
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 

 

۸۹۳۱قوس  ۵۲ – ۵۲  



 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 

 هابازتاب موضوعات مهم در رسانه

 :فشرده نشرات داخلی
 بامداد خوش درمورد فارم های ماهی پروری / طلوع نیوز 
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 یام افتاب پ/ شودهزار تن گوشت ماهی در افغانستان تولید می ۰۱وزارت زراعت: ساالنه 
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 / رادیو ازادی میزان تولید گوشت ماهی در افغانستان به ده هزار تُن رسیده است 

 /رادیو ازادی کند حکومت افغانستان روی انکشاف زراعت سرمایه گذاری می
 دویچه وله/ یک قالده پلنگ برفی در حال انقراض درافغانستان جان داد

 وتنیک پ/ اسافغانستان به واردات غالت و حبوبات از روسیه عالقه مند است

 نشرات داخلی

http://dailies.gov.af/anis/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ba%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1/
http://dailies.gov.af/anis/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ba%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1/
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/social/item/120805-درپنجشیر-ده-ها-باغ-نهال-های-بادام-و-گیلاس-ایجاد-می-شود.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/social/item/120769-شماری-از-زنان-در-باد-غیس-آموزش-دیدند.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/120801-مرکزپروسس-جلغوزه-سیاه-درپکتیا-ساخته-می-شود.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/social/item/120768-هزاران-درخت-در-دایکندی-سهم-پاشی-شد.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/120764-محمد-اشرف-غنی-رییس-جمهوری-بیشترین-سرمایهگذاری-برای-گسترش-زراعت-انجام-میشود.html
https://baztab.news/source/56
https://baztab.news/source/56
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 هشت صبح : 
 / هشت صبح ها تجلیل کردوزارت زراعت از روز جهانی کوه

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در یک برنامه مشترک با اداره 
زیست، وزارت انرژی و آب، مؤسسه تحف ظ  ملی حفاظت از محیط

المللی دیگر در مقر های بینحیات وحش افغانستان و برخی از سازمان
 ها تجلیل کرد.این وزارت از روز جهانی کوه

ها تجلیل از یازدهم دسامبر همه ساله به عنوان روز جهانی کوه
 شود.می

زراعت هللا غفوری، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت حشمت
ها اساس کوه»آبیاری و مالداری، در مراسمی به همین مناسبت گفت: 

ها، نباتات طبی، ها، چراگاهدهد، جنگلها را تشکیل میگی انسانزنده
ها بوده و سرچشمه آن ها در کوهآب، معادن، حیوانات وحش و یخچال

 «ها است.کوه
برای حفظ و ها، وزارت زراعت به گفته او، با توجه به اهمیت کوه

ها به هایی مانند جلغوزه، پسته، چهارمغز و ساخت چراگاهغرس نهال
ها و تنظیم مناطق حیات وحش را در صدر هدف احیای جنگل

 های خود قرار داده است.برنامه
https://8am.af/the-ministry-of 

 خبرگزاری پیام افتاب :

تن گوشت ماهی در افغانستان هزار  ۰۱وزارت زراعت: ساالنه 

  شودتولید می

سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از گسترش 
گوید که در دهد و میصنعت پرورش ماهی در کشور خبر می

هزار فارم پرورش ماهی در کشور فعال  ۴حال حاضر بیش از 
 .هستند

، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری «اکبر رستمی»
ها، ارت زراعت در تالش است تا از طریق پروژهگفت که وز

 .صنعت پرورش ماهی را در کشور تقویت کند
هزار فارم پرورش ماهی  ۴وی گفت که در حال حاضر بیش از 

ها در کشور ایجاد شده و عمالً انواع مختلف ماهی در آن
 .شودپرورش داده می
هار، های پرورش ماهی در والیات قندتر فارمبه گفته وی، بیش

 .هلمند، هرات، بلخ، ننگرهار، کنر، لغمان و کابل موقعیت دارد
 
 
 

. http://www.payam-aftab.com 

 : شفقنا خبرگزاری 

 ۹۱۰۲زعفران افغانستان برنده بهترین زعفران جهان در سال 

  شد+تصاویر

المللی ذایقه مستقر در بروکسل پایتخت بلژیک، زعفران انستیوت بین
ه طالیی المللی سه ستارشرکت افغان زعفران را برنده جایزه بین

میالدی اعالم  ۴۱۰۲عالیترین و بهترین ذایقه و کیفیت زعفران سال 
 .کرد

نوع  ۰۴۱۱در محفل شانداری که برای آزمایش و تشخیص بیش از 
مواد غذایی دربروکسل به رقابت کیفیت وذائقه گذاشته شده بود؛ این 

