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وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
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بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی:
 .1درحالحاضردوهزاروسهصدوپنجاهفارم ماهی پروریدرکشوروجوددارد /طلوع نیوز

' .2بیش از دو میلیون اصله نهال در ننگرهار غرس میشود /طلوع نیوز
 .3شماری از مالداران ازنبود امکانات الزم برای مالداری شکایت دارند  /طلوع نیوز
 .4بیش از  ۰۳۳درخت پسته توسط والی باغیس دراین والیت قطع شده است  /طلوع نیوز
 .5نگرانی کشاورزان به پایان رسید ،وزارت زراعت سردخانه خواهد ساخت  /تلویزیون چکاد
 .6ریاست زراعت نیمروز به دنبال عواید بشتر ازراه تولید خرما  /تلویزیون چکاد
 .7نبود بازار معیاری بهای طالی سرخ هرات را کاهش داد  /چکاد
 .8انسجام کشاورزی هرات زیر چتر اتاق زراعت وتولیدات را افزایش خواهد داد  /چکاد
 .9ایجاد  ۰۴۳فارم مرغداری دریک سال گذشته درافغانستان  /چکاد
 .11توسعه پروزه های پرورش ماهی درهرات  /چکاد
 .11درطی سال جاری بیش از  ۰۳۳تن عسل درهرات تولید شده است  /چکاد
 .12وزارت زراعت :با ساخت دو کانال ،حدود  ۰هزار جریب زمین در سمنگان تحت پوشش آبیاری قرار میگیرد/روزنامه
افغانستان
 .13وزارت زراعت :در یک سال گذشته  ۰۴۳مرغداری ساختیم/هشت صبح
 .14درسال مالى گذشته  ۰۴۳مرغداری ُخرد و بزرگ در کشور ساخته شده است /آژانس پژواک
 .15رئیس جمهور :آیندۀ افغانستان به زراعت بستگى دارد /آژانس پژواک
 .16تولید  ۰۳۳هزار نهال پسته در والیت بادغیس  /خبرنامه
 .17کمپاین نهال شانی در بلخ آغاز شد  /باور
 .18عالقمندی به ماهی پروری در جوزجان افزایش یافته است  /باور
 .19لغمان کې د سبزیجاتو د بسته بندۍ مرکز جوړیږي /خبلایر
 .21ایجاد کارخانۀ کوچک تولید لبنیات توسط یک زن در بدخشان  /خبرگزاری نشانه
 .21په کندهار کې په دوه زره جریبه د مېوې باغونه جوړیږي  /سیهون دادکام
 .22کار ساخت دو کانال آبیاری در سمنگان آغاز شد /اوا
 .23مراسم افتتاح اتاق محصوالت زراعتی و مالداری افغانستان /اوا
 .24ساخت  ۰۴۳مرغداری از سوی وزارت زراعت در یکسال گذشته /اوا
 .25یک میلیون نهال در بلخ غرس می شود /اوا
 .26بیش از یک میلیون نهال در بلخ غرس میشود /خبرگزاری دید
 .27ده ها پروژه در کندز عملی شده است  /آژانس باختر
 .28برای ده ها دهقان تخم اصالح شده گندم توزیع شد  /آژانس باختر
 .29صدهزار نهال پسته در بادغیس تولید شد  /آژانس باختر
 .31ماهی پروری درجوزجان رونق یافته است  /آژانس باختر
 .31گلخانه یی درننگرهار که عاید آن دو برابر کشت خشخاش است  /آژانس باختر
 .32در نیمروز باغهای تجارتی ُخرما ساخته میشود  /باختر
 .33فابریکه پروسس برنج افغان تنها کارخانه فروش فراورده های هزاران دهقان در شرق افغانستان  /آژانس باختر
 .34زمینه آبیاری ده ها جریب زمین زراعتی دربدخشان فراهم شد  /آژانس باختر
 .35صدها خانواده و زمین زراعتی آنان دربدخشان درامان شد  /آژانس باختر
 .36آب پنجصد جریب زمین زراعتی درهلمند فراهم شد  /آژانس باختر
 .37رییس جمهوری :ایجاد اتاق محصوالت زراعتی و مالداری باعث انکشاف زراعت خواهد شد  /آژانس باختر
 .38در نیمروز باغهای تجارتی ُخرما ساخته میشود  /آژانس باختر
 .39دهقانان هرات به کشت لبلبو عالقهمنداند  /آژانس باختر
 .41ننګرهار کې د وریجو یو میل کې هر کال ۶۳ټنه وطني وریجي پروسس کېږي/تاتوبی نیوز
 .41هلمند کې د  ۰۳۳۳جریبه باغونو جوړولو او د نیالګیو ایښودنې لړۍ پیل شوه /تاتوبی نیوز
 .42هلمند :کروندګرو ته به په لوړ تخفیف نیالګي ورکړل شي /تاتوبی نیوز
 .43لغمان :په  ۰۳۳جریبه ځمکه کې بڼونه جوړیږي /تاتوبی نیوز
 .44د ختیځ لبنیاتو فابریکه هره ورځ له مالدارانو  ۴نیم زره لیتره شیدې د پروسس په موخه را ټولوي /تاتوبی نیوز
 .45لغمان :د سبزیجاتو د بسته بندۍ د یوه مرکز د جوړیدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه /تاتوبی نیوز
 .46کرنې ریاست :په غیرې قانوني ډول د پاکستاني چرګانو پلورنکو هټۍ تړل کیږي /تاتوبی نیوز
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 .47لغمان :د بزګرو د کرنیزو توکو د بازار موندنې او د ستونزو حل په موخه د کرنې خونه جوړیږي /تاتوبی نیوز
 .48هلمند کې د پستې نوي بڼونه جوړیږي /تاتوبی نیوز
 .49ننګرهار کې د کبانو د روزنې کاروبار وده کړې /تاتوبی نیوز
 .51دوربابا :د څه باندې  ۰۱ټنه د غنمو اصالح شوي تخم د ویش لړۍ پیل شوه/تاتوبی نیوز

