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 نشرات داخلی

 اطالعات روز :نامهروز
شی برای بهبود محیط زیست یا ؛ تال«شانیبرنامه ملی نهال

  نمایش بهاری؟

گذاری نام« شانیروز ملی نهال»حوت را  ٢٢حکومت افغانستان 
عنوان کرده و قرار است از این روز در سراسر افغانستان به

همچنین این روز در تقویم  .تجلیل شود« شانیبرنامه ملی نهال»
  .رسمی کشور درج خواهد شد

در حکمی تمام کارمندان دولت، جمهور غنی اخیرا رییس
ی لیسه و دانشجویان مؤسسات تحصیالت عالی آموزان دورهدانش

و نیمه عالی را مکلف کرده تا یک اصله نهال را در فصل 
ی هماهنگی مشخص می ای که توسط کمیتهشانی در ساحهنهال

 .شود، غرس کنند
ی ساحات سبز، ترویج حکومت این تصمیم را به منظور توسعه

کاری روی دست گرفته که شانی و جنگلروش های جدید نهال
هدف آن بهبود محیط زیست و کاهش آلودگی هوا است. اما نهادها 
و متخصصان محیط زیست از این برنامه انتقاد کرده و آن را یک 

  .شودخواند که فقط در فصل بهار اجرا میحرکت نمایشی می
حوت صادر  ۵ه، جمهوری که روز دو شنببراساس حکم رییس

ها و ادارات دولتی در مرکز و والیات شده، مسئوالن تمام وزارت
اند تا در هماهنگی با اداره ملی حفاظت محیط زیست و موظف

حوت با غرس  ٢٢شانی را در ساله کمپین نهالها، همهشهرداری
های حوت و حمل شانی را در ماهی نهالنهال آغاز کرده و برنامه

  .شرایط اقلیمی والیات، تنظیم کنندبا توجه به 
ایجاد « شانیبرنامه ملی نهال»قرار است یک کمیته هماهنگی 

 های زراعت، مالداری و آبیاری، شود که معینان وزارت
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 تاتوبی نیوز:
  ګتې اخیستنې ته وسپارل سويزېرمې  ۰۲پکتیا کې د پیازو ساتلي 

د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي  

له خوا د پکتیا په والیت کې بزګرانو او ځمکوالو (NHLP)پروژې 

زېرمې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل  ٢٢لپاره د پیازو ساتلو 

 .سول

محمدالدین  د پکتیا د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ رییس انجنیر

مومند وایي، چې د پیازو د یادو زېرمو د جوړولو ټولیز لګښت څلور 

زره افغانۍ ده، چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او  ۰۵٢مېلیونه او 

مالدارۍ ملي پروژې په همکارۍ ددې والیت په څمکنیو او ډنډپټان 

ولسوالۍ کې جوړې سوي دي. د ښاغلي مومند په خبره د پیازو 

مټریک ټنو پیازو د ساتلو ٢٢ې هر یوه یې د جوړې سوي زېرم

نور یې د پټان په ولسوالۍ  ۰٢یې د څمکنیو او  ۰٢وړتیا لري، چې 

 .کې جوړې سوي دي

د کرنې وزارت د بڼوالۍ اومالدارۍ پروژې چارواکي وایي، چې د 

پیازو د سړو خونو په جوړولو سره به د بزګرانو ستونزې هوارې او 

مارکېټونو کې پیاز په مناسبه بیه وموندل کال دوولس میاشتې به په 

 .سي

 

ددې ترڅنګ بزګرانو او د پیازو سوداګر د یادو زېرمو په جوړیدو 

خوښي څرګنده کړه او زیاته یې کړه، چې تر دې وړاندې د سړو 

خونو د نشتوالي له امله یې پیاز په ارزانه بیهپلورل کېدل، چې هم 

 .دوی ته هم بزګرانو ته یې زیان ډېر و

باید وویل سي، چې په دې وروستیو کلونو کې د کرنې، ابولګولو او 

مالدارۍ وزارت له خوا بزګرانو او سوداګرو ته د اسانتیاوو 

برابرولو په پار د هېواد په بېالبېلو والیتونو کې د پیازو او نورو سبو 

او مېوو د زېرمه کولو او ساتلو په موخه لسګونه سړې خونې جوړې 

 سوي دي

 

https://tatobaynews.com/archives 

https://baztab.news/article
https://baztab.news/article
https://tatobaynews.com/archives
https://tatobaynews.com/archives


 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 

 مرکزرسانه ای باور :

  در سرپل آغاز شدکار احداث بیش از هزار جریب باغ

جریب باغ از ده نوع میوه در مرکز و سه  ۰٢۵٢کار احداث 
ولسوالی والیت سرپل امروز طی مراسمی از سوی پروژه ملی 

  .و مالداری وزارت زراعت کشور آغاز گردید باغداری
داکتر کنیشکا حمیدی مسوول پروژه ملی باغداری و مالداری 

باغ  ۵۵٢وزارت زراعت کشور در والیت سرپل به باور گفت، 
، های سانچارکباغ دیگر در ولسوالی ۵٢٢در مرکز والیت و 

غ گردد که به هر باسوزمه قلعه و گوسفندی این والیت احداث می
 .مثمر توزیع گردیده استاصله نهال ۴۴۴اصله نهال تا  ۰۰از 

، ، شفتالو، ناکها شامل چهار نوع سیببه گفته وی، این نهال
  .باشد، آلوی فارمیسا و انگور می، زردآلوگیالس

با این حال شماری از باغداران که از این پروژه مستفید شده اند 
زراعت کشور از مسووالن ضمن قدردانی از این اقدام وزارت 

