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وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی:
 .1وزارت زراعت :چهار والیت برای کشت و پرورش کیله مساعد تشخیص شده است /هشت صبح
 .2کارکردهای وزارت زراعت  /تلویزیون چراغ
 .3تېر کال په هیواد کې  ۰۲زره او  ۵۹۹جریبه نوي باغونه جوړ شوي  /سیحون
 .4حاصالت بادام کندز  ۵۰۲۹درصد افزایش یافته است  /سیحون
 .5امکان پرورش درختان کیله در سه والیت افغانستان /خبرنامه
 .6پرورش کیله در تخار؛ کشاورزان تخاری از سبزخانه کیله برداشت کردند /روزنامه افغانستان
 .7زعفران بادغیس  ۶۳درصد افزایش یافت  /خبرگزاری صدای افغان اوا
 .8فزایش  ۵۰۲۹درصدی حاصل بادام قندوز /خبرگزاری صدای افغان اوا
 .9باغ ،سبزخانه و ساختمان آبی در نیمروز ساخته شد /خبرگزاری صدای افغان اوا
 .11رو آوردن دهاقین بلخی به کشت نبات هنگ  /مرکزرسانه ای باور
 .11افزایش حاصالت برنج در کندز  /مرکزرسانه ای باور
 .12فارمهای مرغ پروری در سرپل افزایش یافته است  /مرکزرسانه ای باور
 .13نیمروز کې  ۵۵۲باغونه او سړې خونې جوړې شوې /تاتوبی نیوز
 .14د کندهار د دامان ولسوالۍ کروندګر د اوبو له ستونزې سره مخ دي /تاتوبی نیوز
 .15ننګرهار :د غالم حیدر خان قوریې څخه لیدنه وشوه /تاتوبی نیوز
 .16ورښتونو د کرنیزو حاصالتو کچه لوړه کړې /تاتوبی نیوز
 .17ورښتونو د کرنیزو حاصالتو کچه لوړه کړې /تاتوبی نیوز
 .18رستمي له  ۰۹څخه تر  ۶۲سلنې کرنیز محصالت ډیر سوي /تاتوبی نیوز
 .19کرنې وزارت وایي ،وروښتونه به د هېواد کرنیز محصوالتو کې زیاتوالی راولي /تاتوبی نیوز
 .21هلمند او غوره کرنیز تولیدات یې وپېژنئ /تاتوبی نیوز
 .21افت کشاورزان دروالسوالی های هرات درسایه نامتوازن توزیع اب  /تلویزیون چکاد
 .22طالی سرخ بادغیس دوبرابر بشتر از سال گذشته  /تلویزیون چکاد
 .23افزایش  ۵۰۲۹درصدی حاصالت بادام کندز /روزنامه مدنیت
 .24جلغوزهی سیاه؛ میوهی کمیاب زمستان کابل شدهاست /خبرگزاری پیک
 .25حاصالت بادام در والیت کندز به بیش از  ۳هزار تُن رسید  /خبرگزاری ودصم
 .26هلمند کې غوره کرنیز تولیدات  /خبلایر

فشرده نشرات خارجی:
 .1در سال جاری ،محصوالت زراعتی  ۶۲در صد افزایش یافته است  /رادیو ازادی
 .2تېره میاشت نږدې  ۷۸۷مټریک ټنه سوداګریز توکي بهر ته صادر شوي  /رادیو ازادی
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ریاست اطالعات و ارتباط عامه

نشرات داخلی
هشت صبح :
وزارت زراعت :چهار والیت برای کشت و پرورش کیله مساعد
تشخیص شده است
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری میگوید که تاکنون والیتهای
هلمند ،تخار ،بلخ و ننگرهار برای کشت و پرورش کیله مساعد
تشخیص شده است.
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت ،روز شنبه ،چهاردهم جدی،
به روزنامه ۸صبح گفت که در حال حاضر افغانستان در بخش
تولیدات کیله سهم ندارد ،اما ترویج کشت و پرورش کیله در برخی از
والیتها نتیجه مثبت داده است.
رستمی گفت که ترویج پرورش کیله در تخار ،هلمند ،ننگرهار و
بخشهایی از والیت بلخ با نتایج مثبتی همراه بوده است .ممکن پس از
تحقیقات شمار والیتهایی که ترویج کیله در آنها مساعد باشد،
افزایش یابد.
سخنگوی وزارت زراعت افزود که پرورش کیله به صورت آزمایشی
از سوی مردم و وزارت زراعت در این والیتها ترویج شده است.
اکبر رستمی با بیان اینکه افغانستان در گذشته و حال تاکنون کیله
تولید نکرده است ،گفت که روند آزمایش و ترویج این محصول جریان
دارد...
https://8am.af/ministry

