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بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی
 .1برگزاری پنجمین جشنوارۀ گل زعفران درهرات /طلوع نیوز
 .2متضرر شدن باغدارن انار درکندهار درپی بارش باران در این والیت طلوع نیوز
 .3وزیر زراعت در هرات :سکتور خصوصی برای رشد بیشتر زعفران پا پیش بگذارد /هشت صبح
 .4پنجمین جشنوارۀ گل زعفران در هرات برگزار شد /آژانس پژواک
 .5در غور ،سردخانۀ معیارى براى نگهدارى محصوالت باغداران وجود ندارد /آژانس پژواک
 .6پنجمین جشنواره زعفران افغانستان در هرات افتتاح شد /تلویزیون چکاد
 .7امسال هرات  ۷۱تن زعفران خالص تولید کرده است/خبرگزاری  22وطن
 .8نمایشگاه پنجمین جشنواره گل زعفران هرات گشایش یافت /خبرگزاری  22وطن
 .9یک سردخانه معیاری به ارزش  ۵میلیون دالر در کابل ساخته شد /خبرگزاری ودصم
 ۱۵ .01هزار تن گندم کمکی هند برای افغانستان به بندر چابهار رسید /خبرگزاری ودصم
 .11جشنواره گل زعفران در هرات؛ تولید زعفران افغانستان به  ۸۱تن رسید  /خبرنامه
 .02پنجمین جشنواره گل زعفران ؛ هرات ساالنه 17تُن زعفــــــــران تولید میکند  /افغانستان ما
 .03وزیر زراعت :برنامه داریم دومین تولید کننده زعفران جهان باشیم /خبرگزاری صدای افغان اوا
 .02اولین محمولهی گندم کمکی هند به چابهار رسید /خبرگزاری صدای افغان اوا
 .51جشنواره گل زعفران و نمایشگاه غذاهای محلی و زعفرانی از دریچه دوربین/خبرگزاری صدای افغان اوا
 .51چگونه جلغوزهی سیاه افغانستان به بازارهای چین رسید؟  /روزنامه صبح کابل
 .07غور کې کروندګر د خپلو حاصالتو لپاره سړې خونې غواړي  /تاتوبی نیوز
 .11لغمان :د سویابینو حاصالتو راټولولو لړۍ پیل شوه /تاتوبی نیوز
 .09فغانستان کې د زعفرانو تولید ایران اندېښمن کړی /تاتوبی نیور
 .21هلمند کې د الویرا کرنې ښه پایله ورکړې ده  /تاتوبی نیوز
 .20ترکیه د افغاني وچې مېوې لپاره نندارتون جوړوي تاتوبی نیوز
 .22هلمند کې د کب روزنې لېوالتیا ډیره شوې دی  /تاتوبی نیوز
 .23پنجشیر او پروان والیتونو کې  ۷۳۴۵مېرمنو ته هګۍ اچوونکې چرګانې وېشل شوې دي /تاتوبی نیوز
 .22افغان کرنیز تولیدات ولي نړیوال بازار نه لري؟ /تاتوبی نیوز
 .51نازیانو کې د درې نیم میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو یوه شبکه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه /تاتوبی نیوز
 .51الووېرا؛ تر ټولو لوړبیه بوټی او په بلخ کې د کوکنارو بدیل /تاتوبی نیوز
 .52لغمان :د سویابینو حاصالتو راټولولو لړۍ پیل شوه /تاتوبی نیوز
 .81پکتیا ۲۵ :کورنیو لپاره د چرګانو روزنې واړه فارمونه جوړیږي //تاتوبی نیوز
 .52د کندهار د تازه مېوو د ساتنې لپاره یخې خونې جوړیږي ///تاتوبی نیوز
 .03کندز :سلګونو بزګرانو ته کاري وسایل ورکول شول ///تاتوبی نیوز
 .05د کندهار انار پلورونکو سخت تاوان کړی /تاتوبی نیوز
 .28پکتیا کې سږ کال د مڼو حاصالت تر دېرش زره ټنو رسیږي تاتوبی نیوز
 .22په غور والیت کې یو شمېر بزګران او بڼ لرونکي د محصوالتو د سانتې/تاتوبی نیوز
 .24طالی سرخ بدیل موفق  /روزنامه مدنیت
 .23اداره زراعت بغالن به ترویج کشت برنج عالی می پردازد  /آژانس باختر
 .36ساختمان جدید قرنطین محصوالت حیوانی آقینه افتتاح شد /آژانس باختر
 .37حاصالت کچالوی نورستان  ۰۲درصد افزایش یافته است  /آژانس باختر
 .38حاصل چهارمغز بدخشان به شش هزار تن رسید /آژانس باختر
 .39تخم اصالح شده گندم به دهقانان درننگرهارتوزیع شد  /آژانس باختر
 .21اولین محموله گندم کمکی هندوستان به چابهار رسید  /آژانس باختر
 .41صد ها دهقان در کندز وسایل کاری دریافت می کنند  /آژانس باختر
 .22حکومت برای احیای جنگل های پسته وجلغوزه پکتیا تالش می کند  /آژانس باختر
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 .23ایجاد سهولت به سرمایه گذاران دربخش زراعت نیمروز  /آژانس باختر
 .22انجمن خربوزه کاران فیضآباد تشکیل شد /آژانس باختر
 .25دهقانان ودامداران ولسوالی حضرت سلطان سمنگان کمک دریافت کردند /آژانس باختر
 .26ایجاد  36قطعهی نمایشی گندم در سطح والیت سرپل از سوی ریاست زراعت  /مرکزرسانه ای باور
 .27تعمیر جدید قرنطین محصوالت حیوانی و نباتی آقینه به بهره برداری سپرده شد  /مرکزرسانه ای باور
 .28پنجمین جشنواره گل زعفران در هرات برگزار شد+تصاویر /خبرگزاری شفقنا
 .29وزارت زراعت :زعفران بی کیفیت بنام افغانستان صادر میشود/خبرگزاری شفقنا

