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وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی:
 .1شماری از کشاورزان در والیت جنوبی هلمند ،همزمان با آغاز فصل سرما ،کشت تریاک را شروع کردهاند /طلوع نیوز
 .2افغانستان کې د پنبې حاصالت  ۱۲سلنه زیات شوي /تلویزیون یک
 .3شرکتهای «پنبهدانه و روغن نباتی» افغانستان احیا میشود /هشت صبح
 .4شرکتهای پنبهدانه و روغن نباتی دوباره در افغانستان فعال میشوند  /اطالعات روز
 .5در نیمروز ،بیش از یک تن گوشت مرغ آلوده به انفلوانزا دفن شد /آژانس پژواک
 .6آغاز فعالیت دوباره شرکت های پنبهدانه و روغن نباتی در افغانستان /ودصم
 .7صادرات میوه خشک افغانستانی به نام محصوالت پاکستان به سایر کشورها /اوا
 .8افزایش  ۱۲درصدی حاصالت پنبه در کشور/اوا
 .9فعالیت کارخانههای پنبهدانه و روغن نباتی احیا می شود /خبرگزاری صدای افغان اوا
 .11افزایش بیش از  ۰۳۳درصدی تولید عسل در بدخشان /اوا
 .11توزیع بیش از  ۲۱هزار اصله نهال مثمر برای باغداران سرپل  /باور
 .12نخستین فارم شترمرغ در والیت کندهار ساخته شد  /صبح کابل
 .13حاصالت پنبه افغانستان  ۱۲درصد افزایش یافتهاست /افق
 .14د نباتي غوړیو او پمبه دانې شرکتونه بیا فعالیږي /تاتوبی نیوز
 .15فاریاب کې  ۱۰۴جریبه نوي بڼونه جوړیږي /تاتوبی نیوز
 .16لغزش کوه در درۀ صوف سمنگان  ٠۳جریب زمین زراعتی را تخریب کرده است /آژانس پژواک
 .17شهرت جلغوزه سیاه افغانستان در بازارهای جهان /کلید گروپ
 .18استقبال دهقانان ازساخت چهارسربند آب درننگرهار  /آژانس باختر
 .19کارزار نهال شانی در هرات آغاز شد /آژانس باختر
 .21فروشگاهی از محصوالت زراعتی و دام داری زنان در هرات ایجاد شد  /آژانس باختر
 .21د کرنې ریاست هلې ځلې وستایل شوې /تاتوبی نیوز
 .22پکتیا :د جلغوزیو حاصالت دوه برابره ډېر شوي /تاتوبی نیوز

فشرده نشرات خارجی:
.1
.2
.3
.4

نخستین فارم پرورش شترمرغ در کندهار ساخته شد  /رادیو ازادی
شرکتهای پنبه دانه و روغن نباتی در افغانستان دوباره آغاز به فعالیت خواهند کرد /دویچه وله
افزایش  ۱۲درصدی تولیدات پنبه در افغانستان  /اسپوتنیک
صادرات میوه خشک افغانستان به نام محصوالت پاکستان به سایر کشورها /اسپوتنیک

