وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 ۰۳ – ۸۲عقرب ۸۰۳۲

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی
 .1گردآوری حاصالت مالته در هلمند /طلوع نیوز
 .2وزارت ز راعت امسال  ۵۲هزارتن جلغوزه درکشور برداشت شده است /طلوع نیوز
 .3به اساس گزارش وزارت زراعت حاصالت جلغوزه  ۵۲هزارمتریک تن افزایش یافته است  /اریانا نیوز
 .4افتتاح سردخانه  ۰۵۵تنی در هرات /تلویزیون چکاد
 .5برای احیای مجدد گیاه هنگ در سمنگان به صدها دهقان پول داده شد /آژانس پژواک
 .6د کندهار بڼوال د مېوې دکیفیت لوړولو او ناروغیو د مخنیوي کرنیز البراتوار غواړي /آژانس پژواک
 .7یک سردخانۀ زراعتی معیارى در هرات به بهرهبرداری سپرده شد  /آژانس پژواک
 .8در غور ،سردخانۀ معیارى براى نگهدارى محصوالت باغداران وجود ندارد  /آژانس پژواک
 .9امسال  ۰۵هزار تن جلغوزه با ارزش صدها میلیون دالر به چین صادر خواهد شد  /آژانس ژواک
 ۰۵ .01فارم پرورش ماهی در والیتهای مختلف ساخته میشود  /افغانستان ما
 .00امسال  ۰۵هزار تن جلغوزه به ارزش صدها میلیون دالر به چین صادر خواهد شد  /افغانستان ما
 .01یک سردخانۀ زراعتی معیارى در هرات به بهرهبرداری سپرده شد /افغانستان ما
 .01امسال  ۹۱هزار تُن زعفران در افغانستان تولید خواهد شد /اوا
 .04امسال  ۹۱هزار تُن زعفران در افغانستان تولید خواهد شد /خبرگزاری صدای افغان اوا
 .55سردخانه معیاری نگهداری فراورده های زراعتی درهرات گشایش یافت  //آژانس باختر
 .01سیلو پلخمری با رکود مواجه است  /آژانس باختر
 .57زمین های مالچر در بغالن دو باره احیا می شود  /آژانس باختر
 .58توزیع تخم اصالح شدهی بذری و کود یوریا به کشاورزان در تخار  /مرکزرسانه ای باور
 .51باغداری و تولید میوه در بدخشان ترویج یافته است  /مرکزرسانه ای باور
 .11کندهار :د اب جوشواو اناردانې ایستلو له امله زرګونه کسان پر کار سوي /تاتوبی نیوز
 .10هلمند کې د  ۷بابه عصري ممیز خونو جوړولو چارې ۱۰سلنه بشپړ شوي
 .22هلمند :د کرنې په برخه نوي پالنونه پلي کېږي /تاتوبی نیوز
 .23لغمان  :د بڼوالۍ د ځنځیروي ارزښت د ودې سکتور پروژې چارې پیل شوې
 .22لغمان کې د بزګرانو لپاره ټریننګ سنټر جوړ شو /تاتوبی نیوز
 .12په هرات کې سږ کال د زعفرانو تولید  ۹۷ټنه اټکل شوی /تاتوبی نیوز

فشرده نشرات خارجی:
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افزایش و برداشت زعفران در هرات /اسپوتنیک
حداقل  ۰۵تن زعفران ایران به افغانستان قاچاق می شود /خبرگزاری فارس
افتتاح سردخانه  ۰۵۵تنی در هرات/خبرگزاری فارس
یک سردخانه زراعتی به ظرفیت  ۰۵۵تُن در هرات به بهره برداری رسید /دویچه وله
تولید زعفران در والیت هرات امسال به  ۷۱تن رسیده است /دویچه وله
د پکتیا والیت د غوزانو او جلغوزیو ځنګلونه بیا رغول کیږي /خامه پرس
هلمند کې د کب روزنې لېوالتیا ډیره شوې دی /خامه پرس
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نشرات داخلی
طلوع نیوز:
هشت صبح :
گردآوری حاصالت مالته در هلمند
وزیر زراعت در هرات :سکتور خصوصی برای رشد بیشتر
برای نخستین بارباغداران هلمندی از باغهای مالته حاصالت زعفران پا پیش بگذارد
گردآوری میکنند.
در پنجمین جشن گل زعفران در هرات ،زعفرانکاران این
شماری از باغداران در والیت هلمند میگویند که امسال باغهای مالته والیت از دولت خواستند که برای زعفران افغانستان یک نشان
دراین والیت که به گونۀ امتحانی ایجاد شدهاند ،حاصالت مناسب مخصوص ساخته شود .به گفتهی آنان ،پشتیبانی دولت از کشت
دادهاند.
و برداشت زعفران ،سبب میشود که آرام آرام این صنعت رشد
کرده و وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد.
. https://8am.af/minister.