فشرده نشرات خارجی:
.1
.2
.3
.4
.5

ایجاد فارم شترمرغ برای نخستین بار در کندهار  /رادیو ازادی
'بیش از دو میلیون اصله نهال در ننگرهار غرس میشود /رادیو ازادی
وزارت زراعت :برای  ۰۳هزار زن فارمهای مرغداری ساخته میشود  /رادیو ازادی
اتاق تجارت :شیوع کرونا سبب توقف صادرات جلغوزه به چین شده است  /رادیو ازادی
غرس بیش از یک میلیون نهال در بلخ  /اسپوتنیک

نشرات داخلی
هشت صبح :
وزارت زراعت :در یک سال گذشته  ۰۴۷مرغداری ساختیم
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری گفته است که در سال مالی ،۰۰۳۱
 ۰۴۳مرغداری خرد و بزرگ را در سراسر کشور ساخته است.
این وزارت در اعالمیهاش آورده است که تالشهای این نهاد برای رشد
تولید محصوالت مرغداری در حالی بیشتر شده است که سال ،۰۰۳۰
میزان خودکفایی افغانستان در تولید گوشت مرغ ،به  ۱۳درصد رسیده بود و
«حاال که فارمهای جدید در  ۰۰۳۱مالی ساخته شده ،این آمار بهبود
بیشتری خواهد یافت».
بر بنیاد اعالمیه ،اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
گفته است« :از میان  ۰۴۳مرغداری ۰۳ ،مرغداری آن تجارتی و بزرگ
است ،از بین این  ۰۳مرغداری ۰۳ ،تای آن با ظرفیت پرورش  ۰۳هزار
مرغ در یک نوبت ساخته شده است».
او گفته است از مجموع  ۰۳مرغداری تجارتی ۶۳ ،تای آن ،هر کدام با
ظرفیت پنج هزار مرغ در یک نوبت ،ایجاد گردیده است .این فارمهای
تجارتی با کمک سبسایدی وزارت زراعت برای سرمایهگذاران ساخته شده
است.
آقای رستمی گفته است که در سال  ۰۰۳۱مالی ،وزارت زراعت تنها برای
رشد اقتصاد خانمها ۶۰۳ ،مرغداری خرد و بزرگ در سراسر کشور ایجاد
کرده است ،این مرغداریها شامل فارمهایی با ظرفیت پرورش مقدار
متفاوت مرغها ،مانند  ۰۳۳مرغ گوشتی ۰۳۳ ،مرغ تخمگذار ۰۳ ،مرغ
تخمگذار و  ۰۳مرغ تخمگذار بوده است که همه برای خانمها ساخته شده
است.
https://8am.af/mail-in-one
آژانس باختر :
فابریکه پروسس برنج افغان تنها کارخانه فروش فراورده های هزاران
دهقان در شرق افغانستان
کارخانه پروسس برنج افغان به فکر افزایش میزان کارایی اش در شرق
افغانستان است.
\این کارخانه با پروسس وبسته بندی شصت تن برنج در روز ،تنها کارخانه
یی برای فراورده های سه هزار وپنج صد دهقان درشرق افغانستان محسوب
می شود.
با توجه به افزایش تولیدات برنج در کشور  ،مسووالن این کارخانه می
خواهند میزان کارایی شان را بیشتر کنند.

