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 نشرات داخلی

 طلوع نیوز:

 آغاز کار ساخت کارخانه پردازش شیر در کابل

ت زراعت، آبیاری و مالداری با کمک مالی صندوق جهانی توسعه وزار

کشاورزی و کمک فنی سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد، با 

هزار دالر امروز سه شنبه کار ساخت یکی از بزرگ  ۳۳۳هزینه سه میلیون 

 .ترین کارخانه های پردازش شیر را در ریشخور کابل آغاز کرد

زیر زراعت، آبیاری و مالداری در مراسم گشایش کار نصیر احمد درانی، و

ساخت این کارخانه، گفت که از بیش از دو میلیون تُن تقاضا به شیر در 

شود و از همین رو درصد آن در داخل کشور تولید می ۲۹کشور نزدیک به 

های بخش خصوصی برای ارزش افزایی این فراوده نیاز به سرمایه گذاری

 .است

https://tolonews.com/fa/business . 

 هشت صبح :

های زراعتی دهقانان تابوت ای مدنی برای فراوردهنهاده

  ساختند

پنجم عقرب در یک  شنبه،شماری از دهقانان و فعاالن مدنی روز یک

گان، تابوتی را به منظور حرکت اعتراضی پیش درب مجلس نماینده

گان کنندههای زراعتی دهقانان ساختند. این اعتراضحمایت از فراورده

 های زراعتییل نبود بازار داخلی و خارجی، فراوردهگویند که به دلمی

ها دهقانان فرسوده شده و قیمت آن کاهش پیدا کرده است. آن

گویند که در پنج سال گذشته، به دلیل نبود مارکیت مناسب برای می

های زراعتی، میلیاردها دالر به دهقانان ضرر رسیده فروش این فراورده

 است.

nbega-https://8am.af/work 
 آژانس پژواک :

 کمپاين بیمارى ضد بروسلوز و طاعون در دايکندى آغاز شد

همزمان با آغاز کمپاین واکسین ضد بیمارى طاعون و بروسلوز حیوانى در 

د و دایکندى، براى دو هزار دهقان در این والیت، کودکیمیاوى سیاه و سفی

 تخم اصالح شده بذرى نیز توزیع شد.

عبدالواحد فیروزی رئیس ادارۀ زراعت و مالداری والیت دایکندی، به 

آژانس خبرى پژواک گفت که این کمپاین، براى مدت یک و نیم ماه در 

مرکز و ولسوالی های ده گانۀ این والیت، از سوی کارکنان پروژه ملی 

 الداری کشور، پیش برده مى شود.باغداری و مالداری وزارت زراعت و م

میلیون افغانى هزینه برداشته است و در  ٥وى افزود که این کمپاین، بیش از 

جریان آن، براى مواشی مالداران این والیت، دو نوع واکسین تطبیق مى شود 

 که گفت موصوف که در برابر امراض طاعون و بروسلوز وقایه خواهند شد.

  ها، برای مالداران رایگان می باشد. واکسین این وتزریق توزیع

https://baztab.news/article/11860 
 

 

 

 

 

 

 سالم وطندار:

 درصدی جنگالت ارچه در بادغیس 08نگرانی از نابودی 

های ملی جنگالت ارچه پس از جنگالت پسته در بادغیس، از سرمایه

 روند، اما بخش کالن این جنگالت نابود شده است.به شمار می

های گذشته گوید، در سالعبدالتواب تائب، رئیس زراعت بادغیس می

نو، ولسوالی هایی شهرقلعههزار هکتار جنگل ارچه در بخش ۰۳تا  ۸

درصد این  ۸۳یت وجود داشت، اما اکنون قادس و آبکمری این وال

 جنگالت نابود شده است.

هزار هکتار این جنگالت در این  ۹به گفتۀ او، در حال حاضر حدود 

 ها باقی مانده است.بخش

ها و عدم آگاهی مردم از اهمیت جنگالت را از آقای تائب، ناامنی

 کند وهای نابودی جنگالت ارچه در این والیت عنوان میعلت

 ... شودگان محل قطع میتوسط باشنده گوید که بیشتر این جنگالتمی

https://baztab.news/article/1186777 
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 نشرات خارجی

 راديو ازادی :

  تظرف ده روز سه صد تُن جلغوزه به چین صادر شده اس

صد روز گذشته بیش از سه ۰۳گوید که در اتاق تجارت و صنایع افغانستان می

 .تن جلغوزه به چین صادر شده است

میر زمان پوپل، رئیس انکشاف صنایع و صادرات این اتاق امروز به رادیو 

آزادی گفت که بهای یک کیلوجلغوزه در بازارهای افغانستان به حدود 

 .رسددالر می ۳٥تا  ۳۳جهان به حدود افغانی و دربازارهای  ۹٥۳۳

وی افزود که صادرات جلغوزه به چین پس از گشایش دهلیز هوایی تجارتی 

 .رونق یافته است

عالوه بر این، به گفته اتاق تجارت و صنایع بازار جلغوزه در کشورهای هند، 

  .امارات متحده عربی و برخی از کشورهای اروپایی نیز گرم است
zadiradio.comhttps://da.a 

