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وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی:
 .1افزایش میزات تولید برنج درافغانستان  /تلویزیون یک
 .2قندهار افزایش  ۰۶درصدی تولید بادام را تجربه میکند /تلویزیون چکاد
 .3افغانستان در تولید برنج مورد نیازش حدود  ۰۰درصد به خودکفایی رسید/هشت صبح
 .4رویارویی سیب غور با سیب ایرانی؛ نبود بازار فروش و کمتوجهی حکومت /هشت صبح
 .5رشد چشمگیر باغداری /هشت صبح
 .6تولید برنج در کشور در مقایسه به دو سال گذشته  ۳۱درصد افزایش یافته است /اطالعات روز
 .7در سال روان بیش از  ۱٣۶هزار تن برنج در کشور به دست آمده است /آژانس پژواک
 .8افزایش  ۹درصدی تولید برنج؛ خودکفایی  ۰۰درصدی افغانستان در تولید برنج  /خبرنامه
 .9نتایج یک سروی :افغانستان در تولید برنج  ۰۰درصد خودکفا شده است  /افغانستان ما
 .11غرس هفتاد هزار اصله نهال گز در جوزجان /مرکزرسانه ای باور
 .11افغانستان در تولید برنج  ۰۰درصد خودکفا شده است /خبرگزاری صدای افغان اوا
 .12حرکت افغانستان بهسوی خودکفایی در تولید برنج /خبرگزاری افق
 .13افزایش چشمگیری حاصالت بادام در والیت کندز/ودصم
 .14تولید برنج امسال  ۹درصد افزایش یافت به  ۱٣۱هزار تُن رسید /کودکخبر
 .15بسته های وسایل جمعآوری زغر و کنجد به دهقانان بلخ توزیع شد  /آژانس باختر
 .16ده ها باغدار جوزجان وسایل کاری دریافت کردند  /آژانس باختر
 .17حاصالت عناب در فراه افزایش یافته است  /آژانس باختر
 .18کندوز کې د بادامو حاصالت زیات شوي /تاتوبی نیوز
 .19د کرنې وزارت :له طبي بوټو څخه د عوایدو کچه لوړه شوې /تاتوبی نیوز
 .21له افغانستان څخه هره ورځ هند  ٣۶الرۍ پیاز ځي /تاتوبی نیوز
 .21د ننګرهار کرنې ریاست د تحقیقاتي فارم د ستروسو تولید نندارې ته وړاندې شو /تاتوبی نیوز
 .22ننګرهار کې د ستروسو حاصالت لس زره مټریک ټنو ته رسېدلي دي/انعکاس رادیو
 .23یک مرکز مدرن فرآوری زعفران در بادغیس به بهرهبرداری رسید /خبرگزاری وطن ۴۲
 .24والیت بادغیس به مرکز پروسس زعفران مجهز شد /خبرگزاری حمهور نیوز
 .25خود کفایی۰۰درصدی افغانستان درتولید برنج  /سیحون دادکام

فشرده نشرات خارجی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

افغانستان میلیونها دالر از درک صادرات گیاهان طبی درآمد دارد'/رادیو ازادی
افزایش  ۰۶درصدی حاصالت بادام در والیت کندز /رادیوازادی
افزایش چشمگیری حاصالت بادام در والیت کندز  /آژانس بین المللی کوکچه
افغانستان در تولید برنج  ۰۰درصد خودکفا شده است  -سروی  /صدای امریکا
په هیواد کې د غنمو د کموالي په اړه د افغانستان د خوراکي توکو د ټولنې خبرداری /رادیو ازادی
چهارمین فارم تولید زهر گژدم درافغانستان ایجاد شد /دویچه وله

