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وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی
 .1کدام یک اقتصادیتر است؟احیای سیلوهای قدیمی یا ساخت سیلوهای جایگزین /روزنامه هشت صبح
 .2افزایش چشمگیر در میزان حاصالت کنجد و زغر والیت بلخ /خبرگزاری ودصم
 .3کمپنی تولیدی زعفران که توسط نیرو های امریکایی ایجاد شد /خبرگزاری ودصم
 .4صادرات بیش از  ۰۶۱هزارتن سبزیجات به پاکستان  /تلویزیون چکاد
 .5ریاست زراعت خوست به دنبال سرسبز کردن والیت وجیب مردم است  /تلویزیون چکاد
 .6چشم امید افغانستان برای عواید خوب از کشت سمارق  /تلویزیون چکاد
 .7زمستان پر حاصل بامیان و کشت نتیجهبخش زعفران /خبرگزاری صدای افغان(آوا
 .8دی.ان.ای جلغوزه با نام و برند افغانستان ثبت شده است /خبرگزاری صدای افغان(آوا
 .9تیشه داعشی و حکومتی بر ریشه جنگلهای کنر/خبرگزاری صدای افغان(آوا
 .11هلمند کې مرخېړیو کرکېله ښه پایله ورکړې /تاتوبی نیوز
 .11ننګرهار :فارم جدید کې د بوټو د څانګو پرې کول (شاخبري)پیل شو /تاتوبی نیوز
 .12له پاکستانه راوړل کیدونکي بې جوازه چرګوړي ،بندیږي /تاتوبی نیوز
 .13غور :د زعفرانو کرکیلې رواج موندلی/تاتوبی نیوز
 .14ننګرهار ۴ :ولسوالیو کې د خاورې د هر اړخیزې څیړنې په موخه سروې پیل شوه /تاتوبی نیوز
 .15ننګرهار :د کرنیزو توکیو د خرڅال په موخه ځانګړی پارک جوړیږي /تاتوبی نیوز
 .16ده ها تن در بخش شیوههای موثر باغداری در بلخ آموزش دیدند  /آژانس باختر
 .17کشت سمارق در هلمند ترویج می شود  /آژانس باختر

فشرده نشرات خارجی:
.1
.2
.3
.4

روان کال له کندهاره  ۰۶۱زره ټنه سبزیجات پاکستان ته صادر شوي  /رادیو ازادی
افغانستان غواړي د کیلو په تولید کې په ځان بسیا شي  /رادیو ازادی
خوست کې د طبیعي ځنګلونو خوندي کولو او بیارغولو هڅې پیل شوي /رادیو ازادی
هلمند کې د مرخېړیو کرکېله زیاته شوې /رادیو ازادی
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نشرات داخلی
روزنامه هشت صبح :
کدام یک اقتصادیتر است؟احیای سیلوهای قدیمی یا ساخت سیلوهای
جایگزین
زارت زراعت ،آبیاری و مالداری در تالش ساخت سیلوهای جدید به
جای بازسازی سیلوهای قدیم است .مسووالن در این وزارت میگویند
که وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در نظر دارد تا در سال آینده
در پنج والیت کشور سیلوهای جدید را با هزینه  ۳۲میلیون دالر ایجاد
کند .این مسووالن میافزایند که سیلوهای قدیم با تکنولوژیای که
ساخته شده بود ،در عصر کنون نیازهای کشور را نمیتواند برآورده
کند از این رو نیاز است تا سیلوهای جدید با تکنولوژی جدید ساخته
شود.
سیلو انبار مخصوصی است که در آن غالت در درجه حرارت مناسب
نگهداری میشود ،طوری که در سالهای متمادی غالت نگهداری شده
در آن ،ارزش غذایی خود را از دست ندهد و بتوان از آن به عنوان
مواد خوراکی استفاده کرد.
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری در صحبت
با روزنامه ۸صبح گفت که وزارت زراعت روی ساخت سیلوهای
جدید کار میکند .او افزود که ساخت سیلوهای جدید از چند نگاه با
ارزشتر از ترمیم سیلوهای قدیمی است .به گفته او سیلوهای قدیمی با
تکنولوژی چهار دهه قبل و بر اساس نیازمندیهای نفوس آن دوره
ساخته شده و در عصر کنونی و با تکنولوژی کنونی ،سیلوهای قدیمی
نمیتواند نیازمندیهای کنونی را رفع کند.
رستمی بیان داشت ،بر اساس ارزیابی و محاسبهای که وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری با بانک جهانی داشته است ،آنان به این
نتیجه رسیدهاند که سیلوهای قدیمی از لحاظ محیط زیستی ،در جاهای
مناسب قرار ندارد و از این رو نیاز است تا به جای بازسازی
سیلوهای قدیمی ،سیلوهای جدید و با تکنولوژی جدید بسازند.

