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وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی
 .1کمک سه میلیون دالری دنمارک برای بهبود مصئونیت غذایی در افغانستان/طلوع نیوز
 .2بانک جهانی در گزارش تازهاش که زیر نام «حرکت در مسیر مملو از ابهامات» ،که رشد اقتصادی افغانستان «بهطور نسبی»
بهبود یافتهاست  /.طلوع
 .3بانک جهانی میزان رشد اقتصادی سال  ۰۲۰۲افغانستان را  ۳.۳درصد پیشبینی کرده است /اریانا نیوز
 .4بانک جهانی میزان رشد اقتصادی امسال افغانستان را  ۳.۳درصد پیشبینی کرد /هشت صبح
 .5دانمارک سه میلیون دالر به دهقانان کمک میکند /هشت صبح
 .6دانمارک سه میلیون دالر به دهقانان آسیبدیده کمک میکند /اطالعات روز
 .7دهاقین :کشت امتحانى زعفران درغور نتیجۀ خوب داده است  /آژانس پژواک
 .8دنمارک سه میلیون دالر را با دهاقین آسیب پذیر افغان کمک می کند /آژانس پژواک
 .9انک جهانی :رشد اقتصادی افغانستان در سال  ۰۲۰۲به گونۀ نسبی بهبود یافته است /سالم وطندار
 .11کمک  3میلیون دالری دنمارک به کشاورزان آسیبپذیر افغانستان /سالم وطندار
 .11دنمارک ۳میلیون دالر امریکایی به وزارت زراعت و مالداری کمک کرد /کلید گروپ
 .12نړیوال بانک :افغانستان تیرمیالدي کال اقتصادي وده کړې /خبلایر
 .13رشد اقتصادی  ۰٫۲درصدی افغانستان در سال ۰۲۰۲؛ تأثیر منفی اوضاع مبهم سیاسی بر روند سرمایهگذاری /خبرنامه
 .14دانمارک سه میلیون دالر به دهقانان آسیب دیده افغانستان کمک میکند /خبرنامه
 .15بانک جهانی :رشد اقتصادی افغانستان در سال گذشته  2.9درصد بوده است /جمهور نیوز
 .16دانمارک  ۳میلیون دالر برای بهبود مسئولیت غذایی در افغانستان کمک کرد /خامه پرس
 .17رشد اقتصادی افغانستان در سال  ۰۲۰۲به  ۳٫۳درصد افزایش می یابد /رشد
 .18دانمارک سه میلیون دالر به دهقانان افغانستان کمک میکند/روزنامه افغانستان
 .19کمک سه میلیون دالری دانمارک به دهقانان در افغانستان /صبح کابل
 .21رشد اقتصادی افغانستان در سالجاری کمتر از سه درصد است  /تلویزیون چکاد
 .21والیت بلخ افغانستان افزایش دانه روغنی کنجد را تجربه میکند  /تلویزیون چکاد
 .22رشد  ۰.۲درصدی اقتصاد کشور در سال ۰۲۰۲؛ زراعت و کاهش خشکسالی عامل اصلی است /اطالعات روز
۰٫۲ .23درصد؛ بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان را اعالم کرد /خبرگزاری دید
 .24هزاران دهقان در بغالن تخم اصالح شده گندم دریافت می کنند  /آژانس باختر
 .25بهره برداری از سه ذخیرگاه آب زراعتی در ننگرهار  /آژانس باختر
 .26خوست :د جلغوزو او جوزو نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل شوه /تاتوبی نیوز
 .27په بلخ کې د کونځلوحاصالت  ۳۰۲۳ټنه سوي /تاتوبی نیوز
 .28په ننګرهار کې د شاتو تولید  ۰۲۲ټنه زیات شوی/تاتوبی نیوز
 .29د ننګرهار په درې ولسوالیو کې بې وزله میرمنو سره د غواګانو مرسته کیږي /تاتوبی نیوز
 .31په کرنه کې د ښځو د پیاوړتیا میاشتنۍ غونډه ترسره شوه /تاتوبی نیوز
 .31کونړ :د پروسس مرکز په جوړیدو به هرو  ۰۲ساعتونو کې  ۰۲۲۲لیتره شېدې پروسس شي /تاتوبی نیوز
 .32ډنمارک د افغان بزګرانو سره د  ۳میلیونه ډالرو مرسته کوي /تاتوبی نیوز
 .33خوست :د جلغوزو او جوزو نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل شوه /تاتوبی نیوز
 .34په بلخ کې د کونځلوحاصالت  ۲۰سلنه زیات سوي/نننی افغانستان
 .35تطبیق حدود  ۰۲پروژه آبیاری در بغالن  /مرکزرسانه ای باور
 .36افزایش حاصالت کنجد و زغر در بلخ  /مرکزرسانه ای باور
 .37بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان را  ۰.۲درصد اعالم کرد /خبرگزاری صدای افغان اوا
 .38کمک سه میلیون دالری دانمارک به زارعان پنج والیت افغانستان /خبرگزاری صدای افغان اوا
 .39بانک جهانی :رشد اقتصادی افغانستان وابسته به تطبیق برنامههای اصالحی و بهبود اوضاع امنیتی است /روزنامه آرمان ملی
 .41باغ های نارنج در بتی کوت بعد آزادی از طالبان ،رونق بیشتری پیدا کردند /سالم تایمز
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فشرده نشرات خارجی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