سیحون نیوز :
تېر کال په هیواد کې  ۰۲زره او  ۵۹۹جریبه نوي باغونه جوړ
شوي
د کرنې ،اوبولګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي
پروژې » «NHLPله الرې روان کال د دوو پسرلنۍ او مني
کمپاینونو په لړ کې د هېواد په  ۶۰والیتونو کې د مېوو څه باندې
 ۰۲زره او  ۵۹۹جریبه نوي باغونه جوړ کړي او ترڅنګ یې
پر بڼوالو د بڼوالۍ د محصوالتو د راټولولو دوه زره کڅوړې هم
وېشلي دي.
د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې » «NHLPد
چارواکو په خبره ،په هېواد کې د څه باندې  ۰۲زره او ۵۹۹
جریبه نوي بڼونو د احداث ترڅنګ په ټولیزه توګه څه باندې ۵۶
زره او  ۹۲۲جریبه زاړه بڼونه هم بیا رغاول شوي ،چې د
بڼوالو د عوایدو د زیاتوالي المل شوي دي.
دغه راز د نوي او عصري بڼوالۍ د دودولو لپاره بڼوالو ته
متراکم او نیمه متراکم بڼونه جوړول ،د پستې نوي بڼونه جوړول
او د پستې د نیالګیو پیوندول ،په عصري سیسټم د انګورو بڼونو
چیله بندي او انګورو بڼوالو ته عصري ممیز خونې جوړول
نورې هغه کړنې دي ،چې د دې وزارت له لوري د بڼوالو د
مالتړ په موخه ترسره شوي دي...

https://sayhoon.com/post
خبرگزاری پیک :
جلغوزهی سیاه؛ میوهی کمیاب زمستان کابل شدهاست
در پنح سال پسین ،بهای جلغوزهی سیاه در شهر کابل ،تا هفت برابر
افزایش یافتهاست .
به گزارش خبرنگار پیک از بازارهای عمده و پرچون میوههای
ُخشک در شهر کابل ،یک کیلو جلغوزهی سیاه تا بیش از ۰۲۲۲افغانی
خریدوفروش میشود .درحالیکه پنج سال پیش ،یک کیلوی آن تا ۳۲۲
افغانیهم دستیاب میشد.
افزایش صادرات جلغوزهی سیاه بهبیرون از کشور ،کالنترین عامل
بلندرفتن بهای آن در بازارهای داخلی ،ازسوی مسووالن سکتورهای
کشاورزی و بازرگانی کشور عنوان شدهاست.
بهگفتهی اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری ،تنها یک
برچهار حصهی تولید ساالنهی جلغوزهی سیاه در بازارهای داخل
کشور عرضه میشود .نیمی از این محصول بهبازارهای بیرون از
کشور صادر میشود و یک حصهی باقیماندههم قاچاق میشود.
آقای رستمی میافزاید که سیر صعودی صادرات ساالنهی جلغوزه در
چند سال پسین ،سبب شده تا بهای این میوه در بازار داخلی نیز
افزایش یاید...

تاتوبی نیوز
د کندهار د دامان ولسوالۍ کروندګر د اوبو له ستونزې سره مخ
دي
د کندهار د دامان ولسوال وایي ،په دې ولسوالۍ کې دې د کرنې
د ودې په موخه د اوبو د سرچینو پر ډېرولو کار وشي.
د دامان ولسوال حاجي ښادي خان نوري وایي دغه ولسوالۍ چې
کندهار ښار ته نږدې پرته ده د تېرو کلونو وچکالیو ځپلې ده.
هغه زیاته کړه ،د دې ولسوالۍ ډېری اوسېدونکي په کرنه بوخت
دي ،خو د اوبو کمښت یې جدي ستونزه ده.
دی وایي ،دامان د کندهار له هغو ولسوالیو څخه ده چې ډېر
کلونه پخوا په کې د کوکنارو کرکیله صفر شوې او ډېرو خلکو د
نورو توکو تر څنګ د زعفرانو کرلو ته مخه کړې چې
حاصالت یې ښه شهرت هم لري.
نوموړی تمه ښیي چې د روان ژمي له اورښتونو سره د کال
ابادۍ او د اوبو ډېرېدا ته هیلې پیدا شوې دي.
خو نوموړی له مرکزي ادارې څخه په دې ولسوالۍ کې د اوبو د
کمښت د پوره کولو په برخه کې د بنسټیزو کارونو غوښتنه
کوي...
https://tatobaynews.com/?p=74750