تاتوبی نیوز
هلمند :کروندګرو ته به په لوړ تخفیف نیالګي ورکړل شي /تاتوبی
نیوز
مرستیال والي مجاهدهللا صفاري د هلمند زراعت ریاست اړوند انار
باغ د ونو قوریو او تحقیقاتي فارم څخه لیدنه وکړل.
دده په خبره چي سږ کال د نورو کلنو په پرتله نهاالن په ښه ډول
روزل سوې دي چي ولسي خلکو ته به په ( )٪۰٢تخفیف او دولتي
ادارو ته به په وړیا ډول وویشل سي.همداراز مرستیال والي د بوالن
تحقیقاتي فارم د کرل سوو روزنیزو ونو او فارمي ماهیانو فارم او
ددي فارم له تحقیقاتي ودانۍ څخه لیدنه وکړل او هلمند یي د زراعت
برخه کي غوره او مناسب ځای یاد کړ.
د ښاغلي صفاري په خبره چي تر پخوا اوس په زراعت او مالدارۍ
کي ډیر پرمختګ راغلی دی او د زراعت ټولو کارمندانو ته یي
سپارښتنه وکړل چي د زراعت په برخه کي خپلې هڅي ونه سپموي.
ښاغلي صفاري له ټولو خلکو وغوښتل چي د نوې کال په رارسیدو
سره دي ټول ښاریان د ښار د ښکال او هوا پاکوالي په خاطر د خپلو
کورونو مخي ته یو یو نهال کښینوي څو ښار مو ال ښکال وومي.ددې
تر څنګ د کرهڼې او مالدارۍ رﺉیس ښاغلی زلمی الکو وایي چي سږ
کال پالن لري چي په ښار او ولسوالیو کي (یولک او شل) زره بیال
بیل نهاالن د زراعت ریاست لخوا او (نهه لکه) د خصوصي سکتور
له خوا خلکو ته د ټاکل سوې نرخ خلکوته ورکړي ،څو خلک له دې
ونو نه ګټه پورته کړي.
https://tatobaynews.com
خبرگزاریصدایافغاناوا:
ساخت  047مرغداری از سوی وزارت زراعت در یکسال گذشته
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری می گوید که در یک سال گذشته در
سراسر کشور ۰۴۷ ،مرغداری خرد و بزرگ ساخته است.
تالش وزارت زراعت برای رشد تولید محصوالت مرغداری در حالی
بیشتر شده است که سال  ،۰۰۳۰میزان خودکفایی افغانستان در تولید
گوشت مرغ ،به  ۱۳درصد رسید .حاال وزارت زراعت میگوید که
حاال که فارمهای جدید در  ۰۰۳۱مالی ساخته شده ،این آمار بهبود
بیشتری خواهد یافت.
اکبر رستمی؛ سخنگوی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری میگوید:
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آنان می گویند تالش دارند که با خرید وسایل و ماشین آالت جدید عصری و
جذب کارگران بیشتر  ،توانایی پروسس و بسته بندی کارخانه شان را از
شصت تن به یک صدو پنجاه تن در روز افزایش دهند.
کارخانه پروسس وبسته بندی برنج افغان هشت سال پیش در شهرک صنعتی
شیخ مصری در شهرجالل آباد ننگرهار به فعالیت آغازکرد و درحال حاضر
به بزرگترین کارخانه پروسس وبسته بندی برنج در شرق کشور تبدیل شده
است.
http://www.bakhtarnews.com.af

«از میان  ۰۴۳مرغداری ۰۳ ،مرغداری آن تجارتی و بزرگ است،
از بین این  ۰۳مرغداری ۰۳ ،تای آن با ظرفیت پرورش  ۰۳هزار
مرغ در یک نوبت ساخته شده است».
او گفت از مجموع  ۰۳مرغداری تجارتی ۶۳ ،تای آن ،هر کدام با
ظرفیت پنج هزار مرغ در یک نوبت ،ایجاد گردیده است .این
فارمهای تجارتی با کمک سبسایدی وزارت زراعت برای
سرمایهگذاران ساخته شده است.
https://www.avapress.com

نشرات خارجی
رادیو ازادی :
وزارت زراعت :برای  ۰۷هزار زن فارمهای مرغداری ساخته میشود
و زارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که در سال جاری برای ۰۳
هزار زن ،فارمهای مرغداری کوچک و متوسط ساخته شده است.
اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این
وزارت برنامه دارد که در سال آینده در برخی والیات  ۰۰۳فارم نگهداری
مرغ بسازند.
او افزود" :در سال  ۰۰۳۱بیست هزار زن تحت پوشش قرار داده شدند و در
سال آینده ما  ۰۰۳فارمهای تجارتی  ۰هزار قطعهای و ده هزار قطعهای را
روی دست داریم".
آقای رستمی میگوید که سرمایهگذاران میتوانند با سرمایهگذاری در
بخشهای فنی و مالی آن  ۴۳در صد نقش داشته باشند.
وزارت زراعت و مالداری میگوید که بربنیاد بررسی اتحادیه ملی نگهداری
مرغ هم اکنون در سراسر افغانستان حدود  ۱۳هزار فارم کوچک و بزرگ
برای پرورش مرغ فعالیت میکنند.
بر اساس این بررسی ،این فارمها ساالنه  ۰۰۳هزار تن گوشت تولید و ۱۳
درصد نیازمندی افغانستان را مرفوع میکنند.
https://da.azadiradio.com

