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 هابازتاب موضوعات مهم در رسانه

 :فشرده نشرات داخلی
 / هشت صبح شوندهزار زن از طریق زراعت خودکفا می ۰۶۶در چهار سال آینده بیش از 

صدای امریکا / کمبود پیاز در هند؛ افغانستان هزاران تن پیاز به هند صادر کرد  

 / طلوع نیوزالفبازار: بهره برداری نخستین کارخانۀ پروسس کشمش در است

 بامداد خوش درمورد فارم های ماهی پروری / طلوع نیوز بامداد خوش 

 / طلوع نیوز ترین زعفران جهان شناخته شدبار زعفران کشور با کیفیتبرای هشتمین

 / آژانس پژواک به ده ها تن از زارعین در سمنگان وسایل باغدارى توزیع گردید
 آژانس پژواک/ شوندار زن از طریق زراعت خودکفا میهز ۰۶۶در چهار سال آینده بیش از 

 / سالم وطندارهزار تُن کشمش در کندهار ۵۳پروسس 

 افق خبرگزاری / افغانستان هزاران تن پیاز به هند صادر کرد

 تولید ماهی درافغانستان افزایش چشمګیری را تجربه می کند / چکاد 

 رسپ/خامه ان جهان شناخته شدزعفران افغانستان به عنوان با کیفیت ترین زعفر

 / آژانس باختر یکصد دهقان در سمنگان کمک در یافت کردند 
 باختر  /آژانسمسووالن هرات برای شگوفایی زراعت و مالداری تالش می کنند 

 / آژانس باختراتاق زراعت ومالداری هرات گشایش یافت 

 / آژانس باختردهقانان درننگرهاربا شیوه های جدید زراعتی آشنا می شوند 

 / آژانس باختره تُن گندم به سیالب زدگان درکاپیسا توزیع شد یک صد و پنجا

 / آژانس باخترتالش برای سرسبزی درننگرهارافزایش یافته است 

 باور مرکزرسانه ای  /  پروژه از سوی ادارۀ زراعت طی سال جاری ۱۱تطبیق و بهره برداری 

 باور مرکزرسانه ای /   پروژه از سوی ادارۀ زراعت طی سال جاری ۱۱تطبیق و بهره برداری 

 باور مرکزرسانه ای / توزیع هزاران اصله نهال به دهاقین در تخار 

 / شفقناشونددکفا میهزار زن از طریق زراعت خو ۰۶۶در چهار سال آینده بیش از
 / شفقنا شد+تصاویر ۹۶۱۲زعفران افغانستان برنده بهترین زعفران جهان در سال 

 / تاتوبی نیوزد مالدارۍ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا غونډه وشوه

 / تاتوبی نیوززره جنګالتي بوټي کینول شول ۱۹ننګرهار: 

 نیوز / تاتوبید بغالن د لبنیاتو فابریکې تولیدات ډېر شوي

 / تاتوبی نیوزهند کې افغاني تولیدات نندارې ته وړاندې شول

 / تاتوبی نیوززره مېرمنې پر ځان بسیا کیږي ۰۶۶څلورو کلونو پورې څه باندې  د کرنې وزیر: د کرنې له الرې تر 

 / تاتوبی نیوززره مټریک ټنه ممیز بهر ته لیږل شوي۵۳روان کال کې له کندهار څخه 

 / تاتوبی نیوزې د کرکیلې دودولو په پار هڅېپکتیکا کې د زېر

 / تاتوبی نیوزبزګرانو سره مرسته وشوه ۹۵۳ننګرهار: 

 / تاتوبی نیوززیرمو او یو کانال د جوړولو کار روان دی۵زابل: د کرنیزو اوبو د 

 

 

 

 خارجی: فشرده نشرات
 / رادیو ازادی نخستین مرکز تولید و پروسس لبنیات در غور 

 / رادیو ازادیحاصالت مالته در کنر  درصدی ۵۶ افزایش

 خبرگزاری فارس/ اتاق کشاورزی و دامداری هرات افتتاح شد
 /کوکچهطالی سرخ افغانستان بار دیگر مقام نخست کیفیت را در سطح جهان به دست آورد 

  / رادیو ازادیشده است  هکتارزمین در ننگرهار نیشکر کشت ۱۰۶۶امسال در 
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 نشرات داخلی

 طلوع نیوز:

