
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 

 

۸۹۳۱جدی  ۵ – ۴  



 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 

 هابازتاب موضوعات مهم در رسانه

 :فشرده نشرات داخلی
 پسته بدیل کوکنار درهلمند / طلوع نیوز .1
 / طلوع نیوز فزایش بیست و دو درصدی کشت و تولید زعفران در کشورا .2
 تلویزیون نور /فزایش بیست و دو درصدی کشت و تولید زعفران در کشورا .3
 هشت صبح / تن زعفران تولید کرده است ۰۲افغانستان امسال حدود  .4
 / اطالعات روزتُن رسید  ۰۲میزان تولید زعفران کشور به  .5
 / آژانس پژواک زعفران تولید شوي ټنه ۰۲میلیونه ډالرو په ارزښت  ۰٢سږ کال په هېواد کې د  .6
 / آژانس پژواک صنعت پرورش ماهی در هرات رو به افزایش است .7
 / آژانس پژواک تن رسیده است ۰۲درصد افزایش، نزدیک به  ۰۰میزان تولید زعفران امسال با  .8
 / سالم وطندار تن زعفران تولید کرده است ۰۲سال نزدیک به افغانستان ام .9

 / سالم وطنداردرصدی تولید عسل در هرات ۰۲افزایش  .11
 درصدی طالی سرخ افغانستان / تلویریون چکاد ۰۲افزایش  .11
 دیده درفراه شتافت / تلویریون چکادحکومت محلی به کمک کشاورزان خسارات  .12
 /تلویزیون نورفزایش بیست و دو درصدی کشت و تولید زعفران در کشورا .13
 /افغانستان ما شود میلیون قطعه در کنر ساخته می۵/۰یک فارم تولید ماهی با ظرفیت  .14
 / افغانستان مازره ټنو ته رسېدلي ۰۰۲روان کال د میدان وردګ د مڼو حاصالت  .15
 / افغانستان ما تن زعفران تولید کرده است  ۰۲حدود افغانستان امسال  .16
 / افغانستان ما صنعت پرورش ماهی در هرات رو به افزایش است  .17
 / کودک خبرتُن رسید ۰۲قدار تولید زعفران در افغانستان به م .18
 / ودصم درصدی حاصالت سیب میدان وردک ۰۲افزایش  .19
 پرسخامه  /تن رسیده است ۰۲تولید زعفران افغانستان امسال به  .21
 / شفقنا تن زعفران تولید کرده است ۰۲افغانستان در سال جاری نزدیک به  .21
 /اواتن رسید ۰۲تولید زعفران در کشور نزدیک به  .22
 / روزنامه مدنیت!طالی سفید افغانستان .23
 / آژانس باختر کشت گیاه هنگ در فاریاب ترویج بیشتر می شود  .24
 / آژانس باختر د خانواده های دامدار در پروان خوراک حیوانی دریافت کردن .25
 / آژانس باخترنهال شانی در کندز آغاز شد  .26
 / تاتوبی نیوز هرات کې د شاتو تولیدی زیات شوی .27
 / تاتوبی نیوزشیخ زاید پوهنتون کې د جلغوزې او چهارمغزو څېړنیز قوریه جوړیږي .28
 / تاتوبی نیوزبېوزله کورنیو د هګیو چرګانو د وېش لړۍ بشپړ شو ۰۲۲۲پکتیکا کې پر  .29
 / تاتوبی نیوزمان کې د جلغوزې او غوزانو د ځنګلونو د بیا احیا لپاره هڅې کړندي شويلغ .31
 / تاتوبی نیوزسلنه زیاتوالی راغلی ۰۰د زعفرانو په تولید کې  .31
 / تاتوبی نیوززره ټنو رسېدلي ۰۰۲میدان وردګو کې د مڼو حاصالت تر  .32
 / تاتوبی نیوزهرات کې د شاتو تولیدی زیات شوی .33
 / سیحون نیوزشودری پیاز به هند صادر میال ۰۵روزانه  .34
 / سیحون نیوز تُن رسید ۰۲وزارت زراعت: تولیدات زعفران به  .35

 

 فشرده نشرات خارجی:
 / رادیو ازادی هره ورځ له افغاستانه پنځلس الرۍ پیاز هند ته رسېږي  .1

 / صدای امریکا ټنه زعفران تولید شوي۰۲سږ کال افغانستان کې نژدې  .2

 وتنیک پ/ اسنه حاصالت سیب میدان وردک افزایش بی پیشی .3
 / بی بی سی میلیون دالر درآمد امسال ۰٢افزایش تولید زعفران در افغانستان؛  .4
 / کوکچه پرس درصدی حاصالت سیب میدان وردک  ۰۲افزایش  .5