اسپوتنیک
غرس بیش از یک میلیون نهال در بلخ
محمد اسحاق رهگذر ،والی بلخ با غرس چندین نهال در صحن دفتر
کاریاش برای حفظ و مراقبت از سرسبزی شهر به کمپاین ملی
نهالنشانی پیوست.
والی بلخ گفت که یک میلیون نهال در چهارده ولسوالی و دوازده ناحیه
شهری والیت بلخ غرس خواهد شد اما کاشت نهال بدون حفاظت و آب
رسانی فایدهای ندارد و متاسفانه همه ساله نهالهای زیادی غرس
میگردد ولی به خاطر نرسیدن آب و مراقبت درست خشک میشود.
وی گفت :من به تمام مسئولین مربوطه دستور دادم که از نهالهای
غرس شده در سال جاری حفاظت نمایند و از مردم نیز تقاضا دارم که
در عرصه زراعت و سرسبزی شهر و محیط شان همکار و کوشا
باشند.
محمد سالم ساعی مسئول ریاست زراعت و مالداری این والیت به
رسانهها گفت :کمپاین نهالنشانی ملی همه ساله از تاریخ  ۰۳دلو آغاز
میشود که مردم و مسئولین برای سرسبزی در محیط و سطح شهر
شان نهال غرس میکنند.
.
https://af.sputniknews.com

تحلیل:
اخبار زراعتی در مطبوعات داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته و رسانهها به موضوعات مهم و گوناگون پرداختهاند.
تعهدی که ما در برابر مردم برای دسترسی شان به اطالعات داریم هنوز هم پا برجاست و همکاران ما با برقرارری تماس با رسانهها از فعالیتها و
کارکردهای شان ازین طریق مردم عزیز کشور را در جریان قرار میدهند که این عملکرد شان قابل قدر است.
اقدامات انجام شده:
اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت درمورد ساخت فارم مرغداری برای  ۰۳هزار زن ،ایجاد فارم شترمرغ برای نخستین بار در کندهار با رادیو
ازادی ،در مورد ساخت  ۰۴۳فارم مرغداری در یک سال گذشته هشت صبح ،تلویزیون چکاد خبرگزاری صدای افغان(آوا ،رئیس زراعت کندهاردر
مورد ساخت دوهزارجریب زمین باغهای میوه با سیحون دادکام ،رئیس زراعت ننگرهار'بیش از دو میلیون اصله نهال در ننگرهار غرس میشود با
طلوع نیوز ،برای دهها دهقان تخم اصالح شده گندم توزیع شد با آژانس باختر ،رادیو ازادی ،ریاست زراعت نیمروز باغهای تجارتی ُخرما ساخته
میشود با آژانس باختر وعواید بیشتر از راه تولید خرما با تلویزیون چکاد ،مسووالن ریاست زراعت ،هراتعالقهمندی دهقانان به کشت لبلبو با
آژانس باختر ،رییس زراعت والیت سمنگان کار ساخت دو کانال آبیاری آغاز شد با اوا  ،رئیس زراعت هلمند ساخت ۰۳۳۳باغ درهلمن اغار شد با
تاتوبی نیوز درهلمند باغهای پسته ساخته میشود با تاتوبی نیوز ،رئی زراعت بلخ کمپاین نهال شانی در بلخ آغاز شد با مرکزرسانه ای باور ،
خبرگزاری دید ،خبرگزاری صدای افغان(آوا / ،اسپوتنیک ،رئیس زراعت ،ی والیت سمنگان با ساخت دو کانال ،حدود  ۰هزار جریب زمین در
سمنگان تحت پوشش آبیاری با روزنمه افغانستان  ،محمد امان امانیار ،رییس جنگالتتولید  ۰۳۳هزار نهال پسته در والیت بادغیس با خبرنامه ،آژانس
باختر ،محمدعالم عالمی رئیس زراعت جوزجان در مورد عالقمندی به ماهی پروری دراین والیت با مرکزرسانه ای باورو آژانس باختر صحبت
کردهاند.
اقدامات بعدی:
اگر چه روئسای محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور دررابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی در والیات سخن زده اند اما الزم است تا
درراستای فعالیت های شان با رسانههای محلی در تماس باشند و توضیحات بیشتر ارائه نمایند تا ازفعالیت ها و اقدامات سکتور زراعت مردم بیشتر
آکاه شوند و از سویی هم کارکردسکتور زراعت برجسته شود.