را برای میالدی  ۴۱۰۲انستیوت جایزه بهترین زعفران جهان سال 
 .زعفران شرکت افغان زعفران اعطا نمود

سال متواتر است که زعفران شرکت افغان زعفران به  این هفتمین
المللی ارزشمند و تصدیقنامه سه ستاره عنوان برنده این جایزه بین
 .گرددالمللی ذایقه معرفی میطالیی از جانب انستیتوت بین

المللی آزمایش ذائقه یک سازمان با اعتبارجهانی بوده که انستیتوت بین
درشهر بروکسل تاسیس گردیده است و از مدت هفده  ۴۱۱۱درسال 

سال به این سوء صدها نوع مواد غذایی ازطرف این انستیتوت مورد 
 .آزمایش قرار گرفته است
های هئیت داوری مستقل متشکل ازانجمن ۰۰این انستیتوت دارای 

 باشدمتخصصین اتحادیه اروپا می
https://af.shafaqna.com/FA/355956 . 

 کزرسانه ای باور :مر
 افزایش بی سابقۀ تولیدات عسل در بدخشان 

مسووالن اداره زراعت بدخشان گفته اند که امسال میزان 
حدود سه صد تن افزایش یافته  تولیدات عسل در این والیت به

است و این آمار نسبت به سال گذشته افزایش تولید عسل را 
 .دهدنشان می

کیکاوس شجاع تکساری مسوول مطبوعاتی ریاست زراعت 
گوید، میزان عسل تولید شدۀ بدخشان در سال جاری بدخشان می
رسد که در مقایسه به سال گذشته افزایش تُن می ۱۱۱ نزدیک به

 .دهدگیری را نشان میچشم
تولیدات عسل نسبت به  ۰۱۲۱ گوید، در سالآقای تکساری می

توانیم بگوییم که از هر ده سال گذشته بی سابقه بوده که ما می
آید که کیلوگرام عسل خالص بدست می ۰۱ فی صندوق حدود

صندوق کنیم در ۰۴۱۲۱کیلوگرام ما ضرب در  ۰۱ اگر این
 .رسدتن می ۱۱۱ ر باال است و بهمجموع سطح تولید عسل بسیا

های گذشته افزاید، سکتور زنبور پروری نسبت به سالوی می
های زنبور گیری داشته و همه ساله فارمدر بدخشان رشد چشم

 .داری در این والیت در حال افزایش است
فارم زنبور  ۰۲۱ به گفته آقای تکساری، در والیت بدخشان

فارم در  ۰۲۱ در این پروری موجود است که در مجموع
 .شودکندو زنبور عسل نگهداری می ۰۴۱۲۱ حدود

https://bawar.af/index.php/economic . 
 

 نشرات خارجی

https://af.shafaqna.com/FA/355956
https://bawar.af/index.php/economic
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 رادیو ازادی :
 کند حکومت افغانستان روی انکشاف زراعت سرمایه گذاری می

گوید، در دو سال آینده روی انکشاف زراعت حکومت افغانستان می
 .هد کردسرمایه گذاری خوا

مقامات وزارت زراعت و آبیاری و شماری از کارشناسان امور 
زراعت، روز گذشته با محمد اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری 
در مورد دشواری در حال افزایش در برابر زارعت این کشور، 

 .وگو کردندگفت
براساس اعالمیه دفتر ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی گفته است، 

ای محصوالت زراعتی با کیفیت حاصالت و شیوه انکشاف صادرات
 .پروسس آن ارتباط مستقیم دارد

های پیهم، نبودن زارعین والیات مختلف افغانستان از خشکسالی
 .های پروسس و بازار محصوالت زراعتی شکایت دارندفابریکه

دین محمد کاکر یک فروشندۀ محصوالت زراعتی والیت فراه به 
برق نداریم، ریاست زراعت و سایر ادارات  رادیو آزادی گفت: "ما

کنند، برای پروسس محصوالت امکانات نداریم، دولتی کمک نمی
 "توانیمخواهیم انجام داده نمیکارهای را که می

https://da.azadiradio.com . 