ترین زعفران جهان بار زعفران کشور با کیفیتبرای هشتمین

  شناخته شد

تُن زعفران  ۰۵۶یاری، از میان های وزارت زراعت و آبربنیاد داده
 کنددرصد( آن را تولید می۰۱۵تُن ) ۵۱۱۳اکنون افغانستان جهان، هم

گوید که زعفران افغانستان برای ران افغانستان، میکااتحادیۀ زعفران
  .استترین زعفران جهان شناخته شدهعنوان با کیفیتبار بههشتمین

های انستیتوت ذایقه که در بلجیم به گفتۀ این اتحادیه، پس از ارزیابی
های دیگر جهان است، کیفیت زعفران افغانستان باالتر از زعفران

 .استتشخیص داده شده
کاران افغانستان در این باره بشیر احمد رشیدی، رییس اتحادیه زعفران

ساله خوشبختانه بگویم در روند توسعۀ کشت زعفران و به همه»گفت: 
های زیادی انجام بهبود بخشیدن به کیفیت زعفران افغانستان فعالیت

 «.شده
 تُن زعفران ۰۵۶یاری، از میان های وزارت زراعت و آببربنیاد داده
 .کنددرصد( آن را تولید می۰۱۵تُن ) ۵۱۱۳اکنون افغانستان جهان، هم

دهند که افغانستان در سال گذشتۀ میالدی چنان نشان میها، هماین داده
تُن زعفران، پس از ایران و هند، جایگاۀ سوم  ۵۱۱۳با تولید بیش از 

 .را در جهان گرفته بود

https://tolonews.com/fa/business 

 ت صبح :هش
هزار زن از طریق زراعت  ۰۶۶در چهار سال آینده بیش از 

  شوندخودکفا می

گوید نصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، می 
مندسازی اقتصاد ای که این وزارت برای توانبر اساس برنامه

 ۰۱۰زنان روی دست گرفته، قرار است تا چهار سال آینده 
نگاه اقتصادی روی پاهای خودشان ایستاد زن از  ۰۶۶هزار و 

 شوند.
وششم قوس، در آغاز سومین شنبه، بیستوزیر زراعت روز سه

در سخنانی « مندسازی زنان در زراعتکنفرانس ملی توان»
هزار و ۰۰گفت که بر اساس برنامه این وزارت، قرار است 

گی، های خانهی زراعت با دریافت باغچهزن در عرصه ۰۶۶
و سبزخانه کمکی از طرف این وزارت و کار در قوریه 

 پروسس محصوالت زراعت، تحت پوشش حمایتی قرار گیرند.
زن دیگر از طریق  ۰۶۶هزار و ۰۹چنان تصریح کرد که او هم

های کوچک مرغداری، مالداری، زنبورداری و توزیع فارم
نگهداری گوسفند و بز در چهار سال آینده تحت حمایت دولت 

 ...رند.گیقرار می
.https://8am.af/minister - 

 :خبرگزاری تاتوبی نیوز 

  یز بهر ته لیږل شويزره مټریک ټنه مم۵۳روان کال کې له کندهار څخه 

د کندهار د کرنې رییس حفیظ هللا سیدي وایي، دغه والیت کې د 

زره مټریک ټنه پورې رسېږي، ۰۸لکه او  ۲انګورو کلنی تولید تر 

چې درې برخې یې په تازه بڼه او یوه برخه یې له وچېدو وروسته 

 کورنیو او نړیوالو مارکېټونو ته صادرېږي.

زره تولید شویو ۰۸لکه او ۲کال له دغو سیدي وویل، کندهار کې سږ

 زره مټریک ټنه ممیز تولید شوي دي. ۵۳ انګورو 

نوموړی زیاتوي، د ممیزو د وچوونکیو لپاره یې بېالبېلو ولسوالیو کې 

عصري ممیزخونې هم جوړې کړي، چې ورسره د ممیزو په  ۰۶۸

 کیفیت کې مثبت بدلون راغلی دی.

یل، دا مهال په سلګونه مېرمنې او د کندهار د کرنې رییس همداراز وو

نارینه د ممیزو پر وچولو بوخت دي، چې دا یې د عوایدو ترالسه کولو 

 یوه ښه وسیله ده.

لرونکی عالوالدین وایي، د کندهار دامان ولسوالۍ کې د انګورو باغ

ځکه بدل کړي، چې د تورو انګورو ممیز   ډېری انګور یې په ممیزو

 هند کې ښه مارکېټ لري.

