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بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی
 .1سفارت پاکستان در کابل افزایش تعرفۀ گمرکی بر انار کندهار را رد کرد /طلوع نیوز
 .2امسال درنورستان به علت بارندگی های زیاد محصوالت زراعتی افزایش یافته است  /طلوع نیوز
 .3وزارت های زراعت ومالیه برای بازسازی سیلو های کشور نظر یات مختلف میدهند  /طلوع نیوز
 .4دومین نشست بازرگانی وسرمایه گذاریهای مشترک افغانستان و بریتانیا /طلوع نیوز
 .5مارکیتهای جدید برای پیاز وانار /هشت صبح
 .6اکثر باغداران هرات ،به کشمش خانههای معیاری دسترسی ندارند  /آژانس پژواک
 .7بلخ نقطهی وصل افغانستان و آسیای میانه/مرکزرسانه ای باور
 .8سه پروژه انکشافی در دو ولسوالی غور به بهرهبرداری رسیدند /خبرگزاری وطن ۴۲
 .9کمک  ۰۱میلیون دالری جاپان برای ساخت کانالهای آب در  ۳والیت کشور /افغانستان امروز
 .01اشرف غنی :نهادهای امنیتی جلوی قاچاق زعفران ،پسته و جلغوزه را بگیرند /پیام افتاب
 .11افتتاح نمایشگاه چهار روزه محصوالت زراعتی بادام باغ کابل /خبرگزاری ودصم
 .11برداشت  ۲۰هزار تُن گندم در نیمروز؛ پارسال هیچ حاصل نداشت /رادیو سالم وطندار
 .01روند توزیع بسته های مرغ داری در لوگر آغاز شد  /آژانس باختر
 .04سفارت پاکستان در کابل افزایش تعرفۀ گمرکی بر انار قندهار را رد کرد /خبرگزاری شفقنا
 .01افتتاح نمایشگاه خزانی محصوالت زراعتی در کابل /خبرگزاری شفقنا
 .01هند ماه آینده  ۵۷هزار متریک تُن گندم به افغانستان کمک میکند /خبرگزاری شفقنا
 .07هزاران تن پیاز افغانستان از راه بندر چابهار به امارات صادر میشود /خبرگزاری صدای افغان اوا
 .08زعفران محصولی برای درآمدزایی مردم غزنی /خبرگزاری صدای افغان اوا
 .09تصاویر /بیستوچهارمین نمایشگاه چهار روزه زراعتی در بادام باغ کابل  ۴۲ -میزان  /۰۳۳۱خبرگزاری صدای افغان اوا اوا
 .01قاچاق جلغوزه ،پسته و زعفران به خارج از کشور ممنوع شد /خبرگزاری صدای افغان اوا اوا
00

 .00برداشت زیاد گندم در نیمروز موجب خوشحالی کشاورزان شده است /تلویزیون چکاد
 .01دهلی نو  ۵۷هزار تن گندم به افغانستان اختصاص خواهد داد/تلویزیون چکاد

فشرده نشرات خارجی:
 .1وزارت زراعت :حاصالت میوۀ خشک و تازه امسال  ۳۱درصد افزایش داشته است /رادیو ازادی
 .1با قاچاقبران پسته ،زعفران و جلغوزۀ افغانستان برخورد قانونی خواهد شد  /رادیو ازادی
 .1افتتاح نمایشگاه چهار روزه محصوالت زراعتی بادام باغ کابل  /آژانس بین المللی کوکچه
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نشرات داخلی
سالم وطندار:

طلوع نیوز:

سفارت پاکستان در کابل افزایش تعرفۀ گمرکی بر انار کندهار را برداشت  14هزار تُن گندم در نیمروز؛ پارسال هیچ حاصل
نداشت

رد کرد

در پی ادعاهای اتاق تجارت و سرمایهگذاری والیت کندهار مبنیبر افزایش مسئوالن ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری نیمروز میگویند ،امسال از
تعرفۀ گمرکی پاکستان بر انار این والیت ،سفارت پاکستان در کابل میگوید زمینهای زیر کشت گندم در این والیت بیش از  ۲۰هزار متریک تُن
که تعرفهها بر انار کندهار افزایش نیافتهاست .