 خبرگزاری اسپوتنیک : 
و حبوبات از روسیه عالقه مند افغانستان به واردات غالت 

 است

خدمات فدرال نظارت دامپزشکی و گیاهان دارویی اظهار داشت 
 .که افغانستان به خرید غالت از روسیه عالقه مند شده است

به گزارش اسپوتنیک، خدمات فدرال نظارت دامپزشکی و 
گیاهان دارویی می گوید که افغانستان به خرید غالت از روسیه 

 واردات حبوبات عالقه مند است. و همچنان به
این سازمان اعالم کرد که روز چهارشنبه به دنبال نتایج 
نمایندگی اداره کل گیاهپزشکی گیاهان و حفاظت از افغانستان، 
به دنبال نتایج هیئت خارجی در آشنایی با سیستم های کنترل 
گیاهان دارویی روسیه و اطمینان از کیفیت و ایمنی غالت و 

 مذاکراتی انجام شده است. محصوالت،
در مذاکرات اعالم شد که روسیه محصوالت غالت را به بیش 

کشور جهان عرضه می کند، در این حال، افغانستان  003از 
نمایندگان خارجی خاطرنشان كردند  شامل این کشورها نیست، 

كه آنها عالقه مند به خرید غالت از روسیه هستند، سرویس 
بر این، عالقه به واردات حبوبات به مطبوعاتی گفت، عالوه 

 ویژه لوبیا نشان داده شده است
https://af.sputniknews.com/economy 

  تحلیل:
افزایش بی سابقه عسل در بدخشان و فعالیت در کنار سایر اخبار  اخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته،های داخبار زراعتی دررسانه

 اند.آن پرداختهها بیشتر بهرسانهکه  ی استهایخبرر ننګرهار فابریکه تولید جوجه مرغ د

رود تا موضوع اطالع های مختلف زراعت با اهمیت بوده، امید میسعی و تالش مسووالن سکتور زراعت نیز در بخشدر کنار این 
های تر شود تا از طریق تماس با رسانهها درین راستا بیشرسانی در محراق توجه ادارات محترم زراعت والیات قرارگیرد و تالش

 محلی در والیات سطح اگاهی مردم، دهاقین، مالداران وباغداران بلند برود.
 اقدامات انجام شده:

 ها فرستاده است و دو ویدیوی کوتاه نیز نشر کرده است.دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت دو اعالمیه به رسانه
هزار تن گوشت ماهی در افغانستان  ۰۱وزارت زراعت: ساالنه  درمورد ، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری«اکبر رستمی

هللا غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت روزکوه ها با حشمتل ،  خبریا،  ، تلویزیون چکادافتاب یام پ با شودتولید می

ریاست با آژانس باختر ، درپنجشیر ده ها باغ نهال های بادام و گیالس ایجاد می شود رییس زراعت پنجشیر، هشت صبحآژانس پژواک ، 

رییس زراعت آبیاری ومالداری زن دربخش بسته بندی میوه وسبزی اموزش داده شد با آژانس باختر ،  ۰۵۱برای  زراعت ، باد غیس

دریافت دهقانان سرپل گندم اصالح شده رییس اداره زراعت سرپلبا آژانس باختر ، هزاران درخت در دایکندی سهم پاشی شد  دایکندی

رئیس زراعت ، مرکزرسانه ای باور با بدخشان افزایش بی سابقۀ تولیدات عسل در  مسووالن اداره زراعت بدخشانکردند با آژانس باختر، 

بافعالیت کارخانه تولید نخود ، مسولین زراعت تخار مرکزرسانه ای باوربا توزیع هزاران اصله نهال به دهاقین در تخار  والیت تخار

 ، رهار به فعالیت اغازکردتلویزیون چکاد ، رئیس زراعت ننگرهارفابریکه تولید مرغ درننگ نفر فراهم شد با  ۰۱۱درقندهارزمینه کار 

 ۰۰رئیس زراعت هلمند درهلمند روی  آژانس پژواک ، خبریال ، با تاتوبی نیوز،پروژه انکشافی باغداری دروالیت ننگرهارپایان یافت  

 صحبت کرده اند.نوع گندم تحقیق میشود با تاتوبی نیوز 

 اقدامات بعدی:
والیات وسایر مسووالن امور دررابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی دروالیات سخن زده اند اما الزم است  روئسا محترم زراعت
 های شان توضیحات بیشتر ارائه نموده به دفتر مطبوعاتی وزارت گزارش ارسال نمایند.تا درراستای فعالیت

کند ریاست های محترم زراعت والیت عت درصفحات خود نشر میچنان موضوعات و ویدیوهایی را که دفتر مطبوعاتی وزارت زراهم 
دست اورد ها وفعالیت های خود  دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت را در جریان گی گونهی چهنحوهنیز در صفحات خود نشر کنند و از 

 قرار دهند.
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http://www.bakhtarnews.com.af/dari/social/item/120805-درپنجشیر-ده-ها-باغ-نهال-های-بادام-و-گیلاس-ایجاد-می-شود.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/social/item/120768-هزاران-درخت-در-دایکندی-سهم-پاشی-شد.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/social/item/120768-هزاران-درخت-در-دایکندی-سهم-پاشی-شد.html