فشرده نشرات خارجی:
 ۵۵ .1بند کوچک آب در  ۷۵والیت ساخته میشود ' /رادیو ازادی
 .2هرات ،بلخ ،کونړ او لغمان کې د کبانو روزنې  ۱۸فارمونه جوړېږي  /رادیو ازادی
 ۰۰۲۲ .3دستگاه جمعآوری جلغوزه به دهقانان توزیع خواهد شد /رادیو ازادی
 .4جشنواره گل زعفران در هرات /رادیو بی بی سی
 .3پنجمین ساحۀ حفاظت شدۀ طبیعی افغانستان اعالم شد  /صدای امریکا
 .6نگرانی از افزایش شکار گرگ و آهو در بامیان  /صدای امریکا
 .7افزایش گونههای کمیاب حیوانات وحشی در بامیان صدای امریکا
 .8یک سردخانه معیاری به ارزش  ۵میلیون دالر در کابل ساخته شد  /آژانس بین المللی کوکچه
 ۱۵ .9هزار تن گندم کمکی هند برای افغانستان به بندر چابهار رسید  /آژانس بین المللی کوکچه
 .01جشنواره گل زعفران در هرات؛ تولید زعفران افغانستان به  ۷۵تن رسید  /آژانس بین المللی کوکچه
 .00زعفران با کیفیت پائین بنام افغانستان صادر میشود' /رادیو اروپای ازاد
 .12حاصالت زعفران یا طالی سرخ افغانستان افزایش یافته است.رادیو اروپای ازاد
 .11هرات کې فابریکه لرونکو د بهرنیو غنمو پرځای خپل کورني اخیستي  /رادیو ازادی