 

 

http://www.nooraf.tv/1398/10/04/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7/
http://www.nooraf.tv/1398/10/04/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7/
http://www.nooraf.tv/1398/10/04/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7/
http://www.nooraf.tv/1398/10/04/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7/
https://www.pajhwok.com/ps/2019/12/25/%D8%B3%DA%96-%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%87-%D9%87%DB%90%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%DB%90-%D8%AF-%D9%A2%D9%A7-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%89%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DA%9A%D8%AA-%D9%A2%D9%A0-%D9%BC%D9%86%D9%87-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%8A
https://www.pajhwok.com/dr/2019/12/25/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.pajhwok.com/dr/2019/12/25/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%A2%D9%A2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D8%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%8A%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%A2%D9%A0-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.nooraf.tv/1398/10/04/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7/
http://www.nooraf.tv/1398/10/04/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7/
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/121224-کشت-گیاه-هنگ-در-فاریاب-ترویج-بیشتر-می-شود.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/social/item/121147-خانواده-های-دامدار-در-پروان-خوراک-حیوانی-دریافت-کردند.html


 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 

 نشرات داخلی

 هشت صبح :
  تن زعفران تولید کرده است ۰۲افغانستان امسال حدود 

رهای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، ترین آمابراساس تازه

درصد  ۰۰میزان تولید زعفران در کشور امسال نسبت به سال گذشته 

 ۰۲کیلوگرام )نزدیک به  ۹۶۱هزار و  ۰۱افزایش یافته است و به 

 تن( رسیده است.

ای به نقل از اکبر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با نشر اعالمیه

گفته است که امسال در سراسر کشور رستمی، سخنگوی این وزارت، 

هکتار زمین زیر کشت گیاه زعفران قرار داشت که  ۵۵٢هزار و هفت

 درصد افزایش یافته است. ۰۰محصول آن در مقایسه با سال گذشته 

 ۰٢۰هزار و در سال گذشته اراضی تحت کشت گیاه زعفران به شش

 تن شده بود. ۰۶رسید و محصول مجموعی آن هکتار می

ترین زعفران امسال به ترتیب از معلومات رستمی، بیشطبق 

های هرات، بلخ، فاریاب، قندهار، ارزگان، دایکندی و سرپل به والیت

 دست آمده است.

ترین اراضی تحت کشت گیاه زعفران در هرات بوده است که به بیش

 رسد.هزار هکتار میهفت
has-https://8am.af/afghanistan 

 تاتوبی نیوز :
 / تاتوبی نیوزکې د شاتو تولیدی زیات شوی هرات

شات او زعفران د هرات د هغو محصوالتو له ډلې دي چې 
کسان د هرات  ۵۲۲خلکو ته ډېر عاید په الس ورکوي. دا مهال 

په انجیل، ګذرې، کُرخ، پښتون زرغون، اوبې، چشت، کشک 
کهنه، کشک رباط سنګي، زنده جان او غوریانو ولسوالیو کې د 

 یو پر روزنه او تولید بوخت دي.شاتو مچ
د هرات د کرنې رییس عبدالصبور رحماني وایي، د شاتو مچیو 

ټنو نه ډېر خالص شات تولید کړي  ۰۵۲روزونکیو روان کال له 
 دي.

نوموړی زیاتوي، په هرات کې روان کال تولید شوي شات د تېر 
سلنه ډېروالی ښیي. د هرات  ۰۲کال د تولید شویو هغو په پرتله 

د کرنې رییس دغه راز له ګاونډیو هېوادونو نه هرات ته د 
کیفیته شاتو پر واردېدو اندېښنه ښودلې او زیاتوي چې د بې
کیفیته بهرنیو شاتو واردېدو له امله د داخلي شاتو د تولید بازاز بې

 له ځوړ سره مخ شوی دی.
رحماني له حکومته غواړي چې له ګاونډیو هېوادونو نه د 

شاتو د واردولو مخه ونیسي او خلک وهڅوي چې په کیفیته بې
 کور دننه تولید شوي شات وپېري.

