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 نشرات داخلی

 
 هشت صبح :

غرس  شانی؛ نزدیک به دو میلیون نهالشروع کمپین ملی نهال

 شود می

اندازی کمپینی در شهر کابل شانی با راهاز بیستم حوت، روز ملی نهال
هر افغان، یک روز، یک »داشت شد. این کمپین امسال با شعار بزرگ

 آغاز گردید.« نهال
نصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، در مراسمی به 

ون نهال از سوی همین مناسبت گفت که امسال نزدیک به دو میلی
 وزارت زراعت تهیه شده است.

ها برای سرسبزی به صورت رایگان در آقای درانی گفت که این نهال
 رس شهروندان قرار داده شده است.دست

شهروندان را وابسته به پرورش « گی و اقتصادزنده»زیر زراعت 
نهال به تنهایی یک کلمه است، اما »نهال توصیف کرد و گفت: 

گی زیست و تغییرات اقلیمی است. اقتصاد و زندهآن بر محیطتاثیرات 

 
 تاتوبی نیوز :

-  

د کرنې وزارت وایي، یاد مرکزونه به ډېر ژر ګټې اخیستنې ته 
 .وسپارل شي

د دوی په خبره د شېدې ټولولو دغه مرکزونه چې دکرنې 
وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې په همکارۍ جوړې 

چې په نږدې  شوي دي، د جوړولو چارې یې بشپړ شوي دي،
 .ورځو کې په ګټې اخیستنې ته وسپارل شي

په ظرفیت  دغه مرکزونه، چې د سلګونه لېټره شیدې د ټولولو
 .سره جوړې شوي عصري خونې، د زېرمې خونه، او ګدام لري
 :د لوګر د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي

له کلیوالو  چې د شېدې ټولولو یاد مرکزونه په مستقیمه توګه »
مالدارانو شیدې راټولوي او د لبنیاتو د پروسس د فابریکو په 
واک کې یې ورکوي، چې هم د کلیوالو مالدارانو د اقتصادي 

https://baztab.news/article/1289693
https://baztab.news/article/1289693
https://baztab.news/article/1289693
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/124077-کار-ساخت-ده-ها-پروژه-آبیاری-و-باغداری-در-شمال-افغانستان-تکمیل-شد.html
https://baztab.news/article/1246941
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 «ما وابسته به همین است.
نصیراحمد درانی که در لیسه حبیبه همراه با مسووالن اداره ملی 

کرد، شانی تجلیل میمحیط زیست و شهر داری کابل از روز ملی نهال
 است.بار بوده سالی دو سال قبل زیانآمدهای منفی خشکگفت که پی

 
https://baztab.news/article 

ودې المل کیږي او هم په هېواد کې د لبنیاتو د پروسس د 
 «.پراختیا په برخه کې د پام وړ مرسته کوي

بنیاتو د پراختیا د چارواکو په خبره د دغو مرکزونو جوړېدل د ل
او کاروبار په برخه کې یو مثبت ګام دی. دوی زیاتوي، چې د 
شېدې ټولول او شېدو ته بازارموندنه کوالی شي، چې د مالدارانو 

 .اقتصاد ته وده ورکړي
https://tatobaynews.com  

 

 خبرگزاری شفقنا :

  رز هلمندی کیلویی یک میلیون دالرزهر عقرب کشاو 
های کوچک و کم نور پیرمحمد در کار پرورش عقرب است و در اتاق

دهد. او بر روی کارتن تخم مرغ این حشرات سمی را پرورش می

کند. این مشتریان بین المللی دارد و پول خوبی از آنان دریافت می

ست و در ساله یکی از اولین پرورش دهندگان عقرب ا ۶۴کشاورز 

کشور ما که درآمد پایدار با مشکالت زیادی روبرو است از این 

 کند. موجودات کوچک و سمی درآمد خوبی کسب می

هزار عقرب دارد. محققان پزشکی برای هر  ۲۴هم اکنون پیرمحمد 

کنند. زهر عقرب کیلو زهر عقرب یک میلیون دالر به او پرداخت می

 خواص ضد سرطانی دارد

shafaqna.comhttps://af. 