کمک ۳میلیون دالری دنمارک به وزارت زراعت و مالداری /اسپوتنیک
بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان را  ۰.۲درصد اعالم کرد /خبرگزاری فارس
بانک جهانی :اقتصاد افغانستان در «دریای بالتکلیفی» /دویچه وله
بانک جهانی :افغانستان سال گذشته  ۰.۲درصد رشد اقتصادی داشت /صدای امریکا
بانک جهانی :رشد اقتصادی افغانستان در سال  ۰۲۰۲بیش از  ۰درصد افزایش داشت /العربیه
اقتصاد افغانستان در سال ۰۲۰۲؛ باران و برف رونق آورد /بی بی سی
محصول کنجد در بلخ  ۲۰درصد افزایش یافته است  /رادیو ازادی
نگرانیها از انحراف مسیر دریای آمو به طرف خاک افغانستان  /رادیو ازادی
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نشرات داخلی
طلوع نیوز :
کمک سه میلیون دالری دنمارک برای بهبود مصئونیت غذایی در
افغانستان
دنمارک سه میلیون دالر را برای بهبود مصؤونیت غذایی در
افغانستان ،کمک کرد .قرار است که این کمک ها از سوی سازمان
خوراک و کشاورزی سازمان ملل با همکاری وزارت زراعت و
ابیاری هزینه شوند .
سفیر دنمارک در کابل گسترده گی نبود مصؤونیت غذایی را در
افغانستان نگران کننده می داند و می گوید که برای بهبود این وضع
نیاز است که برنامه های درازمدت عملی شوند.
مایکل الند یپسن ،سفیر دنمارک در افغانستان ،گفت« :این بسنده نیست
که تنها در کوتاه مدت برای مردم کمک شود  ،ما می خواهیم با
کمک های دراز مدت؛ مردم افغانستان و کشاورزان سرپای خود
ایستاد شوند».
بربنیاد آمارهای وزارت اقتصاد بیش از چهل و چهار درصد از
جمعیت کشور با نبود مصئونیت غذایی رو به رو استند.
سازمان جهانی خوراک و کشاروزی سازمان ملل خشکسالیهای دو
سال گذشته را از علت های افزایش نبود مصئونیت غذایی در
افغانستان می گوید.
راجندار آلایر ،رییس سازمان خوارک و کشاروزی سازمان ملل متحد
در افغانستان ،گفت« :برای فامیل های کوچک که از خشکسالی های
دوسال گذشته متاثر شده اند  ،بسیار مشکل است که به حالت عادی
برگردند
https://baztab.news/article.
مرکزرسانه ای باور :
افزایش حاصالت کنجد و زغر در بلخ
ادارۀ زراعت و آبیاری والیت بلخ از افزایش  ۲۱درصدی کنجد و ۰۴
در صدی زغر نسبت به سال گذشته در این والیت خبر میدهد.
ذبیح هللا ذوبین آمر امور زراعتی ریاست زراعت و آبیاری والیت بلخ
به باور گفت ،در سال روان ۰۳هزار و  ۰۰۳هکتار زمین نبات زغر
کشت شده بود که از آن  ۰۰هزار ۰۳۲تن حاصل بدست آمده و
همچنان ۲هزار و  ۱۲۲هکتار زمین کنجد کشت شده بود که  ۰۲۳تن
کنجد بدست آمده است.
وی زغر و کنجد را نبات ارزشمند تیلی خواند وعلت افزایش
حاصالت این نبات را بارندگی ،تنظیم خدمات زراعتی در ولسوالیها
و پیشبرد آموزشهای مسلکی با دهاقین عنوان کرد.
آقای ذوبین افزود ،فابریکه های معیاری روغن کشی در بلخ به
فعالیت آغاز کرده اند ،که میتوانند به گونه معیاری و صحی از
نباتات تیلی استحصال روغن نمایند.
از سوی هم دهاقین این نبات از حاصالت بدست آمده شان ابراز
خرسندی میکنند و میگویند ،قیمت فی کیلو روغن کنجد یا زغر در
بازار  ۳۰۲افغانی میباشد.
از روغن کنجد و زغر در پخت و پز و محصول پروسس ناشده آن
در صنایع شیرینی پزی استفاده میگردد .
https://www.bawar.af

