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بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی
 .1بازرگانان :تعرفهها بر فراوردههای پاکستانی باید افزایش یابد/طلوع نیوز
 .2دومین نشست بازرگانی و سرمایهگذاری افغانستان در بریتانیا /تلویزیون یک
 .3امسال بیش از  ۰۶هزار تُن پیاز در تخار تولید شده است /هشت صبح
 .4تعرفه سنگین پاکستان؛ انار قندهار روی زمین آب میشود؟ /هشت صبح
 .5اشرف غنی قاچاق جلغوزه ،پسته و زعفران به خارج از کشور را منع کرد  /روزنامه اطالعات روز
 .6بزرگترین تولیدکننده پیاز افغانستان؛ تولید پیاز در تخار به  ۰۶هزار تن رسیده است  /خبرنامه
 .7افتتاح نمایشگاه خزانی محصوالت زراعی در کابل /مرکزرسانه ای باور
 .8افتتاح نخستین کارخانه تولید لبنیات در دایکندی /مرکزرسانه ای باور
 .9دهقانان سمنگان تخم اصالح شده گندم دریافت می کنند  /آژانس باختر
 .01فرصتهای طالیی سرمایهگذاری در بخش زراعت افغانستان در لندن معرفی شد  /آژانس باختر
 .00تولید پیاز در تخار بیشتر از شصتهزار تُن رسید  /آژانس باختر
 .11فابریکه بسته بندی لبنیات «نورس لزیر» در دایکندی به بهرهبرداری رسید  /آژانس باختر
 .01برنامه تقویه بنیه اقتصادی درپنجشیرآغازشد  /آژانس باختر
 .11مرض طاعون حیوانات نیشخوار کننده در بغالن واکسین می شوند  /آژانس باختر
 .15یک فارم مالداری و باغداری درکابل ساخته شده است /آژانس باختر
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 .11کارخانه تولید لبنیات در دایکندی افتتاح شد/خبرگزاری صدای افغان ( آوا

فشرده نشرات خارجی:
 .1باغ های جدید میوه در هلمند احداث میشود  /رادیو ازادی
 .2صادرات پوست قره قل از افغانستان به خارج رو به افزایش است  /رادیو ازادی
 .1فرمان ریاست جمهوری؛ قاچاق جلغوزه ،پسته و زعفران افغانستان ممنوع شد /آژانس بین المللی کوکچه
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نشرات داخلی
هشت صبح :

تلویزیون یک :

امسال بیش از  ۰۶هزار تُن پیاز در تخار تولید شده است

دومین نشست بازرگانی و سرمایهگذاری افغانستان در بریتانیا

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری اعالم کرد که امسال در والیت ناآرام تخار

وزارت معادن و پترولیم میگوید که در این نشست شش پروژهی
بزرگ معدن را به سرمایهگذاران خارجی معرفی میکنیم.
بریتانیا میزبان دومین نشست بازرگانی و سرمایه گذاری افغانستان
است.
نشستی که سرمایه گذاران داخلی و خارجی از فرصتهای سرمایه
گذاری در افغانستان آگاهی خواهند یافت.
پنج وزیر کابینه افغانستان ،همراه با شماری از مقامهای بریتانیایی در
این نشست شرکت دارند.
سیحون کامگار ،سخنگوی وزارت معادن و پترولیم میگوید که
پروژههای معدنکاری بزرگ در بخشهای سمنت هرات ،طالی
زرکشان غزنی ،تالک اچین ،سمنت غوری و آهن پنجشیر را به
سرمایه گذاران معرفی میکند.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم میگوید که هدف از این نشست
تشویق سرمایه گذاران خارجی در پروژههای زیربنایی کشور است.
وزارت اقتصاد نیز طرح اقتصادی پس از صلح را در این نشست لندن
به سرمای گذاران ارایه میکند.
یونس سالک سخنگوی وزارت اقتصاد میگوید که تامین صلح در
روستاهای دور دست ،سرمایه گذاری در بخشهای بهداشت ،معارف
و پروژههای زیربنایی به راه میافتد.
کشاورزان افغانستان همه ساله به دلیل نبود سرد خانهها فرآوردههای