نشرات داخلی
طلوع نیوز:
متضرر شدن باغدارن انار درکندهار درپی بارش باران در این والیت
شماری از باغداران در ولسوالی ارغنداب والیت کندهار ،میگویند که
بارانهای اخیر در این ولسوالی ،باغهای انار و محصوالت بدست آمده
از این باغها را بهشدت آسیب زدهاند .
این باغداران ،میگویند که بدلیل نبود بازار فروش برای محصوالت
انار و نیز افزایش تعرفۀ از سوی پاکستان ،آنان نتوانستند در زمان
معیین ،انارها را گردآوری کنند.
آنان میگویند که بارانهای اخیر در ارغنداب ،بخش بزرگی از
حاصالت انار را نابود کردهاند.
حفیظ هللا ،یکی از این باغدارن در این باره گفت« :ما هر باغ را از ۰۲
تا  ۵۲لک کلدار خریده بودیم ،اما تعرفهها باال رفت و از سویی هم
باران آمد؛ تمام دهقانان و تاجران بسیار متضرر شدند .ما تباه شدیم
بخاطریکه تمام انارهای ما فاسد شدند».
داوود شاه ،باغدار دیگر در کندهار نیز افزود« :در نخست ما بدلیل
افزایش تعرفۀ پاکستان متضرر شدیم ،پس از آن باغهای ما مرض
گرفتند و حاال هم باران شدهاست .اما حکومت به ما وعدههای دروغین
داد که میوههای شما را از دهلیزهوایی انتقال میدهیم ،اما تاکنون عملی
نشدهاست ».

هشت صبح :
وزیر زراعت در هرات :سکتور خصوصی برای رشد بیشتر
زعفران پا پیش بگذارد
در پنجمین جشن گل زعفران در هرات ،زعفرانکاران این
والیت از دولت خواستند که برای زعفران افغانستان یک نشان
مخصوص ساخته شود .به گفتهی آنان ،پشتیبانی دولت از کشت
و برداشت زعفران ،سبب میشود که آرام آرام این صنعت رشد
کرده و وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد .در همین حال وزیر
زراعت کشور که به هرات سفر کرده ،میگوید که بازاریابیهای
منطقهای از سوی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری افغانستان
صورت گرفته است ،اما نیاز است سکتور خصوصی توجه
بیشتر به افزایش میزان رشد زعفران داشته باشد .سال گذشته
هرات توانست بیشتر از  ۷۵تن زعفران تولید کند ،اما پیشبینی
زعفرانکاران این والیت حاکی از برداشت بیش از  ۰۲تن
زعفران در سال جاری است .در هرات بیش از هفت هزار
هکتار زمین زیر کشت زعفران قرار دارد و هزاران خانواده در
حومهی شهر ،روستاها و ولسوالیهای دور و نزدیک این والیت
به کشت و برداشت زعفران مشغولاند .بنا بر گزارش وزارت
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انجینر حافظ سعیدی ،رییس زراعت کندهار نیز تأیید میکند که زراعت افغانستان ،زعفران هرات هم اکنون صدرنشین جدول
بارانهای اخیر و امراض طبیعی ،باغداران در ارغنداب را متضرر ردهبندی کیفیت زعفران دنیا است و کشورهای زیادی خواهان
ساختهاند« :هوای نامنسب کندهار و همینطور امراض طبیعی و حاال خرید بیشتر آن هستند
هم باران ،باغداران را آسیب زدهاست و انارها فاسد شدهاند».
. https://8am.af/minister
. https://tolonews.com/index.php

تاتوبی نیوز :
غور کې کروندګر د خپلو حاصالتو لپاره سړې خونې غواړي
په غور والیت کې یو شمېر بزګران او بڼ لرونکي د محصوالتو د
سانتې لپاره د سړو خونو له نه شتونه شکایت کوي او له حکومته
غواړي څو په دغه والیت کې د سړو خونو جوړولو په برخه کې جدي
پاملرنه وکړي.
د دغو بڼوالو او بزګرانو ادعا په داسې حال کې کېږي چې د بڼونو او
ځمکو حاصالت یې د ډېرېدو په حال کې دي او دوی له حکومته
غواړي چې هر څو ژر د سړو خونو په برخه کې اقدام وکړي چې بې
له دې به په راتونکي کال کې د دوی اقتصادي زیان تر سږ کال څخه
ډېر شي.
په فېروزکوه ښار کې یوه بڼوال سید یحیی وویل چې تر اوسه په دغه
والیت کې د کرنیزو محصوالتو لپاره هېڅ معیاري سړه خونه شتون نه
لري.
نوموړی چې له خپل بڼ نه د مڼو د حاصالتو ټولو په حال کې و ،زیاته
کړه :د دغه والیت په فېروزکوه ښار کې یو بل بڼوال عبدالعروف هم د
سړو خونو د نه شتون او په دې برخه کې د حکومت پر نه پاملرنې
نیوکه کوي