سالم تایمز:
باغ های نارنج در بتی کوت بعد آزادی از طالبان ،رونق
بیشتری پیدا کردند
عملیات های نظامی افغان علیه پایگاه های طالبان در ولسوالی
بتی کوت والیت ننگرهار باعث شده است که باشنده گان بتوانند
توجه بیشتری به مزارع خود داشته باشند که مقدار محصوالت
را به شدت افزایش می داده است .
پرویزعلی ،رئیس ریاست کانال ننگرهار گفت« ،قبالً طالبان
تقریبا ً تمام حاصالت را از باغها در بتی کوت می گرفتند .اکنون
به لطف عملیاتی که توسط نیروهای امنیتی در این ولسوالی
انجام شد در سال  ۰۳۲۱که همه مناطق را از طالبان پاک کرده
است ،این مزارع تحت کنترل حکومت و مردم محلی قرار
دارند ».
وی گفت« ،فارم های ولسوالی بتی کوت حدود  ۰۲۴۳ایکر از
اراضی را دربر می گیرد .حاصالت نارنج از این مزارع تنها
 ۰۰۲۲تون در سال خورشیدی  ۰۳۲۱بود ،اما در سال
خورشیدی ۰۳۲۴این حاصالت به  ۰۰۲۲تون افزایش یافت.
علی گفت« ،نیروهای امنیتی این فرصت را به ما دادند تا در
این مزارع کار کنیم و به آن توجه بیشتری داشته باشیم ».
عبدالوهاب ،ولسوال بتی کوت گفت« ،طالبان طی  ۰۳سال
گذشته حاصالت از این مزارع را جمع آوری می کردند و با
استفاده از درآمد این حاصالت با ما می جنگیدند ».
https://baztab.news/article/1240841
تاتوبی نیوز :
کونړ :د پروسس مرکز په جوړیدو به هرو  ۴۲ساعتونو کې ۰۶۶۶
لیتره شېدې پروسس شي

کونړ کې د شیدو د پروسس مرکزونو په جوړیدو به په هرو ۰۲
ساعتونو کې  ۰۲۲۲لیتره شېدې پروسس شي.
د کونړ د رسنیو دفتر وایي ،د کرنې اوبو لګلولو او مالدارۍ
وزارت له لوري د خلکو اقتصادي ودې او محصوالتو پروسس
په پار موده وړاندې د  ۰۲میلیونه افغانیو په لګښت د دې والیت
په مرکز اسعد اباد ،څوکۍ او شیګل ولسوالیو کې د شیدو
راټولولو او پروسس د مرکزونو جوړېدو چارې پیل شوي او
بشپړېدو په حال کې دي.
د مسوولینو په وینا چې د شیدو د پروسس دغو مرکزونو ټول
تخنیکي وسایل را رسیدلي او د ودانیزو چارو بشپړېدو وروسته
به د شېدو راټولولو او پروسس چارې پیل شي ،چې په هرو ۰۲
ساعتونو کې به په یادو مرکزونو کې ۰۲۲۲لیتره شیدې پروسس
شي.
د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي ،چې په دې والیت
کې کرنه او مالداري شته ،خو د محصوالتو د پروسس لپاره یې
زمینه نه وه برابره.
https://tatobaynews.com
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نشرات خارجی
خبرگزاری فارس :
بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان را  ۴.۲درصد اعالم کرد
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس ،بانک جهانی
رشد اقتصادی افغانستان را  ۰.۲درصد اعالم کرد .این نهاد افزوده که
اوضاع سیاسی مبهم بر روند تجارت ،سرمایهگذاری و رشد کار و بار
تاثیرات ناگوار داشته است.
این بانک رشد اقتصادی افغانستان را در سال  ۰۲۰۲میالدی ۳.۳
درصد پیش بینی کرده و گفته که درآمد داخلی این کشور نیز به ۰۲۲
میلیارد افغانی (  ۰.۱۰میلیارد دالر) خواهد رسید.
این نهاد برگزاری انتخابات پارلمانی ،اعالم نشدن نتیجه نهایی
انتخابات ریاست جمهوری ،افزایش ناامنی و افزایش تلفات
غیرنظامیان را عامل بیثباتی سیاسی دانسته و نسبت به تاثیر ناگوار
آن بر شرایط اقتصادی ابراز نگرانی کرده است.
بانک جهانی رشد کشاورزی را در افغانستان به دلیل بارندگی مناسب
خوب دانسته ولی گفته که بیثباتی سیاسی باعث تضعیف اعتماد بخش
خصوصی و عدم رشد بخشهای غیر از کشاورزی شده است
..
https://baztab.news/article/12

