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 نشرات داخلی

 طلوع نیوز:

 ندازی شداهای جغرافیایی در افغانستان راهنخستین پروژۀ نشانه

ه بازارهای نصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری عدم دسترسی ب

خواند و این پروژه را های عمده در کشور مییی و جهانی را از چالشمنطقه

های رعایت معیارهای جهانی، گان کوچک در بخشبرای تولیدکننده

 .داندشان بسیار سودمند میبندی تولیداتپروسس و بسته

راجندرا آریال، رییس عمومی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در 

های جغرافیایی را یکی از بهترین ابزارها برای ان ایجاد و گسترش نشانهافغانست

 .کندتبلیغ محصوالت افغانستان عنوان می

های جغرافیایی توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژۀ ساختار نشانه

در همکاری نزدیک با وزارت صنعت و تجارت و با حمایت فنی سازمان 

و حمایت مالی اتحادیه اروپا برای سه سال و در خوراک و زراعت ملل متحد 

 .شوددو مرحله تطبیق می

 

https://mandegardaily.com/reports.  

 هشت صبح :

  ی در هلمند ساخته شدپروراولین فارم گژدم

پروری در شهر لشکرگاه، مرکز والیت هلمند ساخته و ک فارم گژدمی

برداری سپرده شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با اعالم به بهره

یابند. این هزار گژدم پرورش می ۶۱این خبر گفته است که در این فارم 

 فارم از سوی بخش خصوصی ساخته شده است.

ای که نشر کرد، به نقل از زلمی الکو، رییس ت در اعالمیهاین وزار

زراعت، آبیاری و مالداری هلمند نوشته است که با آغاز کار ساخت و 

برداری از این فارم، برای حل مشکالت و رفع نیازهای سپس بهره

های فنی و از سوی ریاست زراعت هلمند راهنمایی مسووالن این فارم،

 است. های الزمی شدهمشورت

شان را به خاطر گویند که فارمپروری میچنان مسووالن این گژدمهم

اند. آنان در های کشور به خارج ساختهجلوگیری از قاچاق گژدم

اند و از حکومت هزار گژدم جمع کرده ۶۱شان تا این دم فارم

ی فروش زهر گژدم را شان زمینهخواهند که در بازار جهانی، برایمی

 فراهم کند.

https://8am.af 
 تاتوبی نیوز :

 دهلمند سپین زر )پخته/پنبه/مالوچ
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 مرکزرسانه ای باور :

   لخافزایش حاصالت گلپی در والیت ب

گوید، مساعد بودن اقلیم وآب وهوا دراین والیت اداره زراعت بلخ می

سبب شده تا کشاورزان بتوانند حاصالت خوب زراعتی بخصوص از 

 .کشت نبات گلپی به دست بیاورند

گوید، کشت و ذبیح اهلل ذوبین آمر امور زراعتی ادارۀ زراعت بلخ می

فیصد افزایش  ۴۴شتر از برداشت این نبات در طی سه سال گذشته به بی

 .یافته است

هکتار زمین زیر  ۴۲۴تا  ۴۶۵گوید، در والیت بلخ ساالنه میان وی می

 تن هزار ۸  کشت نبات گلپی میرود و مقدار حاصالت آن نزدیک به

 .میرسد

شود وی با بیان اینکه این نبات بیشتر در ولسوالی شولگره کشت می

باشد ندارد ولی نسبتاً عاید این افزود، فروش آن چنان که باید داشته 

 .نبات برای دهقان قناعت بخش است

های چنان به والیتآقای ذوبین عالوه کرد، گلپی تولید شده در بلخ هم

هایی که درآن کشت جوار چون جوزجان، سمنگان به ویژه والیتهم

 .شودشود صادر مینمی

https://bawar.af/ 
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 نشرات خارجی

 دویچه وله :

  درصد افزایش یافته است ۰۴ن: حاصالت بادام دایکندی مسئوال

یدعبدالوهاب فیروزی، رئیس زراعت، مالداری و آبیاری والیت دایکندی به 

متریک تن  ۲۴های شان امسال دویچه وله گفت که دهقانان این والیت از باغ

 .بادام بدست آورده اند

باران و برف در فیروزی دلیل افزایش حاصالت بادام این والیت را بارش 

سالی، حمایت اداره زراعت از باغداران و افزایش زمستان گذشته، رفع خشک

گوید که امسال در تمام داند و میهای زراعتی میغرس نهال بادام در زمین

 .های زراعتی حاصالت خوب بوده استبخش

 بادام یکی از منابع عمده عایداتی برای باشندگان والیت دایکندی است. 