در شمالشرق کشور بیش از  ۰۶هزار تُن پیاز تولید شده است.تخار از
بزرگترین والیتهای تولیدکنندهی پیاز در سطح کشور خوانده
میشود.طبق اعالم وزارت زراعت ،براساس ارزیابیهای انجام شده از هر
جریب زمین در والیت تخار ،یکهزار و  ۰۶۶تا دو هزار سیر پیاز برداشت
میشود.
این وزارت در اعالمیهای که روز سهشنبه ،بیستوسوم میزان نشر کرد،
نوشته است که با افزایش میزان تولید ،خرید و فروش پیاز نیز در والیت
تخار ،امسال رونق بیشتری یافته و هر سیر پیاز در بدل  ۰۶تا  ۰۲۶افغانی
خرید و فروش میشود.همچنان ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری والیت
تخار گفته است که بخشی از پیاز تولید شده در این والیت ،به کشورهای
پاکستان و هند صادر میشود.هم زمان با این وزارت زراعت گفته است که
سال آینده یک سردخانهی  ۰۶۶تنی را برای نگهداری سبزیجات و
میوهجات در شهر تالقان مرکز والیت تخار میسازد.
امسال بر اساس اعالم وزارت زراعت ،حاصالت زراعتی در سطح کشور رشد
داشته است .چنانکه کچالوی بامیان  ۰۰درصد ،انار قندهار  ۰۰درصد و
انار فراه  ۰۰درصد ،و محصوالت زراعتی دیگر والیتها نیز افزایش یافته
است.
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 -https://8am.af/this-yearشانرا به بهای ارزان در بازار میفروشند.
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت،آبیاری و مالداری میگوید که
برای حل این مشکل ،در نشست لندن سرمایه گذاران خارجی را در
بخش ایجاد سردخانهها و مرکزهای پروسس و بسته بندی تولید
کشاورزی تشویق خواهد کرد...
https://baztab.news/article/1177389
مرکزرسانه ای باور
»

افتتاح نخستین کارخانه تولید لبنیات در دایکندی

فقناافغانستان-یک کارخانه تولید لبنیات از سوی موسسه آکسفام با
هزینه بیش از  ۷میلیون افغانی ایجاد شد که ظرفیت تبدیل یک هزار
.
لیتر شیر به محصوالت لبنی را دارد.
داکتر محمدعلی ،معاون والی دایکندی درمراسم افتتاح این کارخانه
گفت :با ایجاد چنین کارخانه هایی والیت محروم دایکندی از واردات
.
لبنیات خودکفا شده و چرخه اقتصادی آن رونق خواهد گرفت .بگفته
معاون والی دایکندی ،با افتتاح کارخانه تولید لبنیات ،مالداران به
راحتی میتوانند محصوالت خود را به فروش برسانند .عبدالواحد
.
فیروزی ،رییس زراعت والیت دایکندی که ناظر این پروژه نیز است
میگوید :نبود فارم های گاوداری ،آنان را از بابت تهیه مواد خام نگران
کرده است.
»«Organic
او افزود :مواد خام محصوالت لبنی این کارخانه فعال از منطقه “لزیر”
تهیه میشوند اما در آینده اگر موسسههای همکار ،خصوصا موسسه
.
آکسفام ،توجهی به ایجاد فارمهای گاوداری نکند ،مشکالتی برای
تولید لبنیات ایجاد خواهد شد.
مسئوالن محلی دایکندی از ایجاد سه کارخانه تولید بادام و لبنیات
https://tatobaynews.com/?p=42183
دیگر در آیندهای نزدیک در این والیت نیز خبر میدهند.
https://af.shafaqna.com/FA/349346

نشرات خارجی
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رادیو ازادی :