https://paykreports.com
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نشرات خارجی
رادیو ازادی :
در سال جاری ،محصوالت زراعتی  ۰۲در صد افزایش یافته است
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که به دلیل افزایش
بارندگی در سال جاری ،محصوالت زراعتی  ۰۹تا  ۶۲در صد
افزایش یافته است.
اکبر رستمی ،سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که
در سال جاری در محصوالت زراعتی تغییرات قابل مالحظهای به
میان آمده است.
آقای رستمی همچنین گفت که امسال  ۰۰درصد غله بیشتر تولید شده
است.
به گفته آقای رستمی ،با افزایش محصوالت زراعتی وضعیت
اقتصادی دهقانان نیز تغییر میکند.

https://pa.azadiradio.com

رادیو ازادی :
تېره میاشت نږدې  ۷۸۷مټریک ټنه سوداګریز توکي بهر ته
صادر شوي
افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ،د تېر میالدي
کال په وروستۍ ډیسمبر میاشت کې شاه خوا  ۷۸۷مټریک ټنه
سوداګریز توکي د هوایي دهلیزونو له الرې بهر ته صادر شوي
دي.
د دغه وزارت د اطالعاتو او عامه اړیکو مسوول جواد دبیر نن
ازادي راډیو ته وویل ،چې دا رقم د تېرو میالدي میاشتو په پرتله
 ۵۹۲فیصده زیاتوالی ښیي.
هغه زیاته کړه" :په ټولیز ډول د هوایي دهلیزو له الرې
افغانستان د ډیسمبر په میاشت کې له  ۵۷میلیونو ډالرو زیات
صادرات درلودل".
نوموړي زیاته کړه ،په دغو سووداګریزو مالونو کې ،کرنیز
توکي لکه زعفران ،انار ،وچه مېوه ،قره قل او السي صنایع
شاملې وې.
https://pa.azadiradio.com

تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانه های داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته در کنار سایر خبرها ،خبر افزایش حاصالت بادام کندز خبریاست 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:
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت درمورد مساعد بودن کشت کیله درچهاروالیت با هشت صبح افزایش  ۶۲درصدی حاصالت
درسال جاری ،تاتوبی نیوز ،جلغوزهی سیاه؛ میوهی کمیاب زمستان کابل شدهاست با پیک  ،درمورد کارکردهای وزارت زراعت
تلویزیون با تلویزیون چراغ  ،عبدالهادی قرلق رییس زراعت کندز در مورد افزایش حاصالت بادم درکندز با صدای افغان اوا  ،روزنامه
مدنیت ،ودصم ،مرکزرسانه ای باور ،ریاست زراعت والیت بادغیس در مورد افزایش  ۶۳درصدی حاصالت زعفران بادغیس با صدای
افغان اوا  ،ریاست زراعت والیت نیمروز در ورد ساخت باغ ،سبزخانه و ساختمان آبی در نیمروز با صدای افغان اوا  ،تاتوبی نیوز
رئیس زراعت ننگرهار از قوریه غالم حیدرخان دیدن نمودند با تاتوبی نیوز ،جهادهللا مسوول بخش مالداری پروژۀ ملی باغداری در
مورد افزایش فارمهای مرغ پروری در سرپل با مرکزرسانه ای باور ،مسووالن در ادارۀ زراعت بلخ در رابطه به افزایش عالقه مندی
مردم به کشت هنگ با مرکزرسانهای باور و رییس زراعت ،آبیاری و مالداری والیت کندز در مورد افزایش حاصالت برنج در کندز با
مرکزرسانه ای باور صحبت کردهاند.

اقدامات بعدی:
با وجود اینکه 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 وسطح آگاهی مردم از فعالیتها و
کارکردهای سایر بخشهای سکتور زراعت بلند برود و بیشتر انعکاس یابد.