په همدې حال کې د هرات د انجیل ولسوالي د شاتو مچیو 
لرونکیو ټولنې رییس محمدعارف واصل که څه هم په کور دننه 
تولید شویو شاتو له زیاتېدو خوښي څرګندوي، خو وایي چې 

کیفیته شاتو واردېدل د دغه کورني تولید په پلور بازار ته د بې
 کې د کمښت راتلو المل شوي دي.

obaynews.com/?p=68147https://tat 

 افغانستان ما : 
میلیون قطعه در کنر ساخته  5.2یک فارم تولید ماهی با ظرفیت 

 شودمی

گوید که یک فارم تولید  ریاست زراعت آبیاری و مالداری کنر می 

 .شودمیلیون قطعه ساخته می ۵/۰ماهی در این والیت با ظرفیت 

ای جدی با نشر خبرنامه 3شنبه وزارت زراعت و مالداری روز سه

افغانی   میلیون ۰۲تصویری، اعالم کرده است که این فارم با هزینه 

 ۰۲از بودجه ریاست زراعت، آبیاری و مالداری کنر در مساحت 

  .شودجریب زمین ساخته می

در خبرنامه وزارت زراعت آمده که این فارم قادر به نگهداری 

 .روز است ۲ه ماهی در هزار چوچ ۰۲۲میلیون ماهی و تولید ۵/۰

به نقل از خبرنامه، این فارم با شراکت بخش خصوصی و ریاست 

 ۰۲درصد بودجه توسط وزارت زراعت و  ۱۲زراعت ساخته شده که 

 .شوددرصد دیگر توسط بخش خصوصی پرداخت می

هللا ساپی رئیس زراعت و مالداری والیت کنر گفت که کنر منابع انعام

سوالی سوکی این والیت، یک فارم با ظرفیت آبی کافی دارد و در ول

شود که در این فارم تخم گذاری نیز میمیلیون قطعه ساخته می۵/۰

 شوندهای دیگر منتقل میشود و بعد به فارم

http://www.dailyafghanistan.com     

 خبرگزاری ودصم :
 / ودصم حاصالت سیب میدان وردک درصدی ۰۲افزایش 

 ۰۲در سال روان میزان حاصالت سیب والیت میدان وردک 
 .درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

به گفته ولید احمد تسل، رئیس زراعت، مالداری و آبیاری والیت 
 ۰۰۲میدان وردک، حاصالت سیب این والیت در سال روان به 

را نسبت به  درصدی ۰۲افزایش  رسد که این رقمهزار تُن می
 .سال گذشته نشان میدهد

بر اساس گزارش های ریاست زراعت، مالداری و آبیاری  
این در میدان وردک، در سال گذشته میزان حاصالت سیب

 .هزار تُن میرسید ۱۲والیت بیشتر از 
رئیس زراعت میدان وردک عالوه نمود که با افزایش حاصالت  

 .دو برابر افزایش یافته استسیب، قیمت آن نیز 
حاجی پادشاه، رییس اتحادیۀ باغداران والیت  همین حال، در 

میدان وردک در گفتگو با رادیو آشنا صدای امریکا گفته است 
سال روان اما دروبه صد افغانی  که قیمت سیب در سال گذشته 

 .رسدافغانی می ۰۲۲از  به بیش 
جریب  ۹۲، به مساحت گفتنی است که در سال جاری شمسی 

 .زمین در والیت میدان وردک به باغهای سیب مبدل شده است
https://dari.wadsam.com 
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 نشرات خارجی

 اسپوتنیک :خبرگزاری 
 افزایش بی پیشینه حاصالت سیب میدان وردک 

درصد  ۰۲در سال روان میزان حاصالت سیب والیت میدان وردک 
 .ستنسبت به سال گذشته افزایش داشته ا

به گزارش اسپوتنیک به نقل ودصم، ولید احمد تسل، رئیس زراعت 
مالداری و آبیاری والیت میدان وردک می گوید که امسال حاصالت 

 ۰۲هزار تن می رسد که این رقم افزایش  ۰۰۲سیب این والیت به 
 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.

بیاری میدان وردک براساس این گزارش ریاست زراعت، مالداری و آ

 ۱۲در سال گذشته میزان حاصالت سیب در این والیت بیشتر از 

 هزار تن میرسید.

به گفته آقای تسل، برعالوه افزایش حاصالت، قیمت آن نیز دو برابر 
 افزایش یافته سات.