خبرگزاری صدای افغان(آوا:
دی.ان.ای جلغوزه با نام و برند افغانستان ثبت شده است
رییس ادارهً زراعت خوست می گوید که از این پس دی.ان.ای
محصوالت جلغوزه با نام و برند افغانستان ثبت و به خارج از
کشور صادر می شود و با کشورهای که جلغوزه افغانستان را به
نام خود صادر می کنند از طریق نهادهای قانونی پیگیری می
کنند.
کابل :حفیظ هللا شاه نوری رییس اداره زراعت والیت خوست گفت:
محصوالت سال گذشته جلغوزه این والیت هجده هزار و  ۶۱۱متریک
تن بوده اما امسال با مساعد بودن شرایط گفته می شود که این
محصوالت به  ۳۲هزار متریک تن برسد.
رییس اداره زراعت خوست افزود :پیش بینی می شود که حاصالت
امسال جلغوزه خوست  ۳۲درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
آقای نوری اضافه کرد :در سال های گذشته این محصول به
کشورهای همسایه قاچاق می شد اما در حال حاضر در والیت خوست
پروژه ای روی دست گرفته شده که " "DNAمحصوالت جلغوزه با
نام و برند افغانستان ثبت شده و به کشورهای دیگر صادر می گردد و
در صورت تخلف و ثبت با نام کشور دیگری ،محصوالت کشور
تخلف کننده ضبط خواهد گردید.
وی ادامه داد :این موضوع از جمله پروژه های جدید در این والیت
بوده و از امسال تا دو سال دیگر روی دست گرفته خواهد شد.
در همین حال سخنگوی وزارت زراعت می گوید که محصوالت
جلغوزه و دیگر محصوالتی که به خارج از کشور صادر می شود با
سرتیفکیت و شناسه کشور صادر شده و در صورت تخلف کشورها
محصوالت شان قرنطین خواهد شد..

https://www.avapress.com

https://baztab.news/article

تاتوبی نیوز :

خبرگزاری ودصم:

د کرنې وزارت د تحقیقاتو ریاست د خاروې پیژنې د ریس ښاغلي
احمدزی په مشرۍ راغلي پالوي له لوري په ننګرهار کې والیت کې
د خاورې پیژنې په موخه ځانګړې سروې پیل شوه.
د ننګرهار د کرنې ریاست ویلي؛ وزارت مقام راغلی پالوی وایې د
هېواد په کچه د خاورې پیژندنې په موخه یې یاده سروې پیل کړې چې
په ترڅ کې یې د ننګرهار والیت په (بټي کوت ،چپرهار ،بهسود او
ښیوې) ولسوالیو کې هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړ.
دوی زیاتوي له دې سروې یې موخه د خاروې طبقې ،حالت  ،عناصر
 ،د خاورې توافق او کیفیت معلول دي چې د کر په موخه کروندګر له
ستونزو سره مخ نشي.
د ننګرهار کرنې سرپرست ریس ډاکټر محمد ضمیر بهسودي د
سروې د پیل مراسمو کې له راغلي پالوي څخه د سروې د ترسره
کیدو په برخه کې د دقت غوښتنه وکړه او سپارښتنه یې وکړه چې د
تحقیقاتو برخې کارکوونکو ته په مرکز کې د خاورې پیژندنې په برخه
روزنیز پروګرامونه په الر واچوي
https://tatobaynews.com

افزایش میزان حاصالت کنجد و زغر در این والیت خبر
میدهند .
به گفته این مسئوالن در میزان حاصالت کنجد  ۴۶درصد و در
حاصالت زغر  ۳۸درصد افزایش بوجود آمده است.
در والیت بلخ در سال جاری  ۰۰۳۲۱تن زغر از ۰۲۳۳۲
هکتار زمین بدست آمده است و همچنان از  ۴۱۱۱هکتار زمین
 ۲۳۴۲تن کنجد برداشت گردیده است .این در حالیست که سال
گذشته از  ۰۰۲۱۱هکتار زمین ۸۱۲۱ ،تن زغر و از ۲۴۴۱
هکتار زمین ۰۱۴۱ ،تن جنکد بدست آمده بود.
ذبیحهللا زوبین ،آمر امور زراعتی والیت بلخ میگوید“ :زغر و
کنجد از جمله نباتات ارزشمند تیلی در این والیت میباشد”.

