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وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی:
 .1نگرانی بازرگانان از ادامۀ توقف صادرات جلغوزه به چین  /طلوع نیوز
 .2کاپیسا امسال  ۰۶۳تُن جلغوزه تولید کرده است /هشت صبح
 .3د ملخانو سیلونو د خوست کروندګر اندېښمن کړي /آژانس پژواک
 .4امسال حاصالت جواری در هلمند افزایش یافته است  /آژانس پژواک
 .5د کرنې وزارت :په خوست کې د ملخانو پرضد د مبارزې ډله لرو  /سیحون
 .6هلمند کې سږکال  ۰۹۳زره ټنه جوار ترالسه شوي  /سیحون دادکام
 .7کاپیسا امسال  ۰۶۳تُن جلغوزه تولید کرده است  /شفقنا
 .8اختصاص  ۰۳۳میلیون افغانی بیشتر از سال گذشته به صحت حیوانی /اوا
 .9برداشت  ۰۶۳تُن جلغوزه در کاپیسا /اوا
 .11خوست کې ملخانو پرشنو فصلونو یرغل کړی  /خبلایر
 .11برداشت  ۰۶۳تن جلغوزه در والیت کاپیسا /روزنامه افغانستان
 .12ریاست زراعت هلمند از افزایش چشمگیری برداشت جواری دراین والیت خبر می دهد  /تلویزیون چکاد
 .13نگرانی بازرگانان از ادامۀ توقف صادرات جلغوزه به چین  /تلویزیون چکاد
 .14زراعت فراه به دنبال راهکارهای برای افزایش صادرات عناب به خارج کشور  /تلویزیون چکاد
 .15بودیجه وزارت زراعت به منظور خودکفاییدربخش دامداری 111میلیون افزایش یافت /تلویزیون چکاد

 .16په نوي کال کي به د کندهار ښار په بېالبېلو ساحو کې  ۰۳زره نوی نیالګي کښېنول سي /تاتوبی نیوز
 .17میدان وردګ کې د اوبولګولو شپږ پروژې پلي شوي دي /تاتوبی نیوز

 .18مهترالم ښار کې د سبزیو او میوه جاتو یو ستره مارکېټ جوړ شو /تاتوبی نیوز
 .19آب هزاران جریب کشتزار درمیدان وردگ فراهم شد  /آژانس باختر

فشرده نشرات خارجی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

 ۰۵۳تن جلغوزه در کاپیسا جمعآوری شده است  /رادیو ازادی
در هزار جریب زمین باغهای ستروس ساخته میشود  /رادیو ازادی
زراعت و مالداری افغانستان در سال آینده تقویت خواهد شد  /رادیو ازادی
حمله میلیونها ملخ پاکستانی به مزارع افغانستان  +ویدئو /اسپوتنیک
کرونا صادرات جلغوزه از افغانستان به چین را هم متوقف کرد /اسپوتنیک
افزایش  ۰۶۶۵درصدی حاصالت جواری در والیت هلمند  /رادیو ازادی
امسال  ۰۶۳تن جلغوزه در والیت کاپیسا تولید شده است /دویچه وله
وزارت زراعت :هجوم ملخها به زراعت والیت خوست ضرر نرسانیدهاست  /رادیو ازادی
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نشرات داخلی
هشت صبح :
کاپیسا امسال  ۰۶۳ت ُن جلغوزه تولید کرده است
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری والیت کاپیسا از برداشت ۰۶۳
تن جلغوزه در سال جاری از این والیت خبر میدهد .این ریاست
همچنان گفته است که ساحه تحت پوشش جلغوزه در این والیت
نزدیک به دو هزار هکتار است که بیشترین آن در ولسوالیهای
نجراب ،تگاب و الهسای واقع است.
شیوه پروسس جلغوزه در والیت کاپیسا سنتی است و این کار با
مشکالتی صورت میگیرد.
ریاست زراعت والیت کاپیسا اما گفته است که در این اواخر تاجران،
جلغوزه را بدون پروسس خریداری و توسط ماشینآالت مدرن
پروسس میکنند.
جلغوزه از بازارهای محلی کاپیسا جمعآوری میشود و به والیتهای
همجوار و مرکز انتقال داده میشود تا پروسس شود.
وزارت زراعت با نشر خبرنامهای به نقل از رییس زراعت کاپیسا
گفته است که حاصالت جلغوزه امسال نسبت به سالهای گذشته بیشتر
بوده و بهای هر کیلو جلغوزه در کاپیسا در سال جاری به دو هزار و
 ۵۳۳افغانی رسیده است.
این ریاست عایدات ناشی از فروش جلغوزه را بیش از  ۹۰۰میلیون
افغانی اعالم کرده است.
کاپیسا با کوههای پر از جنگل جلغوزه ،فرصتهای بزرگ کاری و
درآمد در بخش توسعهی جنگلها و حاصالت این میوه دارد.
https://8am.af/kapisa
سیحون دادکام :
هلمند کې سږکال  ۰۹۳زره ټنه جوار ترالسه شوي
په هلمند کې په روان کال کې د جوارو په حاصالتو کې  ۰۶،۵سلنه
لوړوالی راغلی دی.
د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي سږکال په دغه والیت کې په
 ۰۰زره هکتاره ځمکه جوار کرل شوي وو چې له دې کروندو ۰۹۳
زره ټنه جوار ترالسه شوي دي.
د هلمند د کرنې او مالدارې رییس زلمی الکو وایي «د هلمند اقلیم د
جوارو کرکېلي لپاره مناسب دی او په دې والیت کې د جوارو بېالبېل
ډولونه کرل کیږي چې د پلور لپاره نورو والیتونو ته صادریږي».
د ښاغلي الکو په خبره د روان کال د حاصالتو د زیاتې کچې الملونه
پریمانه اوبه ،د اصالح شوي تخمونو وېش ،جوارو کرکېلي ته د
بزګرانو لېوالتیا او په دې برخه کې د بزګرانو روزل دي.
په هلمند کې یو شمېر سوداګر وایي له دغه والیت څخه هره ورځ له
 ۵۳۳تر  ۹۳۳مټریک ټنه جوار نورو والیتونو ته وړل کیږي.
جوار غنم ،لوبیا ،ممپلي ،رومي ،بینډۍ ،پنبه ،تور مۍ او زعفران یې
ښه حاصل ورکوونکي کرنیز حاصالت دي.
د هلمند یوشمېر کروندګر هرکال زرګونه هکټاره ځمکه کې جوار
کري.
https://sayhoon.coo