در همین حال حاجی پادشاه رئیس اتحادیه باغداران والیت میدان 
ل گذشته به صد افغانی و اما در وردک می گوید که قیمت سیب در سا

 افغانی می رسد. ۰۲۲سال روان بیش از 
https://af.sputniknews.com 

 رادیو ازادی :
هندي چارواکو ویلي چې هره ورځ له افغانستانه پنځلس الرۍ 

 پیاز هند ته رسیږي 
 .او دا به د پیازو د بیې په ټیټولو کې مرسته وکړي

د پیازو بیې زیاتې لوړې  په هند کې دا څو وروستۍ میاشتې
 .شوي

هندي روپیو رسېدلې چې  ۰۹۲اوس د یوه کیلو پیازو بیه تر 
 .شاوخوا یو نیم سل افغانۍ کېږي

نیو انډین ایکسپرس او انډیا ټوډې ورځپاڼو راپور ورکړی چې 
 .وارداتي پیازو عموماً بیې لس تر پنځلسو روپیو کمې کړي

په افغانستان کې ارزانه هندي چارواکو ویلي چې سوداګر دا پیاز 
اخلي او دلته هم هڅه روانه ده چې چې بیې ورسره ټیټې کړای 

 .شي
د افغانستان له پیازو ډکې الرۍ د عطاري بندر له الرې چې په 

 .پنجاب کې موقعیت لري هند ته وړل کیږي
 

https://pa.azadiradio.com/a 

 تحلیل:
در  ۰۲افزایش خبر  ،استگردیدهمنعکس ی که در کنار سایر موارداخبار زراعتی دررسانه های داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته 

 .اندرداختهپآن ها بیشتر بهکه رسانه ندی بودهاخبرافزایش صنعت ماهی پروری در هرات و کنر و زعفران افغانستان صدی 
امید بخش بوده که تعهد همکاران ما را اقداماتی که ازجانب وزارت زراعت درکشور صورت گرفته و ها وردآ دست که قابل ذکر است
خرچ سعی و تالش بهروند بیشتر این در تحقق مسوؤالن امور نشان میدهد بنأً الزم است تا حق دسترسی به اطالعات قانون در قبال تحقق 

 دهند.
 اقدامات انجام شده:

ها اعالمیه فرستاده و ویدیوی کوتاه نیز رسانهبه درصدی طالی سرخ افغانستان ۰۲افزایش دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت در مورد 

 است.نشر کرده

، کودک خبر ،صدای امریکا، اطالعات روزبا هشت صبح ،  درصدی تولید عسل ۰۲فزایش ادرمورد زراعت  سخنگوی وزارت زراعت

عبد الوهاب ، تاتوبی نیوز تلویریون چکاد، ، خبرگزاری صدای افغان اوا ، ، شفقنا اافغانستان مپرس ، خامه ، سالم وطندار ، آژانس پژواک

ریاست زراعت کندز نهال با آژانس باختر ، خانواده های دامدار در پروان خوراک حیوانی دریافت کردند  رییس زراعت پروان ٬خیرزاد

با سالم  درصدی تولید عسل ۰۲فزایش ا رئیس زراعت هرات عبدالصبور رحمانی،با آژانس باختر، شانی در کندز آغاز شد ،

اداره رادیو ازادی  ،تاتوبی نیوز، ، تاتوبی نیوزافغانستان ماآژانس پژواک ،   صنعت پرورش ماهی در هرات رو به افزایش استووطندار

رئیس زراعت پکتیکا با خانواده ، با آژانس باخترکشت گیاه هنگ در فاریاب ترویج بیشتر می شود  زراعت آبیاری و مالداری فاریاب

شود ر کنر ساخته میمیلیون قطعه د ۵/۰فارم تولید ماهی با ظرفیت  ریاست زراعت کنر، اعت مرغ توزیع شد با تاتوبی نیوزهای بی بض

، تاتوبی نیوز ، کوکچه پرس، وتنیکپاس، ودصم، افغانستان ما، رئیس زراعت میدان وردک افزایش سیب میدان وردک با افغانستان مابا 

 صحبت کرده اند.رئیس زراعت لغمان احیا دوباره جنگالت جلغوزه وچارمغز با تاتوبی نیوز 

 اقدامات بعدی:
اما  والیات سخن زده اند محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور دررابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی در یروئساهرچند 

در قبال قانون حق  ماچون برود  سطح اگاهی مردم، دهاقین، مالداران و باغداران بلندهای محلی از طریق تماس با رسانهالزم است تا 
سو سطح آگاهی مردم باال برود و از سویی هم از یکتالش زیاد نماییم تا د درین راستا باید میدانیم را متعه دسترسی به اطالعات خود

 برجسته شود.  های سکتور زراعت هرچه بیشترفعالیت
ً ادارات محترم زراعت والیات  به دفتر ی اقدامات شان گی و نحوهبیشتر با رسانه های محلی در تماس باشند و از چگونهباید بنأ

وزارت زراعت نشر میکند ریاست های مطبوعاتی را که دفتر  یویدیو های مطبوعاتی وزارت گزارش ارسال نمایند وموضوعات و
 .کنند در صفحات خود نشر راعت والیت نیزمحترم ز
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