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وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی
 .1رونق صنعت ماهیپروری؛ بیش از دو هزار فارم پرورش ماهی در کشور ایجاد شده است /هشت صبح
 .2یک پلنگ کمیاب در اثر بیماری در ولسوالی مایمی بدخشان تلف شد  /طلوع نیوز
 .3برنامۀ غرس  ٠٧هزار نهال گز در جوزجان مورد انتقاد قرار گرفت /آژانس پژواک
 .4با  ۰۰٧٧دهقان در سرپل مساعدت به عمل آمد  /آژانس پژواک
 .5ده ها دهقان و باغ دار سروبی کابل وسایل کاری دریافت کردند /آژانس باختر
 .6پوزپلنگ نایاب وبیمار در بدخشان درنهایت تلف شد  /آژانس باختر
 .7حاصالت مالته ننگرهار افزایش یافته است  /آژانس باختر
 .8حاصالت پنپه در جوزجان افزایش یافته است  /آژانس باختر
 .9د هوایي دهلېزونو له الرې ٠٧زره ټنه توکي صادر شوي  /افغانستان ما
 .11ولسوال :د داعش د حضور په وخت کې له هسکې مېنې ۰٧زره چارتراش لرګي قاچاق شوي  /افغانستان ما
 .11برای  ۰۰٧٧دهقان تخم اصالح شدۀ بذری توزیع شد  /باور
 .12افزایش ساحه کشت پنبه در جوزجان  /باور
 .13پارک زراعتی -صنعتی باریک آب؛ زیربنای توسعه صنعتی -اقتصادی محصوالت زراعتی /صبح کابل
 .14فرآورده مالته در ننگرهار ،افزایش چشمگیری را از سر میگذراند /تلویزیون چکاد
 .15لښکرګاه کې د ګنیو وده /تاتوبی نیوز
 .16هلمند کې د لومړي ځل لپاره زعفرانو ښه پایله ورکړې ده  /تاتوبی نیوز
 .17هلمند کې د هنګ (هنجې) کرنه د ترویج او تکثیر په حال کې ده /تاتوبی نیوز
 .18تر مرکز را وروسته کندهار کي د کرهڼي او مالدارۍ د محصوالتو خونه پرانیستل سوه /تاتوبی نیوز
 .19ختیځ لبنیاتو فابریکې په جالل اباد کې کور په کور د شیدو د انتقال پروسه پیل کړه /تاتوبی نیوز
 .21ننګرهار:د تخمونو د تولید شرکتونو له مسولینو سره ناسته وشوه /تاتوبی نیوز
 .21هلمند کې د نخودو کرنې ښه پایله ورکړې ده /تاتوبی نیوز
 .22د پکتیکا له بڼونو نږدې  ۰٧زره ټنه مڼې راټولې شوي /تاتوبی نیوز
 .23کونړ :د ماهیانو دتولید او ساتنې مرکز جوړولو کار ۰٧سلنه شوی
 .24افزایش چشمگیری حاصالت بادام در والیت قندوز /شفقنا
 .25دوره آموزشی را در محمودآباد فرا گرفتند /شفقنا

فشرده نشرات خارجی:
 .1کندهار د چرګانو غوښې د تولید له اړخه پر ځان بسیا شوی  /رادیو ازدی
 .2دردسرهای حفاظت از باز و پلنگ بومی در والیتی که همه تفنگ دارند /بی بی سی
 .3یک پلنگ کمیاب در اثر بیماری در ولسوالی مایمی بدخشان تلف شد  /رادیو ازادی

