وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 ۰۳ – ۹۲دلو ۸۰۲۱

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی:
 .1شیوهی جدید «مرغ دزدی» در هرات؛ مافیای قاچاق مرغ و ناامیدی مالکان مرغداریها /هشت صبح
 .2تجار افغان در یک نمایشگاه در دبى انواع محصوالت زراعتى کشور را به نمایش گذاشتند /آژانس پژواک
 .3در سال روان مالى ده ها میلیون افغانى قرضه براى دهاقین توزیع مى شود  /آژانس پژواک
 .4براى صدها دهقان در بدخشان تخم اصالح شدۀ گندم و کود کیمیاوى توزیع مى شود  /آژانس پژواک
 .5افزایش حاصل ،بازار و بهای بادام در کندز  /باور
 .6آغاز کمپاین نهال شانی در سرپل /باور
 .7افزایش کاروبار ،کشت و پرورش گل در بلخ  /باور
 .8په فراه کې په  ۰۳۳جریبه ځمکه د عنابو بڼونه جوړیږي  /سیحون
 .9کارزار کاشت نهال به والیت هرات رسید اما نهال های سال گذشته ازبین رفته  /جکاد
 .11صد باغ به مجموعیباغ های دروالیت سمنگان اضافه خواهد شد  /چکاد
 .11توقف کار تصدی بست دربخش پنبه دانه هلمند فرصت های شغلی را از بین برده است  /چکاد
 .12زراعت فراه به دنبال راهکارهای برای افزایش صادرات عناب به خارج از کشور  /چکاد
 .13قرضههای سودآور؛ سرمایه صندوق انکشاف زراعت بامیان  ۱۲میلیون افغانی افزایش یافت /اوا
 .14ده سبزخانه کوچک برای بیجاشدگان داخلی در بلخ ساخته شد /اوا
 .15ننګرهار :زیتونو ونو شاخه برۍ چارې پیل شوي /تاتوبی نیوز
 .16ننګرهار :د شاتو تولید کې ډېروالی راغلی /تاتوبی نیوز
 .17دبۍ کې کرنیز نندارتون؛ د افغانستان کرنیز محصوالت پکې نندارې ته اېښودل شوي /تاتوبی نیوز
 .18د پکتیا سید کرم کې  ۰۵۳هکټاره ځنګل او ځنګل بڼ جوړیږي /تاتوبی نیوز
 .19ننګرهار کې د سټروسو نږدې زر جریبه نوي بڼونه جوړیږي /تاتوبی نیوز
 .21په دوبۍ کې افغان صادرات نندارې ته کیښودل سول /تاتوبی نیوز
 .21د هلمند پنبه دانه پاکستان ته ځي /تاتوبی نیوز
 .22باغ های جدید عناب در فراه ایجاد می شود  /آژانس باختر
 .23صد ها دهقان در غزنی تخم اصالح شده گندم دریافت کردند  /آژانس باختر

فشرده نشرات خارجی:
 .1تولید ابریشم در کندز به رکود مواجه است /رادیو ازادی
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نشرات داخلی
هشت صبح :
شیوهی جدید «مرغ دزدی» در هرات؛ مافیای قاچاق مرغ و ناامیدی
مالکان مرغداریها
طی سالهای اخیر پرورش مرغ و فرآوردههای آن مثل تخم و گوشت
در هرات رشد چشمگیر داشته است .بر اساس آمار موجود بیشتر از
سههزار مرغداری در هرات و دیگر والیات زون غرب فعالیت
دارند.
با وجود رشد مرغداری ،مسألهای که صدای اعتراض مرغداران را
بلند کرده ،ورود قاچاقی مرغ از کشورهای همسایه به ویژه ایران
است .آمار اتحادیه مرغداران هرات نشان میدهد هر هفته دستکم
 ۵۵کانتینر مرغ و فرآوردههای آن به صورت قاچاقی و بدون پرداخت
محصول گمرکی از ایران به این والیت وارد میشود.
از دید این اتحادیه حلقههای مافیایی و سودجو در تجارت واردات
گوشت مرغ از ایران و پاکستان دست دارند و مرغهایی که در این
کشورها قابل استفاده نیست را به افغانستان میآورند.
ورود مرغهای قاچاقی سبب شده تولیدکنندهگان داخلی در بازار رقابت
توان رویارویی با وارد کنندهگان را نداشته باشند و با ورود هر
محمولهی قاچاق یک مرغداری به ورشکستهگی نزدیکتر شود.