طلوع نیوز :
نگرانی بازرگانان از ادامۀ توقف صادرات جلغوزه به چین
بازرگانان و صاحبان کارخانههای پروسس جلغوزه در کشور،
ازبهر توقف صادرات جلغوزه به چین نگران استند و میگویند
که در حال حاضر بیش از  ۰۳۳تُن جلغوزه منتظر صادر
شدن به چین استند.
چین ،بزرگترین بازار برای جلغوزه افغانستان است؛ اما در
پی شیوع ویروس«کرونا» در این کشور ،از مدت  ۰۳روز
بدینسو روند صادرات جلغوزه به این کشور متوقف شدهاست.
شیرعلی زدران ،بازرگان جلغوزه در پایتخت دراین باره گفت:
«زمان زیادی می شود که جلغوزۀ ما از صادرات به چین
بازمانده است؛ در انبارهای ما جای نیست».
بربنیاد اطالعات شرکتهای صادرکنندۀ جلغوزه ،درحال حاضر
بهای یک کیلوگرام جلغوزۀ افغانستان در بازارهای چین
تا ۰۰۳۳افغانی و هرکیلوگرام مغز جلغوزه تا ۰۳۳۳افغانی به
فروش می رسد.
سید زمان هاشمی ،رییس هیئت عامل اتاق تجارت و
سرمایهگذاری اما میگوید که توقف صادرات جلغوره به چین،
بر روند صادرات جلغوزه به دیگر کشورها تأثیر نگذاشتهاست:
«ما درحال حاضر به دیگر کشورهای جهان صادرات داریم».
فصل صادرات جلغوزه همه ساله در ماه میزان آغاز
میشود؛ اما امسال به علت تأخیر در صادرات جلغوزه به چین،
تاکنون بخشی از جلغوزهیی که برای صادرات به چین آماده
شدهاند ،در انبارها ماندهاست .
. https://tolonews.com
خبرگزاری صدای افغان اوا:
اختصاص  ۰۳۳میلیون افغانی بیشتر از سال گذشته به صحت
حیوانی
مسووالن ریاست عمومی خدمات مالداری و صحت حیوانی
میگویند که در سال جاری  ۰۳۳میلیون افغانی بیشتر از سال
قبل برای سکتور مالداری در پالن مالی سال آینده در نظر
گرفته شده است.
شکرهللا وزیری؛ سرپرست ریاست خدمات مالداری میگوید:
«سال قبل  ۰۳۳ملیون افغانی برای ریاست صحت حیوانی و
خدمات مالداری اختصاص داده شده بود ولی؛ امسال ۰۳۳
میلیون افغانی برای سه طرح منظور شده ریاست خدمات
مالداری که از طرف شورای عالی اقتصادی منظور شده بود
اختصاص داده شده که از لحاظ اهمیت طرح اول ما
نشخوارکنندگان کوچک است که تقریبا ً  ۰۰۳میلیون افغانی
اختصاص داده شده و طرح دوم ما طرح ماهیپروری است که
 ۰۵میلیون اختصاص داده شده و طرح سوم ما طرح لبنیات
است که  ۰۵ملیون افغانی برایش اختصاص داده شده است که
مبلغ  ۰۳۳میلیون افغانی دیگر آن در بخشهای انکشافی خارج
از طرح در بخش خریداری خوراکه ،تجهیزات ،ادویه و
سامانآالت به مصرف میرسد».
https://www.avapress.com
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نشرات خارجی
اسپوتنیک :
هجوم ملخها به زراعت والیت خوست ضرر نرسانیدهاست
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که هجوم ملخها هیچ
ضرری به زراعت والیت خوست نرسانیدهاست.
اکبر رستمی ،سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی
شایعات مبنی بر ضرر زراعتی والیت خوست توسط هجوم ملخها را
نادرست خواند و گفت که فعالً زمان کشت و حاصلبرداری نیست و
این ملخها به زودی مسیر خود را تغییر میدهند.
وی گفت" :این ملخها عموما ً جایی میروند که فصل کشت باشد و
محصوالت نزدیک باشد .خوشبختانه در حال حاضر هیچگونه خطری
متوجه مزرعههای ما در والیت خوست نیست".
این در حالیست که اکثر مردم از هجوم ملخها در والیت خوست ابراز
نگرانی کرده و گفتهاند که کشتزارهای این والیت در معرض هجوم
ملخها قرار دارد.
اما وزارت زراعت میگوید که این ملخها تا چند روز دیگر مسیر
خود را طرف پاکستان تغییر خواهند داد.
آقای رستمی افزود که وزارت زراعت از قبل هجوم ملخها را
پیشبینی و همه تدابیر الزم را اتخاذ کرده بود .بهگفته او ،این تدابیر
شامل تهیه دارو و تعیین کارمندان برای مقابله با ملخ میشود.