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

نشرات داخلی
تاتوبی نیوز:
د ننګرهار کرنې ریاست د تحقیقاتي فارم د ستروسو تولید
نندارې ته وړاندې شو
د ننګرهار کرنې  ،اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري د
کرنیز تحقیقاتي (فارم جدید) ستروس چې له هر اړخیز تحقیق او
څیړنې وروسته یې ښه حاصل ورکړی وو ،په والیت مقام کې د
ننګرهار والي شاه محمود میاخېل ،والیت مقام مرستیاالنو او
والیتې ادارې ریسانو او مسولینو په حضور کې نندارې ته
وړاندې کړ.
یاد ریاست یوه خبرپاڼه کې ویلي؛ د نندارې پرمهال د ننګرهار
والي شاه محمود میاخېل د ننګرهار کرنې ریاست مشرتابه او
تحقیقاتي مسولینو له هر اړخیزې همکارۍ او دې برخې ته د ښه
پام له کبله مننه وکړه چې په ښه توګه یې حاصل السته راوړی
دی.
نوموړي ژمنه وکړه چې مرکزي حکومت سره به اړیکي ونیسي
ترڅو په ارګ کې د ننګرهار ستروس نندارې ته وړاندې او د
مرکزي حکومت پام ورته راواړوي.
د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ ریس ډاکټر محمد ضمیر
بهسودي د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل:
په فارم جدید کې د ستروسو  ۰۰نوعې لري چې نن یې عمالً
تولید نندارې ته وړاندې کړ.
ډاکټر ضمیر زیاتوي چې په دې نوعو کې  ۳۴داخلي او ۴۲
بهرنۍ دي چې له هر اړخیز تحقیق وروسته بڼوالو ته د کر په
موخه وړاندې کیږي.
.