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

نشرات داخلی
آریانا نیوز:
رونق صنعت ماهیپروری؛ بیش از دو هزار فارم پرورش ماهی در
کشور ایجاد شده است
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری از گسترش صنعت پرورش ماهی
در کشور خبر میدهد .این وزارت میگوید که در حال حاضر بیش از
دو هزار فارم پرورش ماهی در کشور فعالاند و انواع مختلف ماهی
در آنها پرورش داده میشود .مسووالن در وزارت زراعت ،آبیاری
و مالداری میافزایند که این وزارت در تالش است تا صنعت
ماهیپروری را در کشور رونق دهد.
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری روز
شنبه ،بیستوسوم قوس ،در صحبت با روزنامه ۰صبح گفت که
وزارت زراعت در تالش است تا از طریق پروژهها ،صنعت پرورش
ماهی را در کشور تقویت کند .او گفت که در حال حاضر بیش از ۲
هزار فارم پرورش ماهی در کشور ایجاد شده و عمالً انواع مختلف
ماهی در آنها پرورش داده میشود .به گفته او ،بیشتر فارمهای
پرورش ماهی در والیات قندهار ،هلمند ،هرات ،بلخ ،ننگرهار ،کنر،
لغمان و کابل موقعیت دارد.
اقای رستمی تصریح کرد که وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
همچنان ساخت  ۰٧فارم ماهیپروری را در والیتهای هرات ،بلخ،
ننگرهار و نورستان روی دست دارد که از این میان ساخت شماری
از این فارمها تکمیل شده و ساخت شماری دیگر تا ختم امسال تکمیل
خواهد شد.
https://8am.af/boom-in-the-fishing
آژانس پژواک :
با  ۰۰۴۴دهقان در سرپل مساعدت به عمل آمد
ایبک و سرپل (پژواک ۲۸ ،قوس :)۸۰در سرپل ،با  ۰۰٧٧دهقان
تخم گندم و کودکیمیاوی مساعدت شد و در سمنگان ،یک پروژۀ بخش
زراعت با هزینۀ هفت میلیون افغانی عملی گردید.
انجنیر محمد سلیم رنجبر رئیس زراعت و مالداری والیت سرپل می
گوید که امروز ،به کمک دفتر هماهنگی امور کمک های بشری
سازمان ملل متحد ( ،)OCHAبه هرکدام  ۰۰٧٧دهقان ،پنجاه
کیلوگرام تخم اصالح شدۀ گندم و دو بوری کود کیمیاوی مساعدت
شد.
دهقانانی که این مساعدت را دریافت کرده اند ،خرسند اند.
فیصل یک تن از این دهقانان گفت« :تخم اصالح شده ،حاصل خوبتر
و زیادتر می دهد؛ از کمک توزیع شده خرسندیم و تشکر می کنیم و
از حکومت میخواهیم که کمک های بیشتر زراعتی را برای خود
کفایی دهقانان فراهم کند».
نظر محمد یکتن دیگر از این دهقانان گفت که دهقانان ،از طرف
شورا های انکشافی ،برای دریافت این مساعدت معرفی شده و دریافت
کننده گان مواد کمکی ،امیدواراند که با کشت این تخم ،حاصالت
خوبتر و بیشتر گندم را داشته باشند.

تاتوبی نیوز:
د پکتیکا له بڼونو نږدې  ۰۴زره ټنه مڼې راټولې شوي
د پکتیکا والیت د کرنې ،اوبولګولو او مالدارۍ ریاست په خبره
د تېر په پرتله ددې والیت د مڼو بڼونو حاصالت د کمیت او
کیفیت له پلوه ښه شوي دي .د پکتیکا والیت د کرنې ،اوبولګولو
او مالدارۍ چارسمبال مشر ابوبکر حقیار وایي ،چې سږکال ددې
والیت د مڼو له بڼونو نږدې  ۰٧زره مټریک ټنه مڼې راټولې او
بازار ته وړاندې شوي دي .د ښاغلي حقیار په خبره تېرکال دغه
شمېره نږدې  ۸۰زره ټنه وه خو سږ کال نږدې  ۰٧زره ټنو ته
رسیږي ،چې دا په روان کال کې ددې والیت د مڼو د حاصالتو
زیاتوالی ښیي.
پکتیکا د جلغوزې او بادامو تر څنګ ،انګور ،مڼې ،او زردالو
هم لري .جلغوزي یې په سروبي ،اومني ،ګیان ،ګومل ،زېړوک،
نکه ،چهارباران او سر روضه کې موجود دي .انګور په مرکز
یوسف خېل ،خېرکوټ او مټاخان کې په زیاته اندازه شتون لري.
مڼې او زردالو یې نږدې په ټولو سیمو کې موجودې دي.
ددې ترڅنګ بڼوالو ته روزنه ورکول او د بڼونو د افتونو او
ناروغیو د کنټرول او درملنې په پار پراخ پروګرامونه پلي کول
هغه څه دي ،چې د کرنې وزارت له خوا ددې والیت د بڼوالۍ د
پراختیا په پار تر سره شوي دي .په وروستیو کلونو کې د کرنې
وزارت او د پکتیکا والیت د خلکو په هلو ځلو هرکال په دې
والیت کې پر لسګونه جریبه ځمکه د مڼو د نوي ورایټیو بڼونه،
چې تر نورو لس چنده ډېر حاصل ورکوي جوړې شوي دي.
https://tatobaynews.com/?p=64175
آژانس باختر
حاصالت مالته ننگرهار افزایش یافته است

مسووالن از افزایش حاصالت مالته درننگرهارخبردادند.
به اساس آمار های ارائه شده  ،امسال بیش از هشت
هزارتن مالته ازباغ های ننگرهار به دست آمده است
درحالی که این رقم در سال پار تنها به چهارهزارتن رسیده
بود.
ننگرهار به پایتخت ستروس افغانستان مشهور است و مالته
یکی از میوه های مشهور مربوط به خانواده ستروس است.
مالته بیشترین باغهای ستروس در ننگرهار را تشکیل
میدهد.
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری ننگرهار ،میگوید که
حاصلدهی باغهای مالته و پردرآمد بودن آن ،میزان عالقه
مندی مردم به احداث باغهای ستروس را بیشتر ساخته
است.