نوموړی له دولته غواړي، چې په دې اړه نورې اسانتیاوې هم ورته 

 چمتو کړي.

 

https://tatobaynews.com. 

 

 

 

 

 

 :  رآژانس باخت
 .ت اتاق زراعت ومالداری هرات گشایش یاف

با گشایش این اتاق ، کنفرانس ارزیابی چالش ها و ارائه راهکارها به 

درهرات راه   منظور افزایش تولیدات و صادرات محصوالت زراعتی

 .اندازی شد

هرات هدف از برگزاری این   عبدالصبور رحمانی رییس زراعت

برنامه را افتتاح اتاق زراعت و مالداری در هرات عنوان نمود و بیان 

شت ضمن افتتاح این اطاق تجارتی، کنفرانس ارزیابی چالش ها و دا

ارائه راهکارها به منظور افزایش تولیدات و صادرات محصوالت ، 

راه اندازی شد که تجار تولید کننده، پروسس کننده، صادر کننده و بخش 

های ذیدخل گردهم آمده اند و مشکالت منطقوی، ساحوی و کشوری را 

یدهند که در نتیجه راهکارهایی از این طریق به مورد بررسی قرار م

ریاست جمهوری ارائه می کنند تا در قسمت حل آن اقداماتی عملی 

 .صورت بگیرد

عبدالقیوم رحیمی والی هرات با حضور در این برنامه گفت ریاست 

زراعت هرات در تالش است که چالش هایی که سد راه مسایل تجارتی 

اعث عدم پیشرفت در این بخش شده است در آن والیت وجود دارد و ب

برطرف کند و زمینه رشد تولیدات زراعتی، آبیاری و مالداری را 

 ..فراهم سازد

http://www.bakhtarnews.com.af/dari 

 نشرات خارجی

https://8am.af/minister
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  رادیو ازادی :

 کند ایه گذاری میحکومت افغانستان روی انکشاف زراعت سرم

گوید، در دو سال آینده روی انکشاف زراعت حکومت افغانستان می

 .سرمایه گذاری خواهد کرد

مقامات وزارت زراعت و آبیاری و شماری از کارشناسان امور 

زراعت، روز گذشته با محمد اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری 

کشور، در مورد دشواری در حال افزایش در برابر زارعت این 

 .وگو کردندگفت

براساس اعالمیه دفتر ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی گفته است، 

ای انکشاف صادرات محصوالت زراعتی با کیفیت حاصالت و شیوه

 .پروسس آن ارتباط مستقیم دارد

های پیهم، نبودن زارعین والیات مختلف افغانستان از خشکسالی

 .اعتی شکایت دارندهای پروسس و بازار محصوالت زرفابریکه

دین محمد کاکر یک فروشندۀ محصوالت زراعتی والیت فراه به رادیو 

آزادی گفت: "ما برق نداریم، ریاست زراعت و سایر ادارات دولتی 

کنند، برای پروسس محصوالت امکانات نداریم، کارهای را کمک نمی

 "توانیمخواهیم انجام داده نمیکه می

https://da.azadiradio.com.  

 صدای امریکا :

  کرد کمبود پیاز در هند؛ افغانستان هزاران تن پیاز به هند صادر

گویند، بدنبال بروز کمبود شدید پیاز در مقامات در افغانستان می

هند، تاجران افغانستان ظرف دو ماه گذشته حداقل ده هزار تن 

 ادر کرده اند.پیاز به این کشور ص
های شدید غیرموسمی های هند گزارش کرده اند که بارانرسانه

در شمال هند، جایی که ایالت تامیل ندو بیشترین پیاز خود را از 

آورد، سبب شده است که تولیدات پیاز به شدت آسیب آن بدست می

 ببیند.

ها، خدمات ضعیف حمل و نقل که نتوانسته براساس این گزارش

ید شده را در زمان مشخص به بازارها منتقل کند، به این پیاز تول

 مشکل افزوده است.

های تجارت کابل به صدای حسیب رحیمی، رییس اجرایی اتاق

امریکا گفت که به دلیل تقاضای زیاد پیاز در بازارهای هند، 

زمینۀ صدور پانزده هزار پیاز دیگر نیز از افغانستان فراهم شده 

 است.

