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وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی
 .1یک سردخانه محصوالت زراعتی در کابل به بهره برداری سپرده شدطلوع نیوز
 .2یک سردخانه محصوالت زراعتی در کابل به بهره برداری سپرده شد /ملی
 .3یک سردخانه معیاری به ارزش  ۵میلیون دالر در کابل ساخته شد /خورشید
 .4تولید عسل در تخار  ۰۳درصد افزایش یافته است /هشت صبح
 .5امضای قرارداد صادرات جلغوزه به ارزش  ۲.۲میلیارد دالر با چین /هشت صبح
 .6یک سردخانه محصوالت زراعتی در کابل به بهره برداری سپرده شد  /آژانس پژواک
 .7وزارت زراعت :تولید عسل تخار  ۰۳درصد افزایش یافته است  /اطالعات روز
 .8تولید چشمگیر /تولید بیش از  ۰۳۳تن عسل در والیت تخار  /خبرنامه
 .9یک سردخانه معیاری به ارزش  ۵میلیون دالر در کابل ساخته شد /ودصم
 .11قرارداد صادرات جلغوزه افغانستان به ارزش  ۲٫۲میلیارد دالر با چین امضا ش  /خبرگزاری افق
 .11تولید عسل در والیت تخار ۰۳ ،افزایش یافته است /افق
 .12یک سردخانه محصوالت زراعتی در کابل به بهره برداری سپرده شد  /آژانس پژواک
 .13یک سردخانه بزرگ محصوالت زراعتی در کابل به بهرهبرداری رسید /افغانستان ما
 .14زنبور داران زن درننگرهار شیوه های نوین را فرا گرفتند آژانس باختر
 .15هوای سرد هرات و بازار میوههای خزانی ۲۲وطن
 .16هرات و قندهار تفاهمنامههای اقتصادی امضا کردند /جمهور
 .17د بهرنیو کبانو د واردولو د بندیز غوښتنه وشوه /تاتوبی نیوز
 .18افغانستان او چین د وچې مېوې د صادراتو په برخه کې پنځه کلن تړون السلیک کر /تاتوبی نیوز
 .19د ننګرهار کانال بوسو کې  ۰۲ټنه یوریا اچوي /تاتوبی نیوز
 .21کونړ کې د تازه مېوو او سبو لپاره سړې خونې جوړېږي /تاتوبی نیوز
 .21کونړ کې د تازه مېوو او سبو لپاره سړې خونې جوړېږي /تاتوبی نیوز
 .22د کونړ کرنیزو محصوالتو او صادراتو په وده میلیونونه ډالر پانګونه کیږي! /تاتوبی نیوز

فشرده نشرات خارجی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

یک سردخانۀ با ظرفیت  ۲هزار متریک تُن میوه در کابل گشایش یافت  /رادیو ازادی
د زعفرانو ګرم خو له ستونزو ډک بازار  /رادیو ازادی
وزارت زراعت :زنان سال آینده تحت پوشش برنامههای قرار خواهند گرفت  /رادیو ازادی
یک سردخانه بزرگ محصوالت زراعتی در کابل به بهرهبرداری رسید /آژانس بین المللی کوکچه
کارکرد های برنامه  People in Needتوسط ایجاد قطعات نمایشی و تاثیر آن باالی زندگی مردم /آژانس بین المللی کوکچه
ساخت اولین سردخانه معیاری در کابل /اسپوتنیک

نشرات داخلی
هشت صبح :
تولید عسل در تخار  ۰۳درصد افزایش یافته است

تاتوبی نیوز :
کونړ کې د تازه مېوو او سبو لپاره سړې خونې جوړېږي

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

صبح ،کابل :وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری اعالم کرد که تولید
عسل در والیت تخار در سال  ۰۰۳۱نسبت به سال گذشته  ۰۳درصد
افزایش یافته است.
این وزارت روز شنبه ،دوم قوس ،با نشر خبرنامهای به نقل از
سراجالدین مهربان ،رییس اداره زراعت ،آبیاری و مالداری تخار
اعالم کرد که میزان تولید عسل در تخار امسال به بیش از  ۰۳۳تن
رسیده است.
او گفته است که عسل تخار از نظر کیفیت بینظیر است و به همین
دلیل عالقهمندان خرید آن هم در داخل و هم در خارج زیاد اند.
سراجالدین مهربان توضیح داده است« :عسل تخار خوشکیفیت است.
از همین خاطر مشتریان آن در داخل کشور خیلی زیاد میباشد .در
ضمن به کشورهای امارات متحده عربی و پاکستان نیز صادر
میشود».
آقای مهربان میگوید که شمار زنبورداران این والیت به  ۲۳۳نفر
میرسد که  ۰۳۳نفر آن زیر چتر انجمنهای زنبورداری فعالیت
میکنند و متباقی به صورت انفرادی مصروف زنبورداریاند.
رییس زراعت والیت تخار همچنان گفته است« :تعداد صندوقهای
زنبور در تخار به نُه هزار میرسد ،خوشبختانه امسال  ۰۳درصد در
تولید عسل افزایش داریم .سال گذشته  ۰۳تن حاصل گرفته بودیم.
پرورش زنبور بیشتر در ولسوالیهای رستاق ،فرخار ،ورسج ،دشت
قلعه ،کلفگان و تالقان مرکز این والیت ،صورت میگیرد».
وزارت زراعت گفته است که مشورتهای فنی ،اقلیم مساعد ،بلند
رفتن آگاهی زنبورداران و افزایش عالقهمندی مردم از شاخصترین
مواردیاند که سبب افزایش تولید عسل شده است.
https://8am.af/honey-

