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طلوع نیوز:

قرار است امسال  ۵۲هزار تُن انجیر در کندهار برداشت
شوند
مسؤوالن ریاست زراعت و آبیاری والیت کندهار ،میگویند که قرار است
.

امسال بیش از ۵۰هزار تُن انجیر در این والیت برداشت و پروسس شوند.
به گفتۀ حفیظ اهلل سعیدی ،رییس زراعت و آبیاری کندهار میگوید که
بخش بزرگ این انجیرها ،قرار است به هند ،که یکی از بازارهای بزرگ

.

انجیر افغانستان است ،صادر شوند.
سعیدی در این باره افزود« :در والیت کندهار ۵۰۵۵ ،هکتار زمین باغهای
.

انجیر کاشته شدهاند .امسال ۵۰هزار تُن انجیر برداشت خواهند شد که این
نشان دهندۀ افزایش بیست تا بیست و پنج درصدی نسبت به سال گذشته
است» .
شماری از باغداران هرچند از افزایش حاصالت انجیر خرسند هستند ،اما

.

میگویند که حکومت باید برای میوههای شان بازاریابی کند.
مدد خان ،یکی از این باغداران بیان داشت« :محصوالت امسال ما بسیار
خوب است و ما راضی استیم .بسیار از این انجیرها به هند صادر میشود ،اما

https://tatobaynews.com/?p=45710

پروازها از راه دهلیز هوایی بسیار کم است».
. https://tolonews.com/fa/afghanistan
جمهور نیوز:

آژانس باختر:

برخی تاجران میوه خارجی را در سردخانهها نگهداری میکنند

فابریکه بسته بندی جلغوزه درپکتیا ساخته می شود

وزیر زراعت و مالداری میگوید که هرچند محصوالت زراعتی در سال قرار است توسط یک سرمایه گذار افغان فابریکه بسته بندی جلغوزه در
جاری رشد چشمگیری داشته؛ اما مشکالت جدی بر سر راه صادرات پکتیا ساخته شود.
با ساخت این فابریکه همه جلغوزه های تولید شده در پکتیا و برخی

میوهجات تازه وجود دارد.

نصیر احمد درانی وزیر زراعت که در نشست مجلس نمایندگان صحبت والیت های دیگر دراینجا بسته بندی می شود و به بازار های جهانی
صادرمی شود.
میکرد گفت که میزان تولیدات گندم در سال جاری با رشد  ۲۵درصدی از
محبوب اهلل یک سرمایه گذار افغان می گوید که قرار است برای
 ۳اشاریه  ۲۴میلیون تُن در سال گذشته به  ۰اعشاریه  ۱میلیون تُن رسیده است.
ساخت این فابریکه شش ملیون و دو صد هزاردالر امریکایی سرمایه
آقای درانی همچنین از رشد محصوالت میوهجات تازه سخن گفت و تاکید
کند.
گذاری
کرد که مشکالت جدی در برابر صادرات میوهجات وجود دارد.
اوگفت با ساخت این فابریکه پس ازاین صادرات جلغوزه افغانستان به
. https://baztab.news/article/1183298

بازار های جهانی افزایش خواهد یافت.
http://www.bakhtarnews.com.af/d
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رادیو ازادی :

اسپوتنیک :

ظرفیت تولید لبنیات افغانستان افزایش یافته است

کاهش در صادرات انار به بازارهای خارجی

وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید ،در حال حاضر ظرفیت تولید اتاق های تجارت و سرمایه گذاری می گویند که احتمال دارد که
لبنیات در سراسر کشور به بیشتر از  ۱.۱میلیون لیتر در سال افزایش یافته است.

صادرات انار به بازارهای خارجی به ویژه بازارهای پاکستان تا ۰۵

اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز شنبه به رادیو آزادی گفت بخش درصد کاهش یابد.
به گزارش اسپوتنیک ،به نقل از طلوع نیوز ،اتاق تجارت و سرمایه

بزرگ این لبنیات شیر است.