 .5فصل تازه کشت تریاک در هلمند آغاز شد /اسپونیک

.6
.7
.8
.9

افغانستان کې د پنبې حاصالت نږدې  ۱۲فیصده زیات شوي  /صدای امریکا
فاریاب کې د مېوو  ۱۰۴بڼونه جوړېږي  /رادیو ازدی
د نباتي غوړیو او پنبه دانۍ شرکتونه بیا فعالیت پیلوي  /رادیو ازادی
وزارت زراعت' :مجموع تولید پنبه به بیش  ۰۰۵۳۳متریک تُن رسیده است ' /رادیو ازادی
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نشرات داخلی
هشت صبح
شرکتهای «پنبهدانه و روغن نباتی» افغانستان احیا میشود
ریاست عمومی تصدیها وشرکتهای دولتی اعالم کرده است که
فعالیت کارخانههای پنبهدانه و روغن نباتی دوباره شروع میشود.
این ریاست روز سهشنبه ،دهم جدی ،با نشر خبرنامهای اعالم کرد که
بر اساس تفاهمنامهای که در این مورد با اوزبیکستان امضا شده بود،
این کشور اسناد فنی و ماشینآالت تولید روغن نباتی را برای تصدی
«جن و پرس» بلخ فراهم کرده است.
بر اساس اعالم ریاست عمومی تصدیها و شرکتهای دولتی ،در
حال حاضر ماشینآالت مورد نیاز فابریکههای پنبهدانه و روغن نباتی
از اوزبیکستان خریداری شده و تا یک ماه دیگر به کشور وارد
میشود و به این ترتیب ،فعالیت و کار اساسی فابریکه پنبه و روغن
نباتی بلخ مجددا ً آغاز میشود.
این ماشینآالت طی سفر شفیقهللا شهرانی ،رییس عمومی تصدیها و
شرکتهای دولتی و محمدحسن مستقیم ،رییس تصدی جن و پرس و
روغن نباتی بلخ خریداری شده است.
تفاهمنامهی دو جانبه مشورتی و فنی برای فعالسازی مجدد
کارخانههای روغن نباتی و پنبهدانه افغانستان با اوزبیکستان در
یازدهم حمل امسال به امضا رسیده بود.
این تفاهمنامه ریاست عمومی تصدیها و شرکتهای دولتی را موظف
کرده است تا برای تطبیق این تفاهمنامه و استفاده بهینه از آن تالش
کند.
طبق معلومات این ریاست ،تولید تصدی روغن نباتی بلخ ۰۳ ،سال
پیش در  ۱۱ساعت به هفت تن میرسید.
https://8am.af/afghanistans

طلوع نیوز:
شماری از کشاورزان در والیت جنوبی هلمند ،همزمان با آغاز
فصل سرما ،کشت تریاک را شروع کردهاند .
این کشاورزان ،میگویند که قرار است تا شش ماه دیگر
فرآوردههای این تریاکها را گردآوری کنند.
این کشاورزان ،میافزایند که تریاک نسبت به فرآوردههای
دیگر ،بازار خوبی دارد و خریداران ،تریاک را با بهای خوبی
میخرند؛ از همین رو تصمیم گرفتهاند امسال نیز مانند سالهای
پیش در زمینهای شان کوکنار بکارند.
عسی محمد ،یکی از این کشاورزان گفت« :برای ما دیگر
کشتها پول کافی نمیآورد .هرچند کوکنار هم فایده زیاد ندارد،
اما ما کشت این مواد را بلد شدهایم».
حضرت حمد ،کشاورز دیگر نیز افزود« :ما شش ماه بر
کشتزارها زحمت میکشیم و پس از آن پانزده روز شیرۀ آن را
گردآوری میکنیم».
این کشاورزان ،در پاسخ به پرسشی که فرآوردههای تریاک شان
را در کجا و به کیها به فروش میرسانند ،میگویند که
فرآوردههای شان را در بخشهای زیر ادارۀ طالبان به فروش
میرسانند.
حیات خان ،کشاورز در هلمند بیان داشت« :وقتی شیرۀ تریاک
را گردآوری کردیم ،آن را میفروشیم؛ یا خریداران اینجا
میآیند و یا در ساحات طالبان میبریم؛ آنجا جاهای مخصوص
و بازارهای مخصوص است و در آنجا میفروشیم».
کودکان نیز در کنار خانوادههای شان سرگرم کشت کوکنار در
هلمند استند.
https://tolonews.com/index.php