https://www.pajhwok.com/dr/2019

http://www.bakhtarnews.com.af/dari
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نشرات خارجی
رادیو ازادی :
کندهار د چرګانو غوښې د تولید له اړخه پر ځان بسیا شوی
چارواکي وایي ،کندهار د چرګ غوښو د تولېد له اړخه په ځان بسیا
شوی دی.
د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي ،په دې والیت
کې هره ورځ د چرګانو له فارمونو څخه دېرش ټنه د چرګ غوښه
تولیدیږي ،چې له دې اړخه کندهار په خپل ځان بسیا شوی دی.
په عین وخت کې کندهار کې د چرګانو د غوښو د تولید د مرکزونو
مسوولین وایي له ګاونډیو هېوادونو د چرګانو د واردولو مخه نېول
شوې ده.
افغانستان تر ډېره د چرګانو غوښته به ګاونډیو هېوادونو واردوله خو
اوس په کور دننه د هېواد په ډیری سیمو کې د چرګانو فارمونه شته
دي چې د خلکو اړتیا پوره کولی شي.

https://pa.azadiradio.com

رادیو بی بی سی :
دردسرهای حفاظت از باز و پلنگ بومی در والیتی که همه
تفنگ دارند
میرویس مشکوانی یکی از ساکنان والیت بادغیس در شمال
غرب افغانستان است .او یکی از خاطرات تلخ دوران کودکیاش
را به یاد میآورد و میگوید" :در قریه دهستان بادغیس ،مردان
تفنگدار سه چوچه (بچه) پلنگ را پیش چشمم تیرباران کردند و
کشتند".
آقای مشکوانی اکنون رئیس اداره حفاظت محیط زیست والیت
بادغیس است .او میگوید برای جلوگیری از انقراض حیوانات
بومی بادغیس باید اقدامات فوری انجام شود.
به گفته او در مناطق جنگلی و کوهستانی بادغیس ،کبک ،آهو،
بزکوهی و خوک به شکل دوامدار شکار میشوند ،اما شکار
متداوم ،دو حیوان ،یعنی باز و پلنگ بومی بادغیس را به سرحد
انقراض رسانده است.
https://www.bbc.com/persian

تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانههای داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته ،در کنار سایر اخبار رونق صنعت ماهیپروری خبری است 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 ز راعت دو ویدیو یکی در مورد تولید ګر و یکی در مورد حاصالت ستروس زون شرق را نشر کرده است.
همچنان دفتز مطبوعاتی وزارت زراعت در مورد تجلیل از روز جهانی کوهها در وزارت زراعت به رسانه ها اعالمیه فرستاده است.
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در مورد ایجاد بیش از دو هزار فارم پرورش ماهی در کشور با هشت صبح
رئیس زراعت کندهار در مورد خودکفایی ازلحاظ گوشت مرغ با رادیو ازادی وراجع به ایجاد اتاق زراعت ومالداری درکندهار با تاتوبی
نیوز ،حبیب بهزاد مسوول ارتباطات وزارت زراعت ده ها دهقان و باغ دار سروبی کابل وسایل کاری دریافت کردند با آژانس باختر،
رئیس زراعت هلمند در مورد رشد نیشکر در هلمند ،ترویج کاشت هنگ دراین والیت ،برای اولین بار حاصالت خوبی زعفران درهلمند
با تاتوبی نیوز ،ریس زراعت ننگرهار فابریکه لبنیات شرق توزیع شیر را خانه به خانه اغاز کرد ،با روسا شرکت های تولید تخم دیدن
نمود با تاتوبی نیوز وافزایش حاصالت مالته با آژانس باختر ،مسئوالن ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری والیت قندوز افزایش چشمگیری
حاصالت بادام در والیت قندوزبا شفقنا  ،رئیس زراعت و مالداری والیت سرپل با  ۰۰٧٧دهقان در سرپل مساعدت به عمل آمد با آژانس
باختر ،مرکزرسانه ای باور ،اسد هللا ستیغ ٬آمر امور زراعتی ریاست زراعت جوزجان حاصالت پنپه در جوزجان افزایش یافته است با
آژانس باختر ،مرکزرسانه ای باور ،رئیس زراعت هلمند در مورد کشت نخود با تاتوبی نیوز؛ رئیس زراعت پکتیا در مورد برداشت
حاصل سیب با تاتوبی نیوز و رئیس زراعت کنر در مورد تولید ماهی با تاتوبی 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.