هشت صبح:
افغانستان در تولید برنج مورد نیازش حدود  ۶۶درصد به خودکفایی
رسید
مارهای یک سروی تازه نشان میدهد که کشت و تولید برنج در سال
روان نسبت به سال گذشته ،نُه درصد افزایش یافته است .وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری میگوید که این افزایش ،باعث خودکفایی
حدودا ً  ۰۰درصدی در تولید برنج و کاهش واردات این محصول به
ارزش میلیونها دالر شده است.
اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری با تشریح
این سروی مشترک ریاست عمومی احصائیه و معلومات و وزارت
زراعت میگوید« :در این سروی مشترک ،از روش «تطبیق سروی
قطع نبات شالی» یا « »Paddy Crop Cut Surveyبرای
دریافت مقدار تولید برنج ،و از تکنولوژی « »GISو « Remote
 »sensingبرای دریافت میزان شالیزارها استفاده شده است».
ولسوالی ۳٣
یافتههای این سروی نشان میدهد که امسال در ۹٣
ِ
والیت کشور ،شالی کشت شده که مجموع ساحات شالیزار ،از حدود
 ۳۳۰هزار هکتار در سال گذشته ،امسال به  ۳۴٣هزار هکتار
افزایش یافته است.
شالی در والیتهای کندز ،تخار ،بغالن ،ننگرهار ،بلخ ،هرات ،کنر،
سرپل ،بدخشان ،بامیان ،غور ،دایکندی ،ارزگان ،بادغیس ،لغمان،
کابل ،خوست و پکتیا کشت میشود ،از این میان ،بیشترین شالی را
در میان والیتها ،کندز تولید میکند.
سخنگوی وزارت زراعت میگوید که ساخت شبکههای آبیاری ،توزیع
تخمهای اصالحشده ،معرفی نژادها (ورایتی)های پرحاصل شالی و
ساخت مزرعههای نمایشی – آموزشی برای شالیکاران ،در افزایش
حاصالت برنج ثمربخش بوده است.
https://tatobaynews.com/?p=62238
https://8am.af/afghanistan-.
خبرگزاری ودصم :
جمهور نیوز:
والیت بادغیس به مرکز پروسس زعفران مجهز شد
افزایش چشمگیری حاصالت بادام در والیت کندز/ودصم
والیت
در
مدرن
تجهیزات
یک مرکز فرآوری و تشخیص کیفیت زعفران با
حاصالت بادام در والیت کندز به تناسب سال گذشته افزایش
بادغیس به بهرهبرداری رسید.
چشمگیری داشته است .به گفته مسئوالن اتحادیه میوهجات تازه
ریاست
و
محلی
اداره
بادغیس،
کاران
زعفران
این مرکز از سوی انجمن
و خشک در والیت کندز ،حاصالت بادام در والیت کندز نسبت
.
است
یافته
گشایش
)(FAO
مالی
همکاری
زراعت این والیت با
به سال گذشته  ۰۶درصد افزایش یافته است.
در خبرنامه اداره محلی بادغیس نوشته شده ،این مرکز به حمایت از زعفران عبدالباقی مسئول اتحادیه میوهجات خشک و تازه والیت کندز در
شده
ایجاد
والیت
این
دهقانان
و
کاران
است .گفتگو با رادیو آزادی بیان نمود که حاصالت بادام در این والیت
تجهیزات مرکز فرآوری زعفران بادغیس شامل سه پایه مگنیفایر ،دو پایه  ۰۶درصد افزایش یافته است.
میز مخصوص زعفران پاکی و  ۱۶۶عدد سبد مخصوص نگهداری زعفران در همین حال مسئوالن ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری والیت
میباشد.
کندز دلیل افزایش حاصالت بادام را توزیع نهال های اصالح
فیضمحمد میرزازاده ،معاون والی بادغیس ایجاد این مرکز را گامی مثبت شده و ساخت باغ های معیاری می دانند.
در راستای رشد زراعت این والیت عنوان کرده و از اداره زراعت تمجید بادام از جملهای میوهجات مهم صادراتی کشور بشمار میرود
کرد.
که در داخل و خارج از کشور بازار خود دارد .هماکنون قیمت
بادغیس
در
زعفران
فرآوری
و
کردن
خشک
آوری،
جمع
پروسه
پس
این
از
فی کیلو بادام در بازار های کشور تا بیش از  ۹صد افغانی
.
گرفت
خواهد
صورت
تر
معیاری
صورت
به
یادشده،
مرکز
ایجاد
با
میباشد .
http://www.jomhornews.com
https://dari.wadsam.com
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دویچه وله :
چهارمین فارم تولید زهر گژدم درافغانستان ایجاد شد
در این اواخر تمایل شماری از بازرگانان درافغانستان بر ایجاد فارم
های نگهداری و تولید گژدم در این کشور بیشتر شده است .نخستین
کار خانه تولید زهر گژدم چهار ماه پیش در والیت هرات با داشتن
حدود  ۴۴نوع گژدم گوناگون آغاز به کار کرد .سپس دو فارم تولید
زهر گژدم به ظرفیت نگهداری  ۳۱هزار تا  ۴۶هزار گژدم در هلمند
ایجاد شد .اکنون چهارمین فارم بزرگ پرورش و تولید زهر گژدم نیز
در والیت هلمند به بهره برداری سپرده شده است.
وزارت زارعت و مالدار افغانستان می گوید که چهارمین فارم
پرورش و تولید زهر گژدم که به تازگی در والیت هلمند ایجاد شده
است ،ظرفیت نگهداری  ۰۶هزار گژدم را دارد و به گفته مسؤالن این
فارم  ،ظرفیت آن تا چند سال دیگر به دو میلیون گژدم خواهد رسد.
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت و مالداری به دویچه وله گفت
با ایجاد این فارم جدید در هلمند برای صد ها تن زمینه کار نیز فراهم
شده است «:با ایجاد این فارم زمینه اشتغال به  ۴۶۶تن فراهم شده
است».
زهر گژدم یکی از با ارزشترین مایعات در جهان به شمار می رود که برای
درمان بیماری های سرطان ،مالریا و در تولید انتی بیوتیک ها از آن
استفاده می شود .گفته می شود که زهر گژدم حاوی یک نوع ماده است که
در شناسایی  ،اندازه و موقعیت تومور های سرطانی از آن کار گرفته می
..
شود
https://baztab.news/article/121487