آنها این پیشه را درآمدزا عنوان کرده میگویند ،گلهایی را که
پرورش میدهند در فصلهای مختلف به بازار عرضه میکنند و
همچنان به والیتهای دیگر نیز صادر میکنند

https://8am.af/the-new

. https://www.bawar.af

خبرگزاری صدای افغان اوا :
قرضههای سودآور؛ سرمایه صندوق انکشاف زراعت بامیان ۱۲
میلیون افغانی افزایش یافت
رییس صندوق انکشاف زراعت میگوید ،به دلیل عالقمندی دهقانان و
صنعتکاران بامیانی برای اخذ قرضه از صندق انکشاف زراعت در
والیت بامیان ،در سال جاری میالدی تخصیص ساالنه صندوق
انکشاف زراعت در این والیت  ۱۲میلیون افغانی افزایش یافته است.
بامیان :ایمل آرمان ،رئیس عمومی صندوق انکشاف زراعت که به
والیت بامیان سفر کرده ،در یک گردهمایی در مرکز این والیت،
ایجاد صندوق انکشاف زراعت برای دهقانان بامیان را مفید خوانده،
گفت" :از زمانی که دهاقین در والیت بامیان قرضههایی را از این
صندوق دریافت کردهاند ،زمینهای تحت کشت مردم  ۱۵درصد
افزایش یافته است.
ایمل افزود ،سال قبل دهقانان والیت بامیان حدود  ۲۶۱میلیون افغانی
قرضه دریافت کرده بودند؛ به همین دلیل در سال جاری  ۱۲میلیون
افغانی سرمایه صندوق انکشاف زراعت در این والیت افزایش یافته
است..

سیحون :
په فراه کې په  ۰۳۳جریبه ځمکه د عنابو بڼونه جوړیږي
د افغانستان د کرنې وزارت په پام کې لري چې په فراه کې د
عنابو سل بڼونه جوړکړي.
د کرنې او مالدارې وزارت ویاند اکبر رستمي وایي د کرنې
وزارت په دغه والیت کې د  ۲۳۳باغونو د جوړولو لپاره ۲۶
زره نیالګي په بڼوالو ویشلي دي.
رستمي وایي دغه باغونه د فراه په پشت رود ولسوالۍ کې
جوړېږي.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې فراه د هېواد
په کچه د عنابو تر ټولو مهم تولیدونکی والیت دی چې اوس په
کې په  ۲۱۳۳هکتاره ځمکه عناب کرل شوي دي.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې کرنې وزارت په پام کې لري
چې سږکال په  ۰۳۳جریبه ځمکه کې د عنابو باغونه جوړ
کړي.
په فراه کې د کرنې ریاست وایي فراه د عنابو له پاره ښه اقلیم
لري.
عناب د هېواد په ځینو سېمو کې په خپل سر شنه کېږي او په
ځینو نورو سیمو کې بیا د کرنې وزارت او خلکو له خوا کرل
کېږي.
https://sayhoon.com
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مرکزرسانه ای باور :