 راديو بیان :

   افزايش حاصالت انار در بلخ

گوید، در دو سال اخیر دهاقین بلخ شاهد مسووالن محلی بلخ می

 .افزایش حاصالت انار در این والیت هستند

گوید، در ذبیح اهلل ذوبین آمر امور زراعتی ریاست زراعت بلخ می

خلم والیت بلخ در  تاشقرغان ولسوالیدوسال اخیر حاصالت انار منطقه

 .حال افزایش است

جوار آن از بازار های همافزاید که انار تاشقرغان در بلخ و والیتاومی

خوب برخوردار است و بیش از پنج هزارهکتار زمین در ولسوالی خلم 

  .تحت پوشش درختان انار قرار دارد

. http://www.bayanshamal.com 

 تحلیل:
گذاری بزرگتریت فابریکه تولیدات لبنی در پایتخت بیشترین بازتاب را تهدابخبر لی و خارجی بازتاب خوبی داشته های داخاخبار زراعتی دررسانه

گامی رهگذر ازایناز سویی هم و  شداز ناحیه محصوالت لبنی مرفوع خواهد داشت که در آینده ها با تولیدات این فابریکه تا حد زیادی نیازمندی مردم 

ت درکشور صورت گرفته که ازجانب وزارت زراعآوردها و اقداماتیها، دستعالیتفسایر اخبار از  . در کنار اینخواهد بودبرداشته برای خودکفایی 

 است.بازتاب یافته

والیات و  های محلی درتر شود و از طریق رسانهها درین راستا بیشتالشبوده، امید  با اهمیتهای مختلف زراعت سعی و تالش مسووالن در بخش 

 وباغداران بلند برود.دهاقین مالداران نی ادامه یابد تا سطح اگاهی مردم، ها برای کشاورزان روند اطالع رساولسوالی

 اقدامات انجام شده:
ها اعالمیه فرستاده و ویدیوی مستند نیز نشر دابگذاری بزرگترین فابریکه لبنیات در پایتخت به رسانهدفتر مطبوعاتی وزارت زراعت در مورد ته

 است.کرده

نگرانی صادر کننده  با رادیو ازادی ، سالم وطندارکارخانه پروسس محصوالت لبنی در منطقه ریشخوررت زراعت درمورد وزا اکبر رستمی، سخنگوی

اداره با رادیو ازادی ، حاصالت انجیر در کندهار افزایش یافته است  اهلل سعیدی، رئیس زراعت، والیت کندهار حفیظبا طلوع نیوزگان سیب از نبود بازار

کمپاین بیمارى ضد بروسلوز و طاعون در دایکندى آغاز  وبا آژانس باختردهقانان دایکندی تخم اصالح شده گندم دریافت کردند  یزراعت دایکند

رییس  با سالم وطندار درصدی جنگالت ارچه ۸۳عبدالتواب تائب، رئیس زراعت بادغیس نگرانی از نابودی آژانس پژواک،  ، انستانبا  روزنامه افغشد 

مسووالن در بغالن می گویند زنبور تاتوبی نیوز،  با آژانس باختر، دهقانان پکتیا در آستانه بهره گیری از دو کانال آبیاری زراعت، آبیاری و مالداری پکتیا

، رئیس با  مرکزرسانه ای باور افزایش حاصالت پیاز در بلخ آمر امور زراعتی ادارۀ زراعت بلخبا  باختر آژانس،  اشتغال زایی به زنان در بغالن داری

با آژانس باختر، رئیس  دتوزیع ش دستگاه هموارکاری زمین به دهقانان مسوول ریاست زراعت، هرات هشت زراعت هلمند مالته هلمند با تاتوبی نیوز 

حمیدی مسوول پروژه ملی باغداری وزارت زراعت در والیت مرکزرسانه ای باور،   روزنامه افغانستان ، زراعت بلخ حاصالت انار دربلخ زیاد شده با

با   طالی سرخ، در تالطم بازار پر نوسانگویندمسووالن ریاست زراعت هرات می با مرکزرسانه ای باورپروژه باغداری در سرپل آغاز شد ۰۹کار  سرپل

 .صحبت کرده اند ریاست زراعت بغالن از  افزایش انارخبرمی دهند  با طلوع نیوز هشت صبح
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 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 

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

 .شتر ارائه نموده به دفتر مطبوعاتی وزارت گزارش ارسال نمایندیت بهای شان توضیحافعالیت

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

 .را در جریان قرار دهنددفتر مطبوعاتی وزارت زراعت  دست اورد ها وفعالیت های خود گی گونهی چهنحوهاز خود نشر کنند و 

 

 


