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نشرات داخلی
هشت صبح:
قیمت بادنجان رومی به گونه بیپیشه در بازار کابل افزایش یافته
است
بهای محصوالت زراعتی در کشور ،همه ساله با تغییرات فصلی
حالت نوسانی به خود میگیرد .قیمت برخی از این محصوالت با تمام
شدن فصلش ،به صورت جهشی افزایش مییابد .از آن جمله بادنجان
رومی ،از محصوالت زراعتی است که با رسیدن فصل زمستان،
بهایش به گونهی سرسامآور افزایش مییابد .افزایش جهشی بهای
بادنجان رومی با شکایت باشندهگان شهر کابل روبهرو شده و آنان
میگویند که با افزایش سرسام بهای بادنجان رومی ،توان خرید آن را
ندارند .این شهروندان تصریح میکنند که نزدیک به یک ماه پیش،
یک کیلو بادنجان رومی را  ۰۵افغانی از بازار میخریدند ،اما بهای
هر کیلوی آن اکنون به  ۰۴۱افغانی افزایش یافته است.
محمدهللا ،یک تن از باشندهگان شهر کابل است .او میگوید با رسیدن
فصل زمستان ،عالوه بر بهای ترکاری باب ،بهای تمام مواد سوختی و
خوراکی بلند میرود .او میافزاید که از یک ماه به این سو بهای
ترکاری باب از جمله بادنجان رومی به گونهی بیسابقه افزایش یافته
است .به گفته محمدهللا ،هر کیلو بادنجان رومی یک ماه پیش از  ۰۵تا
 ۹۱افغانی خرید و فروش میشد ،اما اکنون بهای هر کیلوی آن به
 ۰۴۱افغانی رسیده است.
لیاقت ،باشندهی دیگر شهر کابل است .او نیز از افزایش سرسامآور
قیمت بادنجان رومی انتقاد دارد .او میگوید ،به رغم اینکه افغانستان
یک کشور زراعتی است و در چند سال اخیر بخش زراعت رشد
کیفی داشته است ،اما تا حال به محصوالت زراعتی کشورهای همسایه
نیازمند است .او گفت« :تا دو ما پیش ما یک سیر بادنجان رومی را
از  ۵۱تا  ۰۱۱افغانی میخریدیم ،اما در حال حاضر یک کیلو
بادنجان رومی را به  ۰۱۱افغانی خریده نمیتوانیم .اکثر مردم
اقتصادشان ضعیف است و توان خرید بادنجان رومی را ندارند».
https://8am.af/the-price-of-roman

تاتوبی نیوز:

په  ۹۱۰۲کال کې  ۲۹زره ټنه ممیز بهر هېوادونو ته لیږدول
شوي

د هېواد د ممیزو صادراتو ادارې مسوولین وایي؛ په روان کال
کې  ۲۹زره ټنه ممیز او طبي بوټي صادر شوي ،چې د تېر کال
په پرتله په کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ممیزو صادراتو ادارې
مسوولین وایي؛ دې ادارې دا ظرفیت پیدا کړی ،چي سوداګرو ته
د صادراتو د بهیر د معیاري کولو لپاره د نړۍ  ۰۲۵هېوادونو د
کیفیت ټاکلو پاڼې ورکړي.
دوی اندېښنه څرګندوي ،چي د خصوصي سکتور نږدې د ېرش
سلنه صادروونکي بیا د کیفیت ټاکلو له پاڼي پرته صادرات
کوي ،چې دا کار ملي صادراتو ته زیان رسوي.
د ممیزو د صادراتو ادارې رییس سید عظیم هاشمي وایي ،چې د
ممیزو د صادراتو ادارې د کرنیزو محصوالتو د کیفیت ټاکلو
لپاره پوره ظرفیت پیدا کړی؛ باید ټول سوداګر لدغه بهیره ګټه
پورته کړي او هغه ،چې د کیفیت له ټاکني پرته صادرات کوي؛
د هېواد کرنیز محصوالت به زیانمن کړي.
د سوداګرۍ نړیواله خونه هم اړوند ستونزه مني ،چې ځیني
سوداګر اوس هم د کیفیت له ټاکلو پر ته خپل صادرات ترسره
کوي ،چې د ستونزې د حل لپاره یې باید حکومت خپلې هڅې
چټکې کړي.
د سوداګرۍ نړیوالې خونې دعمل پالوي رییس قدیر بهمن وایي:
مونږ منو ،چي دا ستونزه شته؛ خو حکومت باید پخپله د دغې
ستونزي د حل لپاره هڅې پیل کړي ،چې د سرغړوونکیو مخه
ونیول شي.
https://tatobaynews.com/?p=57350
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خبرگزاری صدای افغان اوا
ورشکست شدن  ۰۵۱فارم مرغداری در والیت غزنی
فارم داران و مقامات محلی غزنی از ورشکست شدن دها فارم
مرغداری در این والیت به دلیل واردات مرغ های قاچاقی از پاکستان
خبر دادند.
محمد نعیم رسولی ،نماینده فارم داران مرغ در والیت غزنی در گفت:
به دلیل واردات مرغ های مریض از پاکستان به گونه قاچاق۰۵۱ ،
فارم مرغداری در والیت غزنی ورشکسته و مسدود شده اند .
وي افزود:این مرغ ها بدون پرداخت محصول در گمرکات وبیشتربه
صورت قاچاق از پاکستان وارد کشور می شوند.
نماینده مرغداران غزنی با اشاره به ضبط یك موترمرغ قاجاق
پاكستاني توس نیروهاي امنیتي افزود :از دولت خواستاریم جلو
واردات مرغ قاچاق از پاکستان را بگیرد و به جای آن برای خود
کفایی کشور در قسمت صنعت مرغداری کار شود.
علی جان ،یک فارم دار نیز در این رابطه اظهارداشت :به دلیل
واردات مرغ های مریض قاچاقی از پاکستان ،ما بسیار ضررکرده ایم
و فارم های مرغ درغزنی با ورشکستی روبرو شده اند.
وي عنوان كرد :مرغ های پاکستانی به دلیل که مریض اند و در
گمرکات محصول نمی پردازند اندکی ارزان تراز مرغ های تولید
داخل اند به همین دلیل مرغ فروشان و مردم بیشتر از آن استفاده می
کنند.
https://www.avapress.com/fa/news/196782

