
 

 

 

 

 

 لينك خبر  نشرتاريخ
 خبر  نام رسانه  موضوع خبر

https://ariananews.af 19/1/1400   تٌن عسل درافغانستان  500هزار و 2سال گذشته نزديك به  آريانا نيوز
 ستاد شدهتولي

https://ariananews.af 19/1/1400   ريانا نيوزآ  ميليون دالر 19به ارزش بيش از  2020فغانستان در سال ا 
  زعفران به هند صادر كرد

https://da.azadiradio.com/ 19/1/1400    راديو آزادي ها هكتار زمين زراعتي را هاي اخير در بدخشان دهباران
  است كرده تخريب

https://arezo.news/category 19/1/1400    تلويزيون آرزو   توليد بيش از دو ميليون جلد پوست حيوانات در كشور

https://da.azadiradio.com 19/1/1400   نشست يك روزه براي گسترش كشت زعفراِن افغانستان در  راديو آژادي
 برگزار شد  هند

https://www.didpress.com 19/1/1400   متريك تن عسل در كشور  2500سال گذشته نزديك به  خبرگزاري ديد
  استتوليد شده

https://mandegardaily.com 18/1/1400   ها بايد به داري كوچيغني: مشكل كمبود آب براي مال روزنامه ماندگار
 گونه اساسي حل گرد

https://bokhdinews.af 19/1/1400  
خبرگزاري 

 بخدي
يك كارخانه توليد آرد در قندهار به بهره برداري سپرده 

  دش

https://bokhdinews.af 19/1/1400  
خبرگزاري 

 بخدي
نات در كشور استفاده ميليون پوست حيوا 3وزارت زراعت :
  استيا صادر شده

https://da.azadiradio.com 19/1/1400   در سرپل از سوي سازمان جهاني غذا و كشاورز  2،500 راديو آزادي
 شوداكتيد كمك نقدي مي دفتر

Wwwdailies.gov.af/anis 21/1/1400    سازد باغداري اساس ثبات جامه را مي مالداري و زراعت و روزنامه انيس

https://da.azadiradio.com 19/1/1400   ميليون پوست حيوانات در كشور  3وزارت زراعت: حدود  راديو آزادي
  استا استفاده شدهي و صادر

https://dari.wadsam.com 19/1/1400    ودصم  ميليون دالر 19به ارزش بيش از  2020افغانستان در سال 
  زعفران به هند  

https://af.shafaqna.com 19/1/1400   خبرگزاري شفقنا تن  2500رشد صنعت زنبورداري در كشور؛ توليد نزديك 
  عسل در سال گذشته

https://avapress.com 19/1/1400  
خبرگزاري 

  صداي افغان آوا
ٌتن عسل در كشور  500گذشته حدود دوهزار و سال 
 است شده توليد

 

داريـــــاري و مالــوزارت زراعت، آبي  
 رياست اطالعات و ارتباط عامه و دفتر سخنگو

ها بازتاب خبرهاي سكتور زراعت در رسانه  
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