خبرگزاری صدای افغان اوا:
افزایش بیش از  ۰۳۳درصدی تولید عسل در بدخشان
رییس اداره زراعت والیت بدخشان می گوید که در سال جاری
تولیدات عسل نسبت به سال های گذشته در این والیت بیش از ۰۳۳
درصد افزایش یافته است.
سید معین الدین عینی رییس اداره زراعت و مالداری والیت بدخشان به
خبرنگار آوا گفت که در سال گذشته تولید عسل این والیت  ۰۰تن بوده اما
در حال حاضر این تولیدات به  ۱۸۰تن رسیده است.
اقای عینی گفت که در حال حاضر بیش از  ۵۹۳فارم خرد و بزرگ زنبور
عسل در والیت بدخشان فعالیت دارد.
وی افزود که امسال به دلیل مساعدت شرایط اقلیمی ،موجودیت گل و
افزایش آگاهی و تجربه زنبورداران نسبت به سالهای گذشته ،تولیدات عسل
رشد چشم گیری داشته است.
رییس اداره زراعت والیت بدخشان افزود که تولید عسل بیشتر در ولسوالی
های خواهان ،بهارک ،جرم ،شهدا ،شغنان ،کران و منجان و همچنین دروازه
پایین و باال می باشد
این در حالی است که وزارت زراعت در یک خبرنامه گفته بود که رقم
تولید عسل در سال جاری در این والیت ،به  ۱۸۰تن رسیده که  ۴۳درصد
افزایش تولید را نشان می دهد .
: https://www.avapress.com

آژانس باختر :
توزیع بیش از  ۴۱هزار اصله نهال مثمر برای باغداران سرپل
مسووالن محلی والیت سرپل صبح امروز از توزیع بیش از ۲۱
هزار اصله نهال مثمر برای باغداران این والیت خبر دادند.
انجنیر محمد سلیم رنجبر رئیس ادارۀ زراعت و مالداری والیت
سرپل به باور گفت ،این نهالها شامل  ۲۳نوع میوه که با اقلیم
این والیت مطابقت دارد برای  ۱۳۳باغدار جهت احداث ۱۳۳
جریب باغ در سطح مرکز این والیت توزیع شده است .به گفتۀ
وی ،این نهالها از سوی پروژۀ ملی باغداری و مالداری
وزارت زراعت کشور از مشهور ترین قوریههای نهال در
کشور خریداری گردیده است .
عبدالقادر آشنا والی سرپل که در مراسم توزیع و غرس اولین
نهال کشت خزانی در این والیت شرکت نموده بود از باغداران
این والیت خواست با توجه به رهنماییهای منسوبین ادارۀ
زراعت این والیت در مراقبت و پرورش این نهالها توجه جدی
نموده در رشد اقتصاد کشور سهیم شوند .
با این حال شماری از باغداران که از این نهالها مستفید شده اند
ضمن قدردانی از اداره زراعت و مالداری والیت سرپل ارقام
این نهالها را بسنده ندانسته و خواهان توزیع بیشتر این چنین
نهالها گردیدند ..
https://www.bawar.af
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نشرات خارجی
خبرگزاری اسپونیک :
رادیو ازادی :
وزارت زراعت' :مجموع تولید پنبه به بیش  ۰۰۵۳۳متریک ت ُن صادرات میوه خشک افغانستان به نام محصوالت پاکستان به
رسیده است
سایر کشورها
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که مجموع تولید پنبه به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری آوا ،حاجی امیر محمد
درسال جاری به بیش  ۰۰۵۳۳متریک تُن رسیده است.
وکیل صنفی مارکت میوه خشک غزنی در مورد قاچاق میوه خشک
سال
که
گفت
اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی
غزنی به پاکستان گفت :متاسفانه به دلیل نبود بازار و زمینه پروسس
گذشته مجموع تولید پنبه  ۵۰۳۳۳هزار متریک تُن بود.
معیاری در داخل کشور و والیت غزنی ،میوه خشک این والیت به
وزارت زراعت در سال جاری بیش از دوصد قطعه نمایشی پنبه را قیمت بسیار ناچیز به پاکستان قاچاق میشود و سپس پاکستانی ها آن
بهمنظور افزایش ترویج بیشتری پنبه و افزایش حاصالت آن در یک را به گونه معیاری پروسس کرده و با آرم و بنام محصوالت پاکستانی
تعداد از والیات تطبیق و عملی کرده است ،در مجموع کشتزارهای به سایر کشورها به قیمت بسیار بلند صادر میکنند.
پنبه در سال جاری بهبیش  ۱۹هزار هکتار در سطح کشور رسیده امیر محمد خواستار توجه جدی حکومت برای بازاریابی میوه
است.
خشک کشور و همچنان خواستار زمینه سازی برای پروسس
بربنیاد آمار این وزارت ،اکنون در  ۲۰والیت کشتزارهای پنبه معیاری آن شده و عنوان کرد که اگر ما با آرم و محصول
وجود دارد و بیشترین میزان تولید این محصول از والیتهای بلخ ،افغانستانی میوه خشک خود را صادر کنیم ،بسیار به نفع تجار
هلمند ،کندز و ننگرهار بهدست آمده است.
خواهد بود.
پیش از این بخش بزرگ پنبه افغانستان به پاکستان صادر میشد .طی چند سال اخیر به دلیل افزایش ایجاد باغهای میوه در مناطق
هرچند این صادرات همواره با برخی مشکالت همراه بود اما منابع مختلف کشور ،محصوالت میوه تر و خشک کشور افزایش یافته
آگاه به رادیو آزادی میگویند که اکنون پاکستان تعرفه براین محصول است و تعدادی از این محصوالت به قیمت ناچیز در داخل کشور
را صفر کرده و صادرات آن را آزاد گذاشته است.
به مصرف میرسد و تعدادی زیادی هم فاسد شده و از بین
میروند.
https://da.azadiradio.com
https://baztab.news/article

تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانه های داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته در کنار سایر خبرها ،خبر افزایش بیش از  ۰۳۳درصدی تولید عسل
در بدخشان و افزایش  ۱۲درصدی حاصالت پنبه افغانستان خبرهایی بودند که در رسانهها بیشتر انعکاس یافتهاست.
همچنان فعالیتها و کارکرد مسوؤالن امور در امر اطالعرسانی مؤثر بوده امید است تالشها درین راستا بیشتر شود.

اقدامات انجام شده:
دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت در مورد افزایش حاصالت پنبه و بادام کندز به رسانهها اعالمیه فرستادهاست.
همچنان دو مستند ویدیویی را نشر کردهاست.
اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت درمورد پنبه ،شتر مرغ و باغهای میوه درفاریاب با رادیو ازادی ،اسپوتنیک ،صدای امریکا،
صبح کابل ،خبرگزاری افق ،خبرگزاری آوا ،ریاست زراعت فاریاب در مورد ساخت  ۱۰۴جریب باغهای جدید میوه درفاریاب با
تاتوبی نیوز ،رییس اداره زراعت والیت بدخشان در رابطه به افزایش عسل با خبرگزاری صدای افغان آوا ،رئیس ادارۀ زراعت و
مالداری والیت سرپل در مورد توزیع بیش از  ۲۱هزار اصله نهال مثمر برای باغداران سرپل با مرکز رسانه ای باور ،رییس زراعت
ننگرهار در مورد ساخت چهار سربند آب درننگرهار با آژانس باختر ،ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری هرات در مورد کارزار نهال
شانی درهرات و فروشگاهی از محصوالت زراعتی و دام داری زنان با آژانس باختر صحبت کردهاند.

اقدامات بعدی:
هرچند روئسای محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور در رابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی در والیات سخن زده اند اما
الزم است تا با در نظرداشت قانون حق دسترسی به اطالعات بیشتر تالش شود و فعالیتها و کارکردها بیشتر انعکاس یابد.