خبرگزاری شفقنا
بهبود وضعیت زندگی هزاران زن در شمال کشور با پروژه
موفق «سبزخانه
یک برنامه دولتی به هزاران زن در شمال شرق افغانستان
فرصتی را برای کاشتن بذر به خاطر زندگی بهتر ،فراهم می
سازد.
بیش از  ۵۱۱۱زن در والیات کندز ،تخار ،بغالن و بدخشان از
طرف وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری سبزخانه ها دریافت
کرده اند تا بتوانند سبزیجات خود را پرورش دهند.
از زمان معرفی این برنامه در ماه حمل امسال ،تولید سبزیجات
در این چهار والیت افزایش یافته است زیرا زنان از این ابتکار
برای درآمدزایی با فروش محصوالت خود و همچنین تهیه غذای
صحی برای خانواده های خود استفاده می کنند.
اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت گفت« ،هدف از تطبیق
این پروژه ها گسترش و تقویت معیشت خانواده ها عالوه بر
بهبود امنیت غذایی ،افزایش تولید سبزیجات ،افزایش تولیدات
عمومی و کاهش واردات [زراعتی] است».
وی افزود« ،وزارت زراعت در تالش است از طریق چنین
پروژه ها اقتصاد زراعتی را بهبود بخشد ،به ویژه برای زنانی
که عالقه مند به مشارکت در زراعت هستند.
رستمی گفت ،این سبزخانه ها  ۵۵هزار افغانی ( ۰۹۱دالر)
هزینه دارند.
. https://af.shafaqna.com/FA/353421

نشرات خارجی
خبرگزاری اسپوتنیک :
مرغ های پاکستانی ،از طریق پکتیا و لوگر به کابل قاچاق می شود
روزانه نزدیک به  ۰۹موتر پاکسانی حامل مرغ توسط یک شرکت
داخلی از طریق والیت پکتیا و لوگر وارد بازار کابل می گردد.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از پیک ،روزانه هزاران مرغ گوشتی،
با کمترین محصول گمرگی از کشور پاکستان به داخل افغانستان
قاچاق می شود.
وزارت زراعت و مالداری می گوید که از یک سال بدینسو ،مرغ از
کشورهای خارج به دلیل حمایت و خودکفایی سکتور مرغ داری در
داخل کشور ممنوع اعالم شده است.
تصاویر نشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که دو موتر
عامل  ۰۰هزار مرغ قاچاقی از سوی اتحادیه مرغداران کابل به
همکاری شماری از فارم داران در کابل ،متوقف و ضبط شده است.
حاجی محمد صدیق ،رئیس اتحادیه فارم داران کابل می گوید که از
سه ماه بدینسو ،شبانه  ۰۴تا  ۰۹موتر پاکستانی حامل ،مرغ توسط
یک شرکت داخلی از راه این والیات وارد بازار کابل می شوند.
او می افزاید " :سکتور مرغ داری ما بهخودکفایی رسیده ،پاکستان
میخواهد که این سکتور را از بین ببرد".
هر چند که مقام های والیت پکتیا ،از چگوگی ورود و محصول این
موترها از طریق گمرک این والیت ،اظهار بی خبری می کنند.
https://af.sputniknews.com/afghan