افزایش کاروبار ،کشت و پرورش گل در بلخ  /باور
مسووالن اداره زراعت ومالداری والیت بلخ میگویند ،گل
پروری ونهال به سیستم گلخانهای در حال رشد است.
ذبیح هللا ذوبین آمر امور زراعتی اداره زراعت ومالداری بلخ به
باور گفت ،گل پروری و ایجاد فارمها در این والیت رو به
افزایش است وهم اکنون در ولسوالیهای دهدادی ،بلخ و
نهرشاهی تعداد زیادی از گلخانهها به منظور پرورش گلهای
مختلف النوع تازه فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه در گلخانهها در کنار گلهای وطنی گلهای
خارجی نیز پرورش میشوند افزود ،در راستای گسترش این
صنعت وزارت زراعت پالنهای وسیع را نیز روی دست دارد.
از سوی هم فارمداران گل در بلخ میگویند ،عالقمندی باشندگان
این والیت به کاشت گلهای زینتی و نهالهای میوه دار وبی
میوه افزایش یافته است.
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نشرات خارجی
رادیو ازادی :
تولید ابریشم در کندز به رکود مواجه است
شماری از تولید کنندگان ابریشم در کندز میگویند ،به دلیل نبودن کرم ابریشم ،تولید آن در این والیت با رکود مواجه شدهاست .
بهگفته آنها ،دستاندرکاران تولید ابریشم در کندز بیکار شدهاند.
مرضیه یک پرورش دهندۀ کرم ابریشم در ولسوالی امام صاحب به رادیو آزادی گفت" :کاروبار تار ابریشم را میکردیم ،کار ما خوب
بود ،از همان خرچ خانه را پوره می کردیم .چند بار به دفتر زراعت مراجعه کردیم که تخم آن را برای ما بدهد .اگر تخم آن برای ما داده
شود ،کار خود را بکنیم و از طریق آن خرچ خانوادۀ خود را پیدا کنیم ".
مسئوالن اداره زراعت کندز با تأیید این مشکل میگویند ،مؤسساتیکه در این زمینه کار میکردند ،به دلیل افزایش ناامنیها فعالیتهای
شان را متوقف ساخته و از این والیت بیرون شدهاند.
. https://da.azadiradio.com

تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانه های داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته ،فعالیتها و اقداماتیکه ازجانب وزارت زراعت صورت گرفته بدون
شک زمینه ساز تقویت اقتصاد کشور بوده و از سویی انعکاس فعالیتها و کارکردها از جانب رسانهها ،سطح آگاهی مردم از وضعیت
کنونی سکتور زراعت بلند میرود.
اقدامات انجام شده:
علی اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت درمورد باغ های جدید عناب با خبرگزاری سیحون رییس اداره زراعت فراه باغ های جدید
عناب در فراه ایجاد می شود با آژانس باختر ،ریاست زراعت هرات شیوهی جدید «مرغ دزدی» در هرات؛ مافیای قاچاق مرغ و ناامیدی
مالکان مرغداریهابا هشت صبح  ،مسئوالن ریاست انکشاف صندوق های زراعتی در والیت بامیان ؛ سرمایه صندوق انکشاف زراعت
بامیان  ۱۲میلیون افغانی افزایش یافت با خبرگزاری اوا ،آژا نس پژواک ،ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری والیت بلخ ده سبزخانه
کوچک برای بیجاشدگان داخلی در بلخ ساخته شد باخبرگزاری اوا ،و افزایش کاروبار ،کشت و پرورش گل در بلخ با خبرگزاری باور
عبدالمجید حافظ آمر امور زراعتی کندز افزایش حاصل ،بازار و بهای بادام در کندز با خبرگزاری باور ،مسووالن اداره زراعت والیت
سرپل آغاز کمپاین نهال شانی در سرپل با خبرگزاری باور ،ریاست زراعت بدخشان توزیع تخم اصالح شدۀ گندم و کود کیمیاوى برای
دهقانان با آژا نس پژواک ،مسئوالن اداره زراعت کندز تولید ابریشم در کندز به رکود مواجه است با رادیو ازادی صحبت کردهاند.

اقدامات بعدی:
روئسای محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور در رابطه به اقدامات شان با رسانههای محلی دروالیات سخن زدهاند ،اما الزم
است تا درراستای فعالیت های شان بهرسانههای محلی بیشتر توضیحات دهند تا مردم بشتر در جریان قرار گیرند.