. 

https://www.darivoa.com  

 تحلیل:
ترین بار زعفران کشور با کیفیتبرای هشتمیندر کنار سایر اخبار  اخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته،های داخبار زراعتی دررسانه

 اند.آن پرداختهها بیشتر بهرسانهکه خبری است   استه زعفران جهان شناخته شد

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 بیشیات قرارگیرد و تالشرسانی در محراق توجه ادارات محترم زراعت وال

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

کمبود پیاز در هند؛ افغانستان ، رسپخامه ، درمورد زعفران با طلوع نیوز اریاکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالد

مسووالن هرات برای  معین وزارت زراعت وآبیاری، ، خبرگزاری افق توبی نیوزتا،  صدای امریکا با  هزاران تن پیاز به هند صادر کرد

هزار تُن کشمش در  ۵۳هللا سیدی، رئیس زراعت کندهار پروسس حفیظبا آژانس باختر،  شگوفایی زراعت و مالداری تالش می کنند

مندسازی زنان را های توانوالیت گروپ ۱۰ریاست در این ذیره رحمان رئیس اقتصاد خانوادۀ ، ، تاتوبی نیوزسالم وطنداربا  کندهار

رئیس ادارۀ  آژانس بختر، با یکصد دهقان در سمنگان کمک در یافت کردند اداره زراعت سمنگان، شفقنا، با آژانس پژواکایجاد کند 

زراعت والیت تخار توزیع  رئیس با  مرکزرسانه ای باور، پروژه از سوی ادارۀ زراعت ۰۰تطبیق و بهره برداری   زراعت والیت سرپل

دهقان  ۲۵۳رئیس زراعت ننگرهاربا  ، نیوز تاتوبی مرکزرسانه ای باور، رئیس زراعت پکتیا با هزاران اصله نهال به دهاقین در تخار 

ی جدید زراعتی آشنا می شوند دهقانان درننگرهاربا شیوه ها،با تاتوبی نیوزهزاربته های جنگلی غرس شد  ۰۲و  کمک صورت گرفت 

کر کشت هکتار زمین در چهار ولسوالی والیت ننگرهار نیش ۰۰۸۸، با آژانس باختر تالش برای سرسبزی درننگرهارافزایش یافته است و

، آژانس باختر خبرگزاری فارسبا  اتاق کشاورزی و دامداری هرات افتتاح شد هراتزراعت رئیس اداره ، با رادیو ازادی شده است

 رئیس اداره زراعت سمنگان، با آژانس باختریک صد و پنجاه تُن گندم به سیالب زدگان درکاپیسا توزیع شد  مسوول ریاست زراعت کاپیسا

 درمورد زعفران کاران افغانستانه زعفرانبشیر احمد رشیدی، رییس اتحادی، آژانس پژواک با زارعین در سمنگان وسایل باغدارى توزیع گردیدبه 

 صحبت کرده اند. با طلوع نیوز

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

 ئه نموده به دفتر مطبوعاتی وزارت گزارش ارسال نمایند.های شان توضیحات بیشتر اراتا درراستای فعالیت
کند ریاست های محترم زراعت والیت چنان موضوعات و ویدیوهایی را که دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت درصفحات خود نشر میهم 

وزارت زراعت را در جریان دست اورد ها وفعالیت های خود  دفتر مطبوعاتی گی گونهی چهنحوهنیز در صفحات خود نشر کنند و از 
 قرار دهند.

 

https://da.azadiradio.com/
https://www.darivoa.com/a/5209068
https://www.darivoa.com/a/5209068
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/120937-یکصد-دهقان-در-سمنگان-کمک-در-یافت-کردند.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/120937-یکصد-دهقان-در-سمنگان-کمک-در-یافت-کردند.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/121007-دهقانان-درننگرهاربا-شیوه-های-جدید-زراعتی-آشنا-می-شوند.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/121007-دهقانان-درننگرهاربا-شیوه-های-جدید-زراعتی-آشنا-می-شوند.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/social/item/121005-تلاش-برای-سرسبزی-درننگرهارافزایش-یافته-است.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/social/item/121005-تلاش-برای-سرسبزی-درننگرهارافزایش-یافته-است.html
https://baztab.news/source/86
https://baztab.news/source/86
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/social/item/121004-یک-صد-و-پنجاه-تُن-گندم-به-سیلاب-زدگان-درکاپیسا-توزیع-شد.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/social/item/121004-یک-صد-و-پنجاه-تُن-گندم-به-سیلاب-زدگان-درکاپیسا-توزیع-شد.html


 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 

 