د کونړ والیت د کرنې او مالدارۍ رییس انجنیر انعام هللا ساپي
وویل چې دا پروژه د بڼوالۍ ملي پروګرام په اډانه کې د اسیایي
پرمختیایي بانک په مالي مرسته پلې کېږي.
نوموړي زیاته کړه ،د دې پروژې پر مټ به په دغه والیت کې
نوي مېوه لرونکي باغونه ،د سبزیجاتو او مېوو ساتنې لپاره
مناسبې سړې خونې او د محصوالتو د پروسس لپاره کوچنۍ
فابریکې جوړې شي.
د هغه په وینا ،په تېرو څو کلونو کې د کرنې او مالدارۍ ادارې
په کونړ کې څه باندې درې نیم زره جریبه ځمکه کې بېالبېل
مېوه لرونکي باغونه جوړ کړي چې ډېرى یې ثمر ته رسېدلي
دي.
د کرنې وزارت د یادې پروژې مسوول احمد فرید راید وایي،
دا پروژه په کونړ ،لوګر ،خوست ،کابل ،پکتیا ،وردګ ،پروان،
لغمان  ،ننګرهار ،کندهار او کاپیسا کې پلې کوي.
نوموړي زیاته کړه ،په دې پروژه کې به له باغدارانو سره په
ګډه کار کېږي او دا یوه بالعوضه پروژه ده چې په ټول کونړ
کې به پلې کېږي ،خو یواځې شل سلنه به د کروندګر پر غاړه
وي.
خو هغه وایي چې دا شل سلنه نغدې نه وي ،بلکې کروندګر به
یې پر خپله ځمکه مصرفوي.
فرید وویل په دې پروژه کې به باغدارانو ته باغونه په عصري
او په نوي سیستم سره جوړېږي چې حاصالت یې لوړ شي او له
لږې ځمکې ډېره ګټه پورته کړي.
د هغه په وینا ،په دې سره به د کونړ حاصالت زیات او دوى به
ورته له هېواده بهر ته د صادرولو زمینه برابره کړي.
د هغه په وینا ،دا پروژه به په شپږو کلونو کې بشپړه شي.
https://tatobaynews.com/?p=54917

خبرگزاری صدای افغان اوا:
یک سردخانه بزرگ میوه در کابل افتتاح شد
این سردخانه به هزینه دو میلیون دالر سرمایهگذاری سکتور
خصوصی ،در منطقه کوتل خیرخانه ،در مساحت  4جریب
زمین و برابر با معیارهای امروزی ساخته شده است.
نصیراحمد درانی وزیر زراعت ،آبیاریومالداری ،امروز در
مراسم افتتاح این سردخانه سهم سکتور خصوصی را در همه
عرصهها موثر و ارزشمند خواند و گفت که بدون سکتور
خصوصی دولت به تنهایی نمیتواند به پیش برود.
درانی اضافه کرد که سردخانهها در ارزش زنجیرهای و عمر
مصرفی محصوالت نقش خیلی مهم دارد و عمر مصرفی وابسته
به سردخانه میباشد.