اسپوتنیک :
کمک ۳میلیون دالری دنمارک به وزارت زراعت و مالداری
ه گزارش اسپوتنیک به نقل از کلید ،حشمت غفوری؛ معین آبیاری و
منابع طبیعی وزارت زرارعت ،آبیاری و مالداری ،روز چهارشنبه
در یک کنفرانس گفت که براساس این پروژه ،دهقانهای آسیبدیده در
مناطق ناامن ،کمکهای همچون تخمهای اصالحشده ،کود کیمیاوی ،و
آموزش در مورد شیوههای کشاورزی دریافت خواهند کرد .به گفتهی
وی ،در تطبیق این پروژه ،متضررترین خانوادههای دهقانها که از
اثر خشکسالی سال  ۰۲۰۴و سیالبهای سال  ۰۲۰۲در والیات
بدخشان ،دایکندی ،غور ،هرات و ارزگان آسیب دیدهاند و به
خصوص خانوادههایی که زنان سرپرستی آن را به عهده دارند ،در
اولویت این کمکها قرار میگیرند .در همین حال ،مایکل الندیپسن؛
سفیر کشور شاهی دنمارک در افغانستان میگوید ،نبود امنیت غذایی و
بحران معیشت ،میلیونها شهروند افغانستان را متضرر کرده است .با
این حال ،راجندرا آریل؛ رییس سازمان خوراک و زراعت ملل متحد
در افغانستان میگوید ،تعداد زیادی از مردم افغانستان در ناامنی
غذایی به سر میبرند و علت آن ،آسیب و ضررهای قبلی و
خشکسالیهای سال  ۰۲۰۴میباشد .این

https://baztab.news/article

تحلیل:
اخبار زراعتی مانند همیش در مطبوعات داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته ،در کنار سایر موضوعات ،خبر کمک سه میلیون دالری
دنمارک برای بهبود مصئونیت غذایی در افغانستان خبری بود که رسانهها بیشتر بهآن پرداختهاند.
که بدون شک همچو کمکهایی کهصورت میگیرد یک تغییری برای دوباره بهپا ایستادن دهاقین متضرر خواهد بود.

اقدامات انجام شده:
دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت در مورد کمک سه میلیون دالری دنمارک برای بهبود مصئونیت غذایی در افغانستان به رسانهها اعالمیه
فرستادهاست.
حشمتهللا غفوری ،معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت ،درمورد کمک سه میلیون دالری دانمارک به دهقانان در افغانستان با
صبح کابل ،صدای افغان اوا ،تاتوبی نیوز ،آژانس پژواک ،اسپوتنیک ،طلوع نیوز ،خبرنامه ،خامه پرس ،روزنامه افغانستان ،سالم
وطندار کلید گروپ ،اطالعات روز ،هشت صبح ،ریاست زراعت بلخ افزایش دانه روغنی کنجد با تلویزیون چکاد ،رادیو ازادی ،تاتوبی
نیوز ،نننی افغانستان ،مرکزرسانه ای باور ،ریاست زراعت بغالن هزاران دهقان در بغالن تخم اصالح شده گندم دریافت کردند با آژانس
باختر ،رئیس زراعت ننگرهار افزایش عسل و در سه ولسوالی ننگرهار برای خانمها گاو داده شد ،به خاطر توانمند سازی زنان نشستی
برگزارشد با تاتوبی نیوز ،ریس زراعت والیت بغالن تطبیق حدود  ۰۲پروژه آبیاری در بغالن با مرکزرسانه ای باور و پرویزعلی
رئیس کانال ننگرهار درمورد باغهای نارنج در بتی کوت بعد آزادی از طالبان ،رونق بیشتری پیدا کردند با سالم تایمز صحبت کردهاند.

اقدامات بعدی:
روئسا محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور دررابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی دروالیات سخن زده اند اما الزم است
تا درراستای فعالیت های شان توضیحات بشتر ارائه نموده تا فعالیت ها و اقدامات سکتور زراعت بیشتر برجسته شود و سطح آگاهی
مردم نیز بلند برود.