ps://baztab.news/article/1189178htt 

 خبرگزاری اسپوتنیک :

  آغاز به کار نخستین فارم پرورش کژدم در هلمند 

یک فارم مجهز کژدم پروری در لشکرگاه، مرکز والیت هلمند اعمار و 

 .به بهره برداری رسید

 الکو، زلمی  ،وا پرسآ خبرگزاری از نقل به اسپوتنیک، گزارش به

 های رسانه با صحبت در هلمند مالداری و آبیاری زراعت، رییس

که از سوی بخش خصوصی ساخته  فارم این به»: گفت افغانستان خبری

های مختلف شده، از جانب ریاست زراعت هلمند در زمینه

 «.شودجانبه میهای همههمکاری

شان را به خاطر گویند که فارممسووالن این فارم پرورش کژدم می

 اند. ای کشور به خارج ساختهجلوگیری از قاچاق کژدم ه

https://af.sputniknews.com/afghan 

 تحلیل:
های جغرافیایی در نخستین پروژۀ نشانهدر کنار خبرهای دیگر سکتور زراعت،  های داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته، اخبار زراعتی دررسانه

 اند.آن پرداختهبیشتر بهها رسانه اند که  یخبرهایاز جمله ساخت نخستین فارم گژدم پروری در هلمند و افغانستان 

رود تا موضوع اطالع رسانی در محراق توجه ادارات میهای مختلف زراعت با اهمیت بوده، امید در بخشسکتور زراعت نیز سعی و تالش مسووالن  

مالداران  ،های محلی در والیات سطح اگاهی مردم، دهاقینرسانهتماس با از طریق  تر شود تاها درین راستا بیشالشمحترم زراعت والیات قرارگیرد و ت

 وباغداران بلند برود.

 اقدامات انجام شده:
 فتر مطبوعاتی وزارت زراعت ویدیوی کوتاه ایجاد فارم گژدم پروری در هلمند را نشر کرده است.د

نخستین فارم پرورش کژدم در هلمند   رییس زراعت هلمندبا آژانس پژواک ،  هزار متریک تن پیاز تولید شده ۴۵درمورد گرمسئولین ریاست زراعت لو

چه ، شفقنا ، آژانس باختر ، ودصم ، آژانس بین المللی کوک، روزنامه اطالعات روز هشت صبح ، روزنامه صبح کابل،  با اسپوتنیک ، پیام افتاب ،

با جمهور نیوز، خبرگزاری صدای  ، رییس زراعت والیت دایکندی جشن سیب دخترشاه در دایکندیخبرگزاری صدای افغان اوا،و پخته با تاتوبی نیوز 

کار ساخت دو مرکز جمع سرپرست ریاست زراعت آبیاری و مالداری کندز، با دویچه وله درصد افزایش یافته ۵۴حاصالت بادام دایکندی  افغان اوا و

رییس اداره ، با آژانس باختر هقانان ردستگاه های علف دروی دریافت کردند ررییس اداره زراعت پنجشیبا آژانس باختر ، آوری شیر در کندز آغاز شد

ک کانال آبیاری درکنر بازسازی شد ی ریاست زراعت کنربا آژانس باختر، کارخانه یی برای پروسس لبنیات در دایکندی ساخته شد  زراعت، دایکندی

محمد وصیل مسعود،مسئول زراعت و مالداری غزنی حاصل دهی خوب با مرکزرسانه ای باور  اداره زراعت بلخ افزایش حاصالت گلپیبا آژانس باختر  

  .صحبت کرده اند  با خبرگزاری صدای افغان اوا،  غزنی سمارق در

 اقدامات بعدی:
اما الزم است تا درراستای ن امور دررابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی دروالیات سخن زده اند محترم زراعت والیات وسایر مسووال روئسا

 .وزارت گزارش ارسال نمایندشتر ارائه نموده به دفتر مطبوعاتی یت بهای شان توضیحافعالیت

کند ریاست های محترم زراعت والیت نیز در صفحات وزارت زراعت درصفحات خود نشر میمطبوعاتی را که دفتر  یهایچنان موضوعات و ویدیوهم 

 .ار دهندرا در جریان قردفتر مطبوعاتی وزارت زراعت  دست اورد ها وفعالیت های خود گی گونهی چهنحوهاز خود نشر کنند و 
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