افغانستان ما :
امسال  ۰۳هزار تن جلغوزه به ارزش صدها میلیون دالر به چین
صادر خواهد شد
اجران در والیت خوست میگویند که امسال صادرات جلغوزه نسبت
به سال پیش بیشتر شده و قیمت آن دو برابر افزایش یافته است.
آنها تخمین میزنند که امسال ۰۳هزار متریک تن جلغوزه به ارزش
صدها میلیون دالر ،به کشور چین صادر خواهد شد.
آنها عامل عمدۀ این امر را افتتاح دهلیز هوایی بین افغانستان و چین
میدانند که از سبب آن ،قیمت جلغوزه این والیت بلند رفته است.
جلغوزه ،در یک مارکیت مشخص در غرب شهر خوست ،نخست
پروسس و بعد از بسته بندی در بوجیها برای صادر کردن به کشور
چین ،به شهر کابل انتقال داده میشود.
عالوه از خوست ،دهاقین والیات پکتیا و پکتیکا نیز حاصالت جلغوزۀ
خویش را به این مارکیت میآورند.
http://www.dailyafghanistan.com

تاتوبی نیوز
لغمان  :د بڼوالۍ د ځنځیروي ارزښت د ودې سکتور پروژې
چارې پیل شوې
دلغمان په ټولو ولسوالیو کې د بڼوالۍ د ځنځیروي ارزښت د
ودې سکتور پروژې چارې رسما ً پیل شوې.
یاده پروژه په  ۷۷والیتونو کې د  ۱۲میلیونه ډالرو په ارزښت
ترسره کیږي چې لغمان یې هم له ډلې دی او ددې والیت په ټولو
ولسوالیو کې به پلې شي.
دبڼوالۍ د ځنځیروي ارزښت دودې پروژې د چارو پیل د لغمان
والي محمد اصف ننګ ،په افغانستان کې د بڼوالۍ د ځنځیروي
پروژې مسوول فرید احمد راید او یو شمېر نورو له لوري
ترسره شوو.
https://tatobaynews.com/?p=53766

نشرات خارجی
اسپوتنیک :
افزایش و برداشت زعفران در هرات
مسئوالن زراعت هرات می گویند که زعفران هرات در سال روان به
 ۷۱تن افزایش یافته است
به گزارش اسپوتنیک ،به نقل از ودصم ،این مسئوالن می افزایند که
در سال روان بیش از  ۱هزار هکتار زمین در هرات ،تحت پوشش
کشت زعفران قرار دارد که در سال گذشته این میزان به  ۶هزار
هکتار زمین میرسید.
بشیر احمد رشیدی ،رئیس اتحادیه ملی زعفران کاران افغانستان می
گوید که امسال به دلیل زیاد بودن تقاضا زعفران قیمت این گیاه در
بازارهای داخلی و خارجی کاهش نخواهد یافت.
ارزان و قابل دسترس بودن پیاز زعفران ،افزایش عالقمندی مردم و
آب هوای مناسب از جمله عوامل موثر است که در افزایش کشت و
برداشت زعفران در والیت هرات کمک کرده است.
https://af.sputniknews.com/economy

دویچه وله:
یک سردخانه زراعتی به ظرفیت  ۰۳۳ت ُن در هرات به بهره
برداری رسید
کار ساخت این سردخانه زراعتی شش ماه پیش آغاز شده بود و
حاال رسما به بهره برداری رسیده است .این سردخانه از سوی
وزارت زراعت افغانستان ،اداره انکشاف بینالمللی ایاالت متحده
امریکا » «USAIDو با همکاری سکتور خصوصی هرات
اعمار شده است.
جیالنی فرهاد ،سخنگوی والی هرات گفت« :ما می خواهیم
اجناس و تولیدات زراعتی دهقانان را در این سردخانه نگهداری
کرده و در زمان مناسب به بازار عرضه کنیم و یا برای
صادرات از آنها استفاده کنیم .سردخانه ها برای حفاظت و
نگهداری میوه های خشک و تازه اهمیت زیادی دارد .نبود یا
کمبود سردخانه ها باعث می شود که دهقانان و تاجران نتوانند
محصوالت زراعتی را نگهداری کرده و در زمان مناسب و
مورد نیاز به بازار عرضه کنند .
. https://baztab.news/article/1201300
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تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانههای داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته ،در کنار خبرهای دیگر سکتور زراعت ،برداشت  ۰۰هزارتن جلغوزه
در کشور و بهرهبرداری دو سردخانه یکی در هرات و یکی دیگر در کابل 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:
دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت دو اعالمیه یکی در مورد افتتاح سردخانه در هرات و یکی دیګر در مورد افتتاح سردخانه در کاریزمیر
را به رسانه ها فرستاده است و مستند های کوتاه ویدیویی آنرا نیز نشر کرده است.
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت درمورد  ۱۳فارم ماهی دروالیات با رادیو ازادی  ۷۱تن زعفران با اوا ،وجلغوزه با اریانا نیوز
 ،طلوع نیوز ریاست زراعت ،بغالن زمین های مالچر در بغالن دو باره احیا می شود آژانس باختر  ،مسووالن سیلوی بغالن میگویند
سیلو پلخمری با رکود مواجه است رئیس اتحادیۀ تاجران جلغوزه در والیت خوست امسال  ۰۳هزار تن جلغوزه به ارزش صدها میلیون
دالر به چین صادر خواهد شد با افغانستان ما رییس زراعت ،والیت تخار توزیع تخم اصالح شدهی بذری و کود یوریا به کشاورزان با
مرکزرسانه ای باور ،مسووالن اداره زراعت و مالداری بدخشان باغداری و تولید میوه در بدخشان ترویج یافته است با مرکزرسانه ای
باور ،رئیس اداره زراعت هرات درمورد زعفران به خبرگزاری آوا تاتوبی نیوز  / ،دویچه وله  ،سرد خانه  ۲۳۳تنی با تلویزیون
چکاد ،اسپوتنیک رئیس زراعت هلمند ساخت  ۱باب کشمش خانه با تاتوبی نیوز،و عالقمندی مردم به پرورش ماهی درهلمند  ،رئیس
زراعت لغمان درمورد ساخت ترنینگ سنتر برای دهاقین با تاتوبی نیوز ،رئیس زراعت پکتیا احیا درختان جلغوزه چارمغز با تاتوبی
نیوزصحبت 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.