گندم گردآوریشده است.

سفارت پاکستان در کابل ،در نامهیی که به طلوعنیوز فرستاده ،ادعا کردهاست محمداکبر شریفی ،رئیس زراعت نیمروز میگوید که کشاورزان این
که تعرفۀ بر انار افغانستان ،برمبنای بهای این میوه در بازارهای پاکستان والیت امسال ،بیش از  ۴۲هزار هکتار زمین را گندم کاشتند و از این
سنجش میشود .به این معنی که به هرپیمانهیی که بهای انار افغانستان در زمینها  ۲۰هزارو  ۳۳۱متریک تُن گندم برداشت کردند .به گفتۀ او،
بازارهای پاکستان افزایش یابد ،به هماناندازه تعرفۀ گمرکی بر آن نیز افزایش این مقدار گندم حدود  ۵۱درصد نیازمندی باشندهگان این والیت را
مییابد.

مرفوع میسازد.

طلوعنیوز ،به تاریخ ۴۱ماه جاری هجری خورشیدی ،گزارشی را نشر کرد که آقای شریفی میگوید ،سال گذشته کشاورزان این والیت بیش از ۵
در آن ،اتاق تجارت و سرمایهگذاری والیت کندهار ادعا کرده بود که هزار هکتار زمین را گندم کاشته بودند ،اما به علت خشکسالی هیچ
پاکستان امسال تعرفۀ گمرکیاش را بر انار این والیت تا سه برابر افزایش حاصل نداشتند.
دادهاست.

اما شماری از کشاورزان نیمروز از برداشت حاصالت گندم راضی

بربنیاد گفتههای نصراهلل زهیر ،رییس اتاق تجارت و سرمایهگذاری کندهار نیستند .آنان میگویند ،هنوز هم این حاصالت اندک است.
پیش از این ،پاکستان از یک تُن انار ،ده تا یازده هزار کلدار پاکستانی تعرفه
https://swn.af/article.aspx?a

گمرکی میگرفت ،در حالیکه این رقم امسال تا ۴۲هزار کلدار پاکستانی
افزایش یافتهاست.
. https://tolonews.com
تلویزیون چکاد :

خبرگزاری صدای افغان اوا :

هزاران تن پیاز افغانستان از راه بندر چابهار به امارات صادر برداشت زیاد گندم در نیمروز موجب خوشحالی کشاورزان
شده است

میشود

خان جان الکوزی ،معاون هیأت مدیره اتاق تجارت و صنایع با بیان این خبر میگوید مسووالن ریاست زراعت ،آبیاری و دامداری والیت نیمروز اعالم کردهاند که
که افزایش تولید پیاز در سال جاری در افغانستان قیمت آن را به شدت پایین آورده ،در سال جاری بیش از  ۲۰هزار تن گندم از سرتاسر این والیت جمعآوری
اما به تازگی بازاری برای عرضه پیاز افغانستان در امارات متحده عربی پیدا شده و شده است .

صادرات پیاز به امارات به نفع صادرکنندگان و دهقانان کشور خواهد بود  .محمد اکبر شریفی؛ رییس زراعت نیمروز در این خصوص گفته است،
الکوزی به دویچه وله گفته است که هماکنون هفت کیلو پیاز در بازارهای افغانستان بیش از  ۴۲هزار متر مربع از زمینهای این والیت زیر کشت گندم قرار
به قیمت حدود  ۷۱افغانی به فروش میرسد ،اما پیاز در بازارهای امارات متحده گرفتند که از این میزان ۲۰ ،هزار و  ۳۳۱تن گندم برداشت شد.

عربی قیمت بیشتری دارد.

.
https://www.avapress.com/fa

. http://chekad
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نشرات خارجی
رادیو ازادی :

آژانس بین المللی کوکچه :

وزارت زراعت :حاصالت میوۀ خشک و تازه امسال  ۰۳درصد

افتتاح نمایشگاه چهار روزه محصوالت زراعتی بادام باغ

افزایش داشته است

کابل

وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید حاصالت میوۀ خشک و تازه و قرار است این نمایشگاه برای چهار روز ( ۴۲الی  ۴۵میزان) ادامه داشته
سبزیجات در سال جاری نسبت به سال قبل  ۳۱درصد افزایش داشته است.