خبرگزاری ودصم :
یک سردخانه معیاری به ارزش  ۵میلیون دالر در کابل ساخته
شد
برگترین سردخانه معیاری در کابل به ارزش مجموعی  ۵میلیون
دالر ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفت .این سرد خانه
ظرفیت نگهداری بیش از  ۵هزار تن میوه را در یک وقت دارد.
حبیب رضایی ،مالک این سردخانه میگوید که همین اکنون بیش
از  ۰هزار تن سیب در این سردخانه نگهداری میشوند .این
سردخانه توانایی نگهداری میوهجات و سبزیجات را تا شش ماه
در خود دارد.
مالک این سرد خانه عالوه نمود ،ظرفیت نگهداری در این
سردخانه طوریست که بادنجان رومی الی دو ماه ،انگور تا سه
ماه ،انار ،سیب و مالته به مدت  ۶ماه نگهداری میشوند.
میرویس حاجیزاده ،معاون اتحادیه صادرکنندهگان میوهجات
تازه در گفتگو با آریانا نیوز بیان نمود که ساخت چنین سردخانه
ها از خراب شدن میوهجات جلوگیری نموده و سود زیاد به
باغداران خواهد بخشید.
. https://dari.wadsam.com

https://tatobaynews.com/?p=52915

نشرات خارجی
رادیو ازادی :
هرات ،بلخ ،کونړ او لغمان کې د کبانو  ۰۸فارمونه جوړېږي
د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمي نن ازادي راډیو ته وویل
چې دغه فارمونه به د کال ترپایه په هرات ،بلخ ،کونړ او لغمان
والیتونو کې جوړ شي.
هغه زیاته کړه" :د کبانو د روزنې د  ۵۲فارمونو د جوړېدو کار په
جریان کې دی ،او د کال تر وروستیو پوري به بشپړ شي ،له دغو اتیا
فارمونو څخه  ۰۲په هرات ۰۲،په بلخ ۰۲،په لغمان او کونړ کې تر
کار الندې دي چې یو شمېر یې بشپړ شوي او یو شمېر نور به دکال تر
وروستیو پورې بشپړ شي".
نوموړي وویل ،تردې وړاندې د کرنې وزارت او خصوصي سکټور په
مرسته د هېواد په کچه د کبانو د روزنې څه باندې دوه زره فارمونه
جوړ شوي دي.
د کبانو د روزنې د دغو فارمونو د تولید کچه په کلني ډول څه باندې
 ۷۲زره مټریک ټنو ته رسیږي او زرګونو کسانو ته په کې د کار
زمینې برابرې شوي دي.

رادیو بی بی سی :
جشنواره گل زعفران در هرات
پنجمین جشنواره گل زعفران با نمایش نمونههایی از تولیدات
زعفرانکاران افغان در والیت هرات در غرب افغانستان برگزار شد.
نود درصد از زعفران افغانستان در این والیت تولید میشو و امسال
نیز میزان تولید زعفران هرات به حدود ۸۲هزار کیلو رسید.
هرات ،عمده ترین مرکز کشت و تولید زعفران در افغانستان است
در سال  ۸۹۳۱کشاورزی هرات با تولید  ۸۲تن زعفران جایگاه
نخست را در افغانستان دارد
هرات خاستگاه اصلی کشت و ترویج زعفران در افغانستان است۳۸
درصد زعفران افغانستان در والیت هرات تولید میشود
همه ساله به منظور ترویج و بازاریابی برای محصوالت زعفران
هرات جشنواره گل زعفران در این والیت برگزار میشود
در حال حاضر حدود هفت هزار هکتار زمین زیر کشت زعفران است
شرکت و  ۵۲انجمن زعفران کار در هرات مشغول فعالیت
هستنداکنون عالوه بر هرات در حدود  ۵۸والیت دیگر افغانستان نیز
زعفران کشت میشود