خواهند که در تقسیم عادالنه آب و تنظیم اداره زراعت سرپل می
 .آب زراعتی نیز توجه داشته باشند

به گفته مسووالن پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت 
کشور در والیت سرپل از آغاز کار این پروژه تا هنوز در این 

های ای بکر بایر به باغههزار جریب زمین ۰۰والیت بیش از 
 .میوه مبدل شده است
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 آژانس باختر :
 احیای بخش های ازبین رفته جنگل بوالن درهلمند

 .بخش های ازبین رفته جنگل بوالن در هلمند بازسازی شد

اما درسال  ٬دارد این جنگل طبیعی در حومه شهرلشکرگاه موقعیت 

های پسین بخشی از آن آتش گرفت و بخش دیگر به دالیل مختلف 

 .ازجمله قطع درختان آن توسط مردم ازبین رفت

مسووالن ریاست زراعت هلمند می گویند بخش های تخریب شده 

 .جنگل ، طبیعی بوالن در لشکرگاه را ، بازسازی کردند

رسی آن احیا شده این جنگل طبیعی با غرس نهال ها و به ثمر 

یک مسوول ریاست زراعت هلمند به آژانس باخترگفت که .است

درجریان دوسال اخیر هزاران نهال زینتی در ساحه یک صدو ده 

 .غرس شده است ٬جریب زمین تخریب شده این جنگل

نهال هایی که در ساحات تخریب شده جنگل بوالن غرس » اوگفت 

چند سال آینده به اندازه  کردیم ، رفته رفته بزرگ شده است و تا

بوالن تنها جنگ «.درختان کهن این جنگل قد خواهند برافراشت

 .طبیعی در هلمند است

حایزاهمیت   این جنگل ازرهگذر جلوگیری از آلودگی هوا

جنگل بوالن در حال حاضر یکی از تفریحگاه های مردم هلمند .است

 به شمار می رود.
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 نشرات خارجی

 رادیو ازادی :
 شود در یک کنفرانس روی سرمایه گذاری در افغانستان و امریکا بحث می

کردن  گذاری به رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این کنفرانس مقدماتی، مشخصآقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایهجان
 .گذاری در افغانستان و امریکا استهای سرمایهفرصت

گذاری تاجران افغان در امریکا را های سرمایهگذاری در افغانستان را و فرصتهای سرمایهاو گفت: "هدف ما این است که ما فرصت
 ".گذاری کنندها زمینه این را دارد تا در افغانستان و امریکا سرمایهتشریح و مشخص کنیم که کدام بخش

 .شودسی امریکا برگزار میدر شهر واشنگتن دی ٢٢٢٢جون  ۰۰تا  ۹امریکا از چهاردهمین کنفرانس ساالنه روابط تجاری افغانستان
گذاری افغانستان هرچند حجم تجارت افغانستان با امریکا را مشخص نکرد، اما افزود که میوه خشک، زعفران، اتاق تجارت و سرمایه

 .ی و صنایع دستی از محصوالت صادراتی افغانستان به امریکا استگیاهان طب
https://da.azadiradio.com 

 تحلیل:
ها و کارکرد ادارات زراعت که از طریق رسانه فعالیت ها  ،های داخلی و بین المللی  بازتاب خوبی داشتهرسانه اخبار زراعتی در

رسی به اطالعات است. و از سویی هم مردم انعکاس یافته نمایانگر تعهد دست اندرکاران سکتور زراعت به در امر تحقق قانون دست
 .گیرندبیشتر در جریان قرار می

 اقدامات انجام شده:
مسووالن ریاست زراعت پنجشیر ، روزنامه اطالعات  روز ،ال شانی با طلوع نیوزوزارت زراعت درمورد نه یاکبررستمی سخنگو

دومین  ،زنبور عسل ادویه ضد کنه داده شد ، ریس زرعت هلمند برای فارم دارانرد با آژانس باختشو قرار است باغ های میوه احداث

داکتر کنیشکا تاتوبی نیوز، ودصم ، رادیو ازادی، با آژانس باختر احیای بخش های ازبین رفته جنگل بوالن درهلمند  ،فارم گژدم درهلمند 

با مرکز رسانه ای  در سرپل آغاز شد کار احداث بیش از هزار جریب باغ حمیدی مسوول پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت

رئیس زراعت پکتیا برای ، با آژانس پژواک  تن گندم بذرى برای دهاقین ٢٢٢مسئوالن ریاست زراعت والیت غور روند توزیع  ، باور 

مسوول ریاست زراعت پکتیا آشنایی دهقانان به فایده های شاخه بری  ویک تعداد باغداران وسایل باغداری توزیع شد با تاتوبی نیوز

 اند.کرده صحبتتاتوبی نیوز  ،  با آژانس باخترهره برداری از بیست ذخیره گاه پیاز در پکتیا و بدرختان در پکتیا 
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 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 

 اقدامات بعدی:
های محلی دروالیات سخن دررابطه به اقدامات شان با رسانهمحترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور  یروئساکه اکثربا وجود این

 .ایندشتر ارائه نمیات بحهای شان توضیستای فعالیت درراتمام روئسای محترم زراعت والیات زده اند اما الزم است تا 
های زراعت والیات در مورد آگاهی دهی هرچه بهتر و بیشتر است، ریاستشانی مسمی شدهعنوان روز ملی نهالحوت به 21که ازین

 شانی تنظیم شود.ملی نهالحوت روز  21فرم پروفایل ادارات زراعت باید در اقدام کنند و 

 

 