باشد.

اکبر رستمی ،سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که گفته میشود که در این نمایشگاه محصوالت زراعتی و صنایع دستی
در کنار میوه و سبزیجات ،حاصالت غله نیز افزایش یافته است.

بانوان در  ۴۲۰غرفه به نمایش گذاشته شده است.

به گفتۀ آقای رستمی ،در سال جاری تنها حاصالت گندم به دلیل شریک هدف از برگزاری این نمایشگاه ،تبلیغ زنده و بازاریابی برای
ساختن برنامههای منظم حکومت با دهقانان ۲۴ ،درصد افزایش یافته است.

محصوالت و همچنان راه یافتن به بازار های جهانی بشمار میرود.

وزارت زراعت و مالداری در حالی از افزایش حاصالت میوه خشک و تازه و در نمایشگاه بادام باغ کابل  ۴۱۱غرفه برای محصوالت و ماشین آالت
سبزیجات خبر میدهد که دهقانان از نبود بازار مناسب برای حاصالت خود زراعتی و مالداری و متباقی  ۲۰غرفه دیگر برای صنایع دستی زنان به
منظور رشد و انکشاف این صنایع اختصاص یافته است.

شکایت دارند.
. https://da.azadiradio.com/a

https://kokchapress.com/800539

تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانههای داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته خبر برگزاری نمایشگاه زراعتی خزانی چهار روزه و با پیامدهای مثبت آن وسایر اخبار
از فعالیتها ،دستآوردها و اقداماتیکه ازجانب وزارت زراعت درکشور صورت گرفته مهم بوده و امیدواریهای مارا برای توسعهی سکتور زراعت
بیشتر میسازد.
سعی و تالش مسووالن در بخشهای مختلف زراعت با اهمیت بوده ،امید تالشها درین راستا بیشتر شود و از طریق رسانههای محلی در والیات و
ولسوالیها برای کشاورزان روند اطالع رسانی ادامه یابد تا سطح اگاهی مردم ،دهاقین مالداران وباغداران بلند برود.

اقدامات انجام شده:
اکبررستمی سخنگوی وزارت زراعت درمورد حاصالت میوۀ خشک و تازه امسال  ۳۱درصد افزایش داشته با رادیو ازادی نمایشگاه زراعتی با خبرگزاری
شفقنا  ،وسیلوها با طلوع نیوز  ،رئیس انکشاف سکتور خصوصی وزارت زراعت نمایشگاه زراعتی با ودصم آژانس بین المللی کوکچه  ،حشمت اهلل
غفوری ،معین آبیاری افتتاح نمایشگاه چهار روزه آژانس بین المللی کوکچه ودصم  ،زراعتی بادام باغ کابل با ودصم  ،مسئوالن ریاست زراعت ،نیمروز
برداشت  ۲۰هزار تُن گندم در نیمروز با سالم وطندار ،مسووالن ریاست زراعت ،لوگر توزیع بسته های مرغداری درلوگر با آژانس باختر  ،مدیر زعفران
ریاست زراعت غزنی زعفران محصولی برای درآمدزایی مردم غزنی با خبرگزاری صدای افغان اوا  ،محمد اکبر شریفی؛ رییس زراعت نیمروز افزایش
گندم دراین والیت با تلویزیون چکاد رئیس زراعت نورستان افزایش محصوالت زراعتی نورستان با طلوع نیوز صحبت کرده اند .

اقدامات بعدی:
روئسا محترم زراعت والیات وسایر مسووالن امور دررابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی دروالیات سخن زده اند اما الزم است تا درراستای
فعالیتهای شان توضیحات بیشتر ارائه نموده به دفتر مطبوعاتی وزارت گزارش ارسال نمایند.
همچنان موضوعات و ویدیوهایی را که دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت درصفحات خود نشر میکند ریاست های محترم زراعت والیت نیز در صفحات
خود نشر کنند و از نحوهی چهگونهگی دست اورد ها وفعالیت های خود دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت را در جریان قرار دهند.
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