اکنون یکی از مشکالت زعفران کاران افغانستان یافتن بازار
بل خوا اقتصادي کارپوه میرویس افغان وایي ،په هېواد کې د کبانو د جهانی است ،هرچند که به گفته مسئوالن افغان ،چین یکی از
روزنې لپاره څه ناڅه فرصتونه برابر شوي خو په وینا یې ،د کبانو د مشتریان عمده زعفران افغانستان است افغانستان امیدوار است که
بتواند زعفران را جایگزین کشت خشخاش کند غذاهای زعفرانی
خرڅالو لپاره هم باید کار وشي او یو ځانګړى بازار ورته جوړ شي
نیز در این نمایشگاه به نمایش گذشته شده بود.
https://www.bbc.com
https://pa.azadiradio.com/a/30277579.html

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانههای داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته ،در کنار خبرهای دیگر سکتور زراعت ،برګزاری پنجمین جشنواره
گل زعفران در هرات و افزاش حاصالت میوه در والیات 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.

اقدامات انجام شده:
اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت درمورد  ۰۰۲۲دستگاه جمعآوری جلغوزه به دهقانان توزیع خواهد شد وفارم های ماهی پروری دربلخ  ،کنر
ولغمان با رادیو ازادی بشیر احمد رشیدی ،رییس اتحادیۀ زعفرانکاران افغانستان پنجمین جشنوارۀ گل زعفران درهرات با طلوع نیوز ریاست زراعت
هرات ،امسال فرآوردههای زعفران تا ۷۵تُن افزایش یابد با طلوع نیوز ،خبرنامه  ،آژانس بین المللی کوکچه  ،خبرگزاری جمهور ،تلویزیون چکاد ،

رئیس زراعت هلمند حاصالت خوبی الویرا درهلمند و افزایش عالقمدی به پرورش ماهی درهلمند با تاتوبی نیوز رئیس زراعت بلخ الویرا
جاگزین کوکنار دربلخ با تاتوبی نیوز  ،رئیس زراعت پکتیا توزیع مرغ وساختارفارم های کوچک برای خانواده ها درپکتیا با تاتوبی نیوز
،وامسال حاصالت سیب درپکتیا به  ۴۲تن میرسد با تاتوبی نیوز  ،رئیس زراعت کندز به صد ها دهقان وسایل کاری توزیع شد با تاتوبی
نیوز  ،رئیس زراعت کندهار انار فروشان درکندهار سخت زیانمن شده اند با تاتوبی نیوز  ،انجینر حافظ سعیدی ،رییس زراعت کندهار
متضرر شدن باغدارن انار درکندهار با طلوع نیوز ،عبدالکبیرفرزام ،رییس ادارۀ زراعت ،فاریاب ساختمان جدید قرنطین محصوالت حیوانی آقینه
افتتاح شد با آژانس باختر  ،مرکزرسانه ای باور  ،مسووالن ریاست زراعت نورستان حاصالت کچالوی نورستان  ۰۲درصد افزایش یافته است با
آژانس باختر  ،مسووالن ریاست زراعت ،بدخشان حاصل چهارمغز بدخشان به شش هزار تن رسید با آژانس باختر ،رییس زراعت ،کندز صدها دهقان
در کندز وسایل کاری دریافت می کنند با آژانس باختر ،مسووالن ریاست زراعت نیمروزایجاد سهولت به سرمایه گذاران دربخش زراعت نیمروز با
آژانس باختر مسوول ریاست زراعت جوزجان انجمن خربوزه کاران فیضآباد تشکیل شد با آژانس باختر ،ریاست زراعت بغالن به ترویج کشت برنج
عالی می پردازد با آژانس باختر  ،ریاست زراعت والیت سرپل ایجاد  ۴۶قطعهی نمایشی گندم در سطح والیت سرپل با مرکزرسانه ای باورصحبت
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.