او افزود :در حال حاضر ظرفیت تولید لبنیات در افغانستان تقریباً باالتر از  ۱.۱گذاری می گوید که تاکنون نزدیک به  ۵۰هزار تن انار از طریق راه
میلیون لیتر است اما نیاز افغانستان  ۵.۱میلیون لیتر میباشد که ما ساالنه یک های مختلف به خارج صادر شده است ،این در حالی است که سال
گذشته در همین زمان  ۰۵هزار تن انتقال یافته است.

میلیون لیتر شیر کم داریم".

اما عباداهلل درمان معاون سخنگوی وزارت مالیه میگوید ،بخاطر تولیدات به گفته این اتاق ،بلند رفتن تعرفهیی گمرکی بر انار کشور در گمرک
داخلی لبنیات مانند شیر میزان واردات آن از کشورهای همسایه در مقایسه با های پاکستان ،بزرگترین مشکل فرا راه صادرات آن به خارج از کشور
سال گذشته کاهش یافته است.

به ویژه پاکستان است ،به همین دلیل از آغاز برداشت انار تا کنون تنها
حدودی  52هزار تن انار به خارج به ویژه پاکستان انتقال یافته است.

da.azadiradio.com/a/30237439.html

/https://af.sputniknews.com

تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانههای داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته خبر قراراد صادرات جلغوزه ،افزایش حاصالت انجیر کندهار وسایر اخبار از فعالیتها،
دستآوردها و اقداماتیکه ازجانب وزارت زراعت درکشور صورت گرفته بازتاب یافتهاست.
سعی و تالش مسووالن در بخشهای مختلف زراعت با اهمیت بوده ،امید تالشها درین راستا بیشتر شود و از طریق رسانههای محلی در والیات و
ولسوالیها برای کشاورزان روند اطالع رسانی ادامه یابد تا سطح اگاهی مردم ،دهاقین مالداران وباغداران بلند برود.

اقدامات انجام شده:
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت درمورد محصوالت زراعتی افغانستان در ریاض به نمایش گذاشته شد با رادیو ازادی ظرفیت تولید لبنیات افغانستان
افزایش یافته است با رادیو ازادی یک مسوول ریاست زراعت غور محصوالت کچالو در غورافزایش می یابد با آژانس باختر ،مسوول ریاست زراعت
هلمند جایگزینی نبات سویابین به جای کوکنار درهلمند با آژانس باختر  ،آمر امور زراعتی ریاست زراعت بلخ فرآوردههای انار در بلخ افزایش یافته
است با طلوع نیوز ،رییس زراعت و آبیاری کندهار میگوید امسال  ۵۰هزار تُن انجیر در کندهار برداشت میشود با طلوع نیوز،تاتوبی نیوز  ،روزنامه
افغانستان

و نمایشگاهی انواع انار درکندهار جورشد با تاتوبی نیوز ،پیوند  ۱۵هزار ۴۵۲نهال پسته درکندهار با تاتوبی تیوز ،مسولین کانال

ننگرهارکارتولید یک میلیون اصله نهال اغار شد با تاتوبی نیوز ،رئیس زراعت کندهار  ۵۰هزار تن انجیر درکندهارتولید شده است با تاتوبی نیوز،
خبرگزاری ودصم رییس زراعت ،آبیاری و مالداری بلخ حاصالت گلپی دربلخ افزایش یافته است با آژانس باختر صحبت کرده اند.

اقدامات بعدی:
روئسا محترم زراعت والیات وسایر مسووالن امور دررابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی دروالیات سخن زده اند اما الزم است تا درراستای
فعالیتهای شان توضیحات بیشتر ارائه نموده به دفتر مطبوعاتی وزارت گزارش ارسال نمایند.
همچنان موضوعات و ویدیوهایی را که دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت درصفحات خود نشر میکند ریاست های محترم زراعت والیت نیز در صفحات
خود نشر کنند و از نحوهی چهگونهگی دست اورد ها وفعالیت های خود دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت را در جریان قرار دهند.