رادیو ازادی :
در هزار جریب زمین باغهای ستروس ساخته میشود
در نزدیک به هزار جریب زمین در ننگرهار باغهای جدید
ستروس ساخته میشوند.
اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان به
رادیو آزادی گفت که این وزارت در نظر دارد تا در والیتهای
شرق کشور ،باغهای ستروس را افزایش دهد.
او گفت" :سال جاری در والیت ننگرهار ،در  ۹۶۳جریب زمین
باغهای جدید ستروس ساخته میشوند".
او افزود" :در این سه سال گذشته تمرکز بیشتر روی ایجاد
باغهای ستروس در شرق کشور مانند والیتهای ننگرهار،
لغمان و کنر بوده ،کارزار نهالشانی و ایجاد باغها از دو هفته
بهاینسو ،در این والیتها آغاز شده است.
میوههای ستروس شامل کینو ،نارنج ،سنتره و لیمو میشود.
آقای رستمی افزود که امسال تولیدات ستروس کشور  ۰۵هزار
متریک تن بود که توانست نیاز بازار را مرفوع کرده و جلو
واردات از دیگر کشورها را بگیرد.

https://da.azadiradio.com
https://baztab.news/article/1277924
تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانه های داخلی و بین المللی بازتاب خوبی داشت ،و مسوؤالن وزارت زراعت با تعهدی که برای تحقق وعملی
کردن قانون حق دسترسی به اطالعات دارند مسوؤلیت شانرا در راستای ارائهی معلومات و اطالعات دقیق از طریق رسانهها با مردم
شریک ساخته و امیداست تا این روند مستدام باشد .
اقدامات انجام شده:
اکبر رستمی ،سخنگوی این وزارت درمورد سرمایهگذاری در بخشهای مختلف مالداری در والیات مختلف کشور فراهم میشود ،در
هزار جریب زمین باغهای ستروس ساخته میشود ،هجوم ملخها به زراعت والیت خوست ضرر نرسانیدهاست با رادیو ازادی ،خبلایر ،
سیحون واسپوتنیک ،رییس زراعت ،آبیاری ومالداری میدان وردگ آب هزاران جریب کشتزار درمیدان وردگ فراهم شد با آژانس
باختر ،زراعت فراه به دنبال راهکارهای برای افزایش صادرات عناب به خارج کشور با تلویزیون چکاد ،رئیس زراعت میدان وردک
شش پروژدربخش ابیاری اغاز شد با تاتوبی نیوز ،ریاست زراعت هلمند افزایش جواری درهلمند با آژانس پژواک ،سیحون دادکام ،رادیو
ازادی ،تلویزیون چکاد  ،ریاست زراعت والیت کاپیسا کاپیسا امسال  ۰۶۳تُن جلغوزه تولید کرده است با هشت صبح ،شفقنا ،صدای
افغان اوا ،دویچه وله ،شکرهللا وزیری؛ سرپرست ریاست خدمات مالداری ۰۳۳میلیون افغانی بیشتر از سال گذشته به صحت حیوانی با
صدای افغان اوا صحبت کردهاند.
اقدامات بعدی:
روئسای محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور در رابطه به اقدامات شان با رسانههای محلی دروالیات سخن زده اند اما الزم است
تا در راستای فعالیت های شان با رسانهها بیشتر در تماس باشند و در امر تحقق اطالعرسانی بهموقع به رسانهها توضیحات بیشتر ارائه
نمایند.