اندپندیت فارسی :
تولید عسل در استان تخار به  ۰۱۱ت ُن رسید
ریاست امور کشاورزی و مالداری استان تخار ،از افزایش تولید
عسل در این استان خبر میدهد .بنا به گفته این مرجع ،امسال
تولید عسل نسبت به سال گذشته بیشتر شده است و از  ۰۱تن به
 ۰۱۱تن رسیده است .دلیل این افزایش تولید ،کیفیت عسل و
افزایش مشتریان آن در بازارهای داخلی و خارجی اعالم شده
سراجالدین مهربان ،رئیس اداره کشاورزی ،مالداری و آبیاری
استان تخار ،در گفتوگویی با اندیپندنت فارسی در مورد تولید و
افزایش عسل در تخار ،چنین گفت«:تولید عسل در استان تخار،
نسبت به سال که گذشت  ۹۱درصد افزایش یافته است و به ۰۱۱
تن رسیده است و ما تالش داریم که با حمایت زنبورداران ،تولید
عسل را افزایش دهیم و به بازارهای جهانی راه پیدا کنیم تا
باعث عایدی خوبی برای زنبورداران و تشویق بیشتر آنها
شود».
آقای مهربان ،افزایش تولید عسل را در استان تخار ،کیفیت و
خوشخور بودن آن عنوان کردکرد و گفت«:عسل تخار دارای
کیفیت عالی و مزه خوش است و به همین خاطر مشتریان آن در
بازارهای داخلی و خارجی زیادند .هماکنون عسل تخار به
کشورهای پاکستان و امارات متحده عربی نیز فرستاده میشود و
آنها به عسل تخار بیشتر تمایل دارند و ما نیز تالش داریم که
بیشتر تولید کنیم و به بازارهای جهانی نیز بفرستیم
www.independentpersian.com
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تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانههای داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته ،که رسانهها بیشتر بهآن پرداختهاند.
در کنار این سعی و تالش مسووالن سکتور زراعت نیز در بخشهای مختلف زراعت با اهمیت بوده ،امید میرود تا موضوع اطالع
رسانی در محراق توجه ادارات محترم زراعت والیات قرارگیرد و تالشها درین راستا بیشتر شود تا از طریق تماس با رسانههای
محلی در والیات سطح اگاهی مردم ،دهاقین ،مالداران وباغداران بلند برود.

اقدامات انجام شده:
اکبررستمی سخنگوی وزارت زراعت درمورد بهبود وضعیت زندگی هزاران زن در شمال کشور با پروژه موفق «سبزخانه با
خبرگزاری شفقنا و تمام زعفران افغانستان را امارات متحده عربی میخرد  ،بهای بادنجان رومی با تاتوبی نیوز و مرغهای پاکستانی ،از
راه پکتیا و لوگر بهکابل قاچاق میشودبا شفقنا  ، ،ریاست زراعت سرپل جشنواره گل زعفران با آژانس پژواک  ،تاتوبی نیوز ،کشت
زعفران در سرپل گسترش یافته است با آژانس باختر ریاست زراعت خوست قوریه های تالش برای جنگالت جلغوزه وچارمغز
درخوست جریان دارد با تاتوبی نیوز  ،رئیس زراعت بلخ برگزاری نمایشگاه زراعتی ،صنعتی و تجارتی در بلخ با خبرگزاری صدای
افغان اوا ،تاتوبی نیوز ،ریئس زراعت تخار تولید عسل در تخار به  ۰۱۱تُن رسیدبا اندپیندیت فارسی  ،حاجی محمد صدیق رییس اتحادیه
ی فارم داران کابل مرغهای پاکستانی ،از راه پکتیا و لوگر بهکابل قاچاق میشود با پیک و اسپوتنیک  ،عبدالولی کوچی،رئیس زراعت
غزنی ورشکست شدن  ۰۵۱فارم مرغداری در والیت غزنی با خبرگزاری صدای افغان اوا  ،رئیس زراعت ننگرهارمیان دهقانان
وتجارقرارداد امضا شد با تاتوبی نیوز 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.

