگرهار با آژانس باخترودرسه والسولی ننگرهارمرغ های تخمی توزیع شد با
تاتوبی نیوز ،حمیداهلل نوری رییس اتحادیه ملی هرات افتتاح اتحادیه پرورش دهندگان مرغ درهرات با آژانس باختر  ،رییس اداره زراعت دایکندی کار
طرح های آبیاری و زراعتی در دایکندی آغاز شد با آژانس باختر ،مسولین ریاست زراعت پکتیا توزیع  ۹ماشین لیزر لیول به دهاقین پکتیا با تاتوبی نیوز،
رییس زراعت و مالداری والیت سرپل کمپاین واکسین ضد امراض طاعون و بروسلوزدرسرپل با مرکزرسانه ای باور صحبت کرده اند.

اقدامات بعدی:
رئیسهای محترم زراعت والیتها برای برجسته شدن فعالیتها و کارکردهای سکتور زراعت بیشتر با رسانههای محلی در والیتهای مربوطهی شان در
تماس باشند و در رابطه به اقدامهای شان به آنها توضیحات بیشتر ارائه نمایند و به دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت گزارش ارسال نمایند .و شایان ذکر
است که غرض تهیه البوم عکس ،مستند ها و نشر آن در صفحات وزارت ،ادارات زراعت والیتها عکسهای با کیفیت محصوالت زراعتی را بهدفتر
مطبوعاتی وزارت ارسال نمایند .تا با همکاری ادارت محترم زراعت والیات توانسته باشیم بیشتر و بهتر اطالعرسانی نماییم.