ننګرهار ۴ :ولسوالیو کې د خاورې د هر اړخیزې څیړنې په موخه سروې افزایش چشمگیر در میزان حاصالت کنجد و زغر والیت بلخ
پیل شوه
مسئوالن ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری والیت بلخ از

https://dari.wadsam.com
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نشرات خارجی
رادیو ازادی :
هلمند کې د مرخېړیو کرکېله زیاته شوې .
د دغه وال یت د کرنې او مالدارۍ ریاست د پالن او همغږۍ مسوول رفیع هللا قلم نن ازادي راډیو ته وویل ،چې په هلمند کې د مرخېړیو
کرکېلې ښه نتېجه ورکړې او دا د کوکنارو د کښت لپاره یو ښه بدیل دی.
نوموړي وویل ،چې د افغانستان مرخیړي په کور دننه او بهر ښه مارکیټ لري.
هغه زیاته کړه" :دا نبات کورني مارکېټ ترڅنګ نړېوال مارکیټ هم لري چې مونږ به سېمه کې له یو شمېر سوداګرو سره خبرې وکړو
څو بهر ته د صادرولو زمینه برابره کړي".
که څه هم په هېواد کې دننه د مرخیړیو د خرڅالو ټاکلې اندازه معلومه نه ده خو په بهر کې یو کیلو ګرام مرخیړي په  ۰۴۱ډالره پلورل
کېږي.
له مرخېړیو تر ډېره د ویني فشار په کنټرولو ،د هډوکو د ناروغیو او مکروبي ناروغیو په درملنه او یو شمېر نورو طبي برخو کې ګټه
اخېستل کېږي.
د هلمند د کرنې ریاست کروندګرو ته د دوی د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د مرخېړیو د کر سپارښتنه کوي.
https://pa.azadiradio.com

تحلیل:
اخبار سکتور زراعت در رسانه های ملی و بین المللی انعکاس خوب داشت ،رسانه ها به موضوعات و فعالیتهای مختلف زراعت
افغانستان پرداختهاند.
این همه تالشها نشانگر تعهد همکاران ما در راستای اطالعرسانی و خدمتگذاری به مردم است .الزم است تا تالشها درین راستا
بیشتر شود.

اقدامات انجام شده:
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری درموردافغانستان میخواهد درتولید کیله خودکفا شود با رادیو ازادی ،احیای سیلوهای
قدیمی یا ساخت سیلوهای جایگزین با هشت صبح ،محمد سالم ساعی ،رییس زراعت ،آبیاری و مالداری بلخ اموزش دربخش شیوه های باغداری
با آژانس باختر ،رئیس زراعت خوست تالش بخاطر احیای جنگالت درخوست با رادیو ازادی ،ریاست زراعت خوست به دنبال سرسبز کردن
والیت وجیب مردم است با تلویزیون چکاد و دی.ان.ای جلغوزه با نام و برند افغانستان ثبت شده است با صدای افغان اوا ،رئیس زراعت
هلمند سمارق درهلمند نتیجه خوب داده با تاتوبی نیوز ،تلویزیون چکاد ،رادیو ازادی ،آژانس باختر ،ریاست زراعت ننگرهار در مورد آغاز
شاخه بری درفارم جدید ،ممنوعیت چوچه مرغهای بی جواز از پاکستان ،آغاز تحقیق باالی خاک درچهارولسوالی ننگرهار و بخاطر
فروش محصوالت زراعتی یک پارک درننگرهارساخته شد با تاتوبی نیوز ،رئیس زراعت غور در مورد رواج یافتن کشت زعفران
درغور با تاتوبی نیوز ،ذبیحهللا زوبین ،آمر امور زراعتی والیت بلخ در رابطه به افزایش چشمگیر حاصالت کنجد و زغردربلخ با ودصم ،و
رئیس زراعت ،بامیان در مورد زمستان پر حاصل بامیان و کشت نتیجهبخش زعفران با صدای افغان اوا صحبت کرده اند.

اقدامات بعدی:
ازینکه ما در رابطه به تحقق قانون حق دسترسی به اطالعات خود را متعهد میدانیم روی این ملحوظ روئسای محترم زراعت والیات
با در نظرداشت این امر باید تالش بیشتر نموده و با رسانههای محلی در والیات بیشتر تماس حاصل نمایند.