آژانس بین المللی کوکچه

باغ های جدید میوه در هلمند احداث میشود

فرمان ریاست جمهوری؛ قاچاق جلغوزه ،پسته و زعفران

ریاست زراعت و مالداری والیت هلمند میگوید  ،در نزدیک به سه هزار افغانستان ممنوع شد
جریب زمین باغهای میوه را احداث میکند.
ارگ ریاست جمهوری امروز چهارشنبه(۲۲میزان) با بیان این خبر
سید رفیع اهلل قلم مسئول پالن و برنامههای این ریاست به رادیوآزادی گفته است که مطابق حکم تازه رئیسجمهور غنی ،قاچاق جلغوزه،
گفت ،به این هدف نزدیک به صد هزار اصله نهال میوه دار را آماده کرده اند پسته و زعفران افغانستان ممنوع قرار داده شده است و نیروهای
تا به دهاقین در آن والیت توزیع نمایند.
امنیتی موظف به ضبط این محصوالت حین قاچاق و معرفی
آقای قلم میگوید ،آنان روند ثبت نام دهاقینی را آغاز کرده اند که قاچاقچیان به نهادهای عدلی و قضایی اند.
میخواهند در زمینهایشان باغهای جدید احداث نمایند.
همچنان در این فرمان آمده است ،موظفینی که در قسمت جلوگیری
او گفت" :ما برای آنها باغهای جدید احداث میکنیم ،تا باغهایشان اصالح از قاچاق محصوالت جلغوزه ،پسته و زعفران غفلت نمایند ،مطابق
شود ،در میان این نهال ها ،نهالهای هستند که از لحاظ کیفی نتیجه قانون مورد پیگرد عدلی قرار میگیرند.
خوب داشته و در مدت کم یعنی یک سال حاصل میدهند ،ما امسال در بر اساس این حکم ،وزارتهای امورداخله ،دفاع ملی ،ارگانهای
نظر داریم از طریق برنامه ملی مالداری و باغداری با دهاقین کمک کنیم" .امنیتی و ادارات مسئول موظف شدهاند تا در هماهنگی با معاونیت
به اساس معلومات ریاست زراعت والیت هلمند یکی از خوبیهای برنامه تخنیکی اداره امور ،مطابق یک پالن مشخص در رابطه به جلوگیری
اینست که تنها بیست و پنج درصد مصرف از دهاقین گرفته شده و بقیه از از قاچاق جلغوزه ،پسته و زعفران در مرزهای زمینی و هوایی کشور،
سوی حکومت پرداخت میگردد.
اقدامات الزم را عملی کنند.
https://da.azadiradio.com/a/302
https://kokchapress.com/800467

تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانههای داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته که فعالیتها ،دستآوردها و اقداماتی که ازجانب وزارت زراعت درکشور صورت
گرفته مهم بوده و امیدواریهای مارا توسعهی سکتور زراعت بیشتر میسازد.
سعی و تالش مسووالن در بخشهای مختلف زراعت قابل تمجید است امید است که تالشها درین راستا بیشتر شود و از طریق رسانههای محلی
دروالیات و ولسوالی ها برای کشاورزان روند اطالع رسانی ادامه یابد تا سطح اگاهی مردم دهاقین مالداران وباغداران بلند برود.

اقدامات انجام شده:
اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت درمورد افتتاح نمایشگاه خزانی با مرکز رسانه ای باور در نشست لندن سرمایه گذاران خارجی را در بخش
ایجاد سردخانهها و مرکزهای پروسس و بسته بندی تولید کشاورزی تشویق خواهد کرد.ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری والیت تخارافزایش پیاز
دراین والیت با هشت صبح خبرنامه  ،آژانس باختر ،ریاست زراعت و مالداری والیت هلمند باغ های میوه درهلمند احداث میشود با رادیو ازادی ،
اداره زراعت سمنگان دهقانان سمنگان تخم اصالح شده گندم دریافت می کنندبا آژانس باختر  ،آژانس باختر ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری
دایکندی فابریکه بسته بندی لبنیات به بهره برداری سپرده شد با آژانس باختر ،مرکز رسانه ای باور ،خبرگزاری صدای افغان ( آوا ،عمرجان منگل
رییس اداره زراعت والیت کابل یک فارم مالداری و باغداری درکابل ساخته شده است با آژانس باختر ،مسوول بخش خبری اداره زراعت بغالن مرض
طاعون حیوانات نیشخوار کننده در بغالن واکسین می شوند با آژانس باختر ،رئیس زراعت ننگرهار توزیع مرغ های تخمی دروالسوالی بهسود وسرخ
رود با تاتوبی نیوزصحبت کرده اند .

اقدامات بعدی:
رئیسهای محترم زراعت والیتها برای برجسته شدن فعالیتها و کارکردهای سکتور زراعت بیشتر با رسانههای محلی در والیتهای مربوطهی شان در
تماس باشند و در رابطه به اقدامهای شان به آنها توضیحات بیشتر ارائه نمایند و به دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت گزارش ارسال نمایند .و شایان ذکر
است که غرض تهیه البوم عکس ،مستند ها و نشر آن در صفحات وزارت ،ادارات زراعت والیتها عکسهای با کیفیت محصوالت زراعتی را بهدفتر
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مطبوعاتی وزارت ارسال نمایند .تا با همکاری ادارت محترم زراعت والیات توانسته باشیم بیشتر و بهتر اطالعرسانی نماییم.