رادیو ازادی :
په هیواد کې د غنمو د کموالي په اړه د افغانستان د خوراکي توکو د

ټولنې خبرداری.
د دغې ټولنې مسول ،فضل الرحمن وایی ،که حکومت د سیمي
له هیوادونو نه د غنمو او اوړو د پیرلو اقدام ونه کړي ،دا امکان
شته چې په روان ژمی کې افغانان د غنمو له کموالي سره مخ
شي.
هغه زیاتوي" :مونږ چې ګورو په نړۍ کې هم څه نا څه د اوړو
د کموالي ستونزه موجوده ده ،مونږ په دې برخه کې د دولت
پاملرنه غواړو او که دولت پام ونه کړي نو د اوړو په برخه کې
به ستونزه رامنځته شي".
هغه زیاته کړه چې اوس مهال افغانستان یواځې له قزاقستان
څخه غنم او اوړه واردوی او پاکستان چې په خپله د اوړو له
کموالی سره مخ دی ،افغانستان ته یې د صادراتو لړی درولی
ده.
خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي ،سږ کال په
افغانستان کې د اوبو او للمي غنمو حاصالت  ۲۴په سلو کې لوړ
شوي دي.
د کرنې وزارت ویاند اکبر رستمی وایي ،سږ کال په هیواد کې د
غنمو حاصالت څه باندې پنځه میلیونه ټنو ته رسیږي او د هند
لخوا د مرسته شویو غنمو په رارسېدو سره به له نورو هیوادونو
څخه د غنمو د پیرل اړتیا نه وی..".
https://pa.azadiradio.com

تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانههای داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته ،در کنار سایر اخبار افزایش  ۰۰در صدی برنج و بادام کندز خبرهایی
اند که رسانهها بیشتر بهآن پرداختهاند.
در کنار این 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 افزایش  ۰۰در صدی برنج به رسانه ها اعالمیه فرستاده و ویدیوی کوتاه را نیز نشر کرده
است.
اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت درمورد افزایش برنج تلویزین یک  ،هشت صبح  ،کودکخبر ،صدای امریکا  ،اطالعات روز،
آژانس پژواک  ،خبرنامه ،افغانستان ما  ،خبرگزاری صدای افغان اوا  ،خبرگزاری افق  ،گیاهان طبی و هشدار اتحادیۀ مواد خوراکی
افغانستان از احتمال کمبود گندم در کشور با رادیو ازادی  / ،تاتوبی نیوز  ،چهارمین فارم تولید زهر گژدم دویچه وله ،مسئوالن ریاست
زراعت ،کندز افزایش  ۰۶درصدی حاصالت بادام در والیت کندزبا رادیوازادی  ،ودصم  ،آژانس بین المللی کوکچه  ،تاتوبی
نیوزمسووالن ریاست زراعت غور رویارویی سیب غور با سیب ایرانی؛ نبود بازار فروش با هشت صبح  ،ریاست زراعت ،آبیاری و
مالداری بلخ بسته های وسایل جمعآوری زغر و کنجد به دهقانان بلخ توزیع شد با آژانس باختر ،اداره زراعت جوزجان ده ها باغدار
جوزجان وسایل کاری دریافت کردند با آژانس باختر ،رییس زراعت فراهحاصالت عناب در فراه افزایش یافته است با آژانس باختر
ریاست زراعت ننگرهار فارم تحقیقاتی ننگرهارستروس تولیدیا این فارم رابه نمایش گذاشت با تاتوبی نیوز ،انعکاس رادیو  ،رییس اداره
زراعت ،آبیاری و مالداری والیت جوزجان غرس هفتاد هزار اصله نهال گز در جوزجان با مرکزرسانه ای باور صحبت کده 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.

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