 
 آژانس باختر 

 یک مرکز پروسس زعفران در غزنی ایجاد شد

نخستین مرکز پروسس زعفران با وسایل عصری درغزنی 

 .امروز ایجاد شد

مسووالن ریاست زراعت غزنی می گویند که این مرکز با 

های ذره کن، دستگاههای اتومات خشک وسایلی از قبیل دستگاه

های بسته ی اشیای اضافی و دستگاهبین دار به منظور جداساز

کیلوگرام زعفران را  ۶تا  ۱بندی مجهز است و ظرفیت پروسس 

محمد امین مبلغ معاون والی غزنی این .ساعت دارد ۱۶در 

بندی معیاری زعفران با ارزش دانست و آنرا مرکز را در بسته 

در خشک کردن زعفران که یگانه چالش مهم فراروی زعفران 

 بود، مفید تلقی کرد کاران غزنی
http://www.bakhtarnews.com 

 

 

 

 

 

 نشرات خارجی
 رادیو ازادی :

  شودوزارت زراعت و مالداری: جشن دهقان در کابل برگزار نمی
 .ویروس کرونا سبب لغو جشن دهقان و نمایشگاه بهاری کابل شد

ارت زراعت و مالداری افغانستان به رادیو آزادی گفت که به منظور تطبیق بهتر رهنمودهای وزارت صحت اکبر رستمی سخنگوی وز
 .شودگیری از شیوع احتمالی ویروس کرونا، این جشن و نمایشگاه، امسال برگزار نمیعامه و به هدف پیش

کردند داران و خریداران مراجعه میهای کشور غرفهاو افزود هر چند در جشن دهقان و نمایشگاه محصوالت زراعتی از تمامی والیت
اما به منظور تطبیق هر چه بهتر رهنمودهای وزارت صحت عامه جهت حفظ صحت شهروندان، جشن و نمایشگاه یاد شده را لغو کرده 

 .است
های مختلف را ورزی و میوهشود و در آن کشاورزان صنایع دستی، کشاجشن ملی دهقان همه ساله در آغاز سال نو در کابل برگزار می

 .گذارندبه نمایش می
تواند تاجران داخلی و خارجی بخش زراعت از آن قابل یادآوری است که این بزرگترین نمایشگاه تجارتی در افغانستان است که می

 .استفاده کنند
https://da.azadiradio.com 
 

 

https://tatobaynews.com/
https://tatobaynews.com/
http://www.bakhtarnews.com/
http://www.bakhtarnews.com/
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 تحلیل:
ها و اقداماتی که عملی شده مؤثر بوده و انعکاس این داشت، فعالیتازتاب خوبی های داخلی و بین المللی  باخبار زراعتی دررسانه

 کارکرد ها زمینه ساز آگاهی هرچه بیشتر مردم از وضعیت سکتور زراعت کشور خواهد بود.
 اقدامات انجام شده:

جانب رهبری وزارت و زارعین کشور  های تبریکی سال نو و روز دهقان ازحاوی پیام  دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت ویدیوهای کوتاه
 را تهیه نموده است.

شود با شود و جشن دهقان در کابل برگزار نمیدو میلیون اصله نهال در کابل غرس می'اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت درمورد 

/ آژانس باختر ، ریاست سر پرست ریاست زراعت دایکندی کار زار نهال شانی در دایکندی آغاز شد  ،طلوع نیوز،  رادیو ازادی

ی ملی باغداری ومالداری زون شمال پروژهمسئوالن  ، تاتوبی نیوز زراعت لوگر مرکز جمع اوری شیر درلوگر جورشد با رادیو ازادی،

ها احداث باغ رئیس زراعت ارزگان  آژانس باختر ، ، ودصم با پروژه آبیاری و باغداری در والیات شمالی کشور تکمیل گردید ۳۸کار 

هکتارزمین درارزگان با تاتوبی نیوز، نهال شانی امانیار با اریانا نیوز مسولین زراعت پروان نهال شانی درپروان اغاز شد با  ۲۱در

 اند.صحبت کردهطلوع نیوز 

 اقدامات بعدی:
ات سخن زده اند اما الزم است های محلی دروالیشان با رسانه محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور دررابطه به اقداماتی روئسا

 ها توضیحات بیشتر ارائه نمایند تا مردم بیشتر در جریان قرا گیرند.به  رسانه تا درراستای فعالیت های شان
 

 