خبرگزاری افق :
مسؤوالن در اداره ثبت و بررسی داراییها گفتهاند که سکتور
خصوصی افغانستان با چین قراردادی به ارزش  ۲٫۲میلیارد دالر در
بخش صادرات جلغوزه به امضا رساندهاست.
احسانهللا حیات؛ کارشناس اداره ثبت و بررسی داراییها گفت که
این قرار داد روز پنجشنبه ۰۳ ،عقرب به امضا رسیده است.
او افزود که بر بنیاد این قرار داد ،افغانستان در پنج سال آینده ۲۲
هزار تُن جلغوزه به چین صار میکند و نرخ آن براساس تقاضای
بازار تغییر خواهد کرد.
دهلیز هوایی افغانستان و چین در  ۰۵ماه عقرب گشایش یافت و
نخستین محموله جلغوزه به وزن  ۰هزار تُن به این کشور ارسال شد.
پیشتر مسؤوالن در وزارت زراعت و مالداری اعالم کرده بودند که
که حاصالت جلغوزه در سال  ۰۰۳۱خورشیدی از  ۰۳تا  ۰۲درصد
درانی همچنین در حمایت از سکتور خصوصی یادآور شد که او
افزایش یافته است.
در حمایت از این سکتور قرار دارد و در برابر مافیای زراعتی
 /https://ufuqnews.com/archivesایستادهگی میکند
"https://www.avapress.com/fa/news.
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به منظور رشد زراعت و حمایت از اداره منابع طبیعی در افغانستان،
از  ۵۳هزار زن را تحت پوشش برنامههای زراعتی قرار دهد.
وزرات توسعه و همکاری های اقتصادی فدرال آلمانPeople in ،
وزارت
اکبر رستمی ،سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که
Needو چندین نهاد دیگر کار خود را در افغانستان آغاز نمودند که
زراعت کوشش میکند که سال آینده تنها برای  ۲۵هزار زن زمینه بهترین اقدام برای اداره منابع ،تنظیم آب برف و باران برای آبیاری
زمین های زراعتی و ایجاد قطعات زراعتی بود.
ساخت باغچه خانگی را فراهم کند.
وی افزود که سال گذشته  ۵۲هزار زن در والیتهای مختلف در افغانستان  People in Needفضلالدین ،ریس برنامه
افغانستان از برنامههای زراعتی مانند مرغداری ،زنبورداری ،خانه میگوید برای ایجاد قطعات نمایشی ،یک دهقان باید حد اقل نیم
سبز ،باغچه خانگی و ایجاد مراکز بستهبندی میوه و سبزیجات هکتار زمین داشته باشد ،یگانه منبع عاید شان باید از طریق
بهرهمند شدند.
زراعت باشد و به این کار عالقمند باشد
آقای رستمی میگوید که هدف از اجرای این برنامهها توانمندسازی
زنان در زراعت ،افزایش درآمد اقتصادی زنان و توسعه تولیدات
https://kokchapress.com/802547
داخلی است
. https://da.azadiradio.com

تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانههای داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته ،در کنار خبرهای دیگر سکتور زراعت ،خبر افزایش عسل در تخار و
و خبرهای مهم دیگراز جمله خبرهایی اند که رسانهها بیشتر بهآن پرداختهاند.
سعی و تالش مسووالن سکتور زراعت نیز در بخشهای مختلف زراعت با اهمیت بوده ،امید میرود تا موضوع اطالع رسانی در
محراق توجه ادارات محترم زراعت والیات قرارگیرد و تالشها درین راستا بیشتر شود تا از طریق تماس با رسانههای محلی در
والیات سطح اگاهی مردم ،دهاقین ،مالداران وباغداران بلند برود.

اقدامات انجام شده:
دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت در مورد برگزاری کنفرانس ملی رشد زراعت به رسانه ها اعالمیه فرستاده است.
اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت درمورد یک سردخانۀ با ظرفیت  ۲هزار متریک درکابل گشایش یافت و زنان سال آینده تحت
پوشش برنامههای قرار خواهند گرفت با رادیو ازادی  ،طلوع  ،ملی  ،خورشید ریاست زراعت ننگرهارزنبور داران زن درننگرهار
شیوه های نوین را فرا گرفتند با آژانس باختر  ،رئیس زراعت کنر برای میوه وسبزی سرد خانه ساخته میشود  ،دربخش صادرات
محصوالت زراعتی میلیون هادالر سرمایه گذاری میشودبا تاتوبی نیوز ،رییس زراعت والیت تخار تولید عسل در تخار  ۰۳درصد
افزایش یافته است با هشت صبح اطالعات روز ،خبرنامه  ،افق صحبت کرده اند.

اقدامات بعدی:
اخبار زراعتی دررسانههای داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته ،در کنار خبرهای دیگر سکتور زراعت ،خریداری سیب میدان وردک
برای نهادهای امنیتی و اداره های دولتی از جمله خبرهایی اند که رسانهها بیشتر بهآن پرداختهاند.
سعی و تالش مسووالن سکتور زراعت نیز در بخشهای مختلف زراعت با اهمیت بوده ،امید میرود تا موضوع اطالع رسانی در
محراق توجه ادارات محترم زراعت والیات قرارگیرد و تالشها درین راستا بیشتر شود تا از طریق تماس با رسانههای محلی در
والیات سطح اگاهی مردم ،دهاقین ،مالداران وباغداران بلند برود.

