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بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی:
 .1کمپاین بهاری نهال شانی طلوع نیوز
 .2کمربندسبز  /تلویزیون یک
 .3برنامه ملی نهالشانی»؛ تالشی برای بهبود محیط زیست یا نمایش بهاری؟ /اطالعات روز
 .4روند توزیع  ٢٢٢تن گندم بذرى برای دهاقین در غور آغاز شد/آژانس خبری پژواک
 .5کندهار کې پر زر جریبه ځمکه کرنیز کمپلېکس جوړېږي /آژانس خبری پژواک
 .6د پکتیکا کروندګر :د اصالح شوو تخمونو او نیالګیو مرسته دې راسره وشي /آژانس خبری پژواک
 .7کمپاین بهاری نهال شانی در فاریاب آغاز شد /آژانس پژواک
 .8آنجا که درخت هست ،زندگی هم هست /روزنامه صبح کابل
 .9کمپاین بهاری نهال شانی در فاریاب آغاز شد /شفقنا
 .11ترکیه بخشی از صحن روضه مبارک را سرسبز میکند  /باور
 .11ایجاد دومین فارم پرورش گژدم در هلمند /ودصم
 .12کار احداث بیش از هزار جریب باغدر سرپل آغاز شد  /باور
 .13حیوانات وحشی و پرندهگان کمیاب بامیان با خطر نابودی روبهرو شدهاند " /سیحون
 .14زمینه آبیاری دوهزارجریب زمین مساعد شده است /اژانس باختر
 .15احیای بخش های ازبین رفته جنگل بوالن درهلمند  /آژانس باختر
 .16برپایی کارگاه آشنایی دهقانان به فایده های شاخه بری درختان در پکتیا  /آژانس باختر
 .17پارک های پروسس فراورده های زراعتی درچهار شهر بزرگ ساخته می شود /آژانس باختر
 .18بهره برداری از بیست ذخیره گاه پیاز در پکتیا /آژانس باختر
 .19درپنجشیر باغ های میوه ایجاد می شود /آژانس باختر
 .21هلمند کې د بوالن ځنګل تخریب سوي برخې بیا رغول کیږي /تاتوبی نیوز
 .21کندهار کي د زراعتي سکتور د ودي لپاره جدي هڅي پیل سوي /تاتوبی نیوز
 .22پکتیا کې د پیازو ساتلي  ٢٢زېرمې ګتې اخیستنې ته وسپارل سوي /تاتوبی نیوز
 .23هلمند :د شاتو مچیو فارم لرونکو ته د کنې ضد درمل ورکړل شول /تاتوبی نیوز
 .24په کندهار کې د زراعتي توکو د پروسس ځانګړی پارک جوړېږي /تاتوبی نیوز
 .25د پکتیا پر یو شمېر کروندګرو د باغچو اړوند توکي ووېشل شول /تاتوبی نیوز
 .26د زهرو سوداګري؛ هېواد کې د لړمانو روزنې فارمونه جوړ شوي /تاتوبی نیوز
 .27روزګان :د  ۴۳والیتونو په نوم نیالګي کښېنول سول /تاتوبی نیوز
 .28ونې او کروندې څنګه د چاپیلایر ککړتیا مخنېوی کوي؟ /تاتوبی نیوز
 .29فراه :سږ کال  ۰٢زره نیالګي اېښودل کېږي /تاتوبی نیوز

فشرده نشرات خارجی:
 .1در یک کنفرانس روی سرمایه گذاری در افغانستان و امریکا بحث میشود  /رادیو ازادی
 .2دومین فارم نگهداری کژدم در هلمند ایجاد شد /رادیو ازادی
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نشرات داخلی
روزنامهاطالعات روز :
برنامه ملی نهالشانی»؛ تالشی برای بهبود محیط زیست یا
نمایش بهاری؟
حکومت افغانستان  ٢٢حوت را «روز ملی نهالشانی» نامگذاری
کرده و قرار است از این روز در سراسر افغانستان بهعنوان
«برنامه ملی نهالشانی» تجلیل شود .همچنین این روز در تقویم
رسمی کشور درج خواهد شد .
اخیرا رییسجمهور غنی در حکمی تمام کارمندان دولت،
دانشآموزان دورهی لیسه و دانشجویان مؤسسات تحصیالت عالی
و نیمه عالی را مکلف کرده تا یک اصله نهال را در فصل
نهالشانی در ساحهای که توسط کمیتهی هماهنگی مشخص می
شود ،غرس کنند.
حکومت این تصمیم را به منظور توسعهی ساحات سبز ،ترویج
روش های جدید نهالشانی و جنگلکاری روی دست گرفته که
هدف آن بهبود محیط زیست و کاهش آلودگی هوا است .اما نهادها
و متخصصان محیط زیست از این برنامه انتقاد کرده و آن را یک
حرکت نمایشی میخواند که فقط در فصل بهار اجرا میشود .
براساس حکم رییسجمهوری که روز دو شنبه ۵ ،حوت صادر
شده ،مسئوالن تمام وزارتها و ادارات دولتی در مرکز و والیات
موظفاند تا در هماهنگی با اداره ملی حفاظت محیط زیست و
شهرداریها ،همهساله کمپین نهالشانی را در  ٢٢حوت با غرس
نهال آغاز کرده و برنامهی نهالشانی را در ماههای حوت و حمل
با توجه به شرایط اقلیمی والیات ،تنظیم کنند.
قرار است یک کمیته هماهنگی «برنامه ملی نهالشانی» ایجاد
شود که معینان وزارتهای زراعت ،مالداری و آبیاری،

تاتوبی نیوز:
پکتیا کې د پیازو ساتلي  ۰۲زېرمې ګتې اخیستنې ته وسپارل سوي
د کرنې ،اوبولګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي
پروژې )(NHLPله خوا د پکتیا په والیت کې بزګرانو او ځمکوالو
لپاره د پیازو ساتلو  ٢٢زېرمې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل
سول.
د پکتیا د کرنې ،اوبولګولو او مالدارۍ رییس انجنیر محمدالدین
مومند وایي ،چې د پیازو د یادو زېرمو د جوړولو ټولیز لګښت څلور
مېلیونه او  ۰۵٢زره افغانۍ ده ،چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او
مالدارۍ ملي پروژې په همکارۍ ددې والیت په څمکنیو او ډنډپټان
ولسوالۍ کې جوړې سوي دي .د ښاغلي مومند په خبره د پیازو
جوړې سوي زېرمې هر یوه یې د ٢٢مټریک ټنو پیازو د ساتلو
وړتیا لري ،چې  ۰٢یې د څمکنیو او  ۰٢نور یې د پټان په ولسوالۍ
کې جوړې سوي دي.
د کرنې وزارت د بڼوالۍ اومالدارۍ پروژې چارواکي وایي ،چې د
پیازو د سړو خونو په جوړولو سره به د بزګرانو ستونزې هوارې او
کال دوولس میاشتې به په مارکېټونو کې پیاز په مناسبه بیه وموندل
سي.

ددې ترڅنګ بزګرانو او د پیازو سوداګر د یادو زېرمو په جوړیدو
خوښي څرګنده کړه او زیاته یې کړه ،چې تر دې وړاندې د سړو
خونو د نشتوالي له امله یې پیاز په ارزانه بیهپلورل کېدل ،چې هم
دوی ته هم بزګرانو ته یې زیان ډېر و.
باید وویل سي ،چې په دې وروستیو کلونو کې د کرنې ،ابولګولو او
 https://baztab.news/articleمالدارۍ وزارت له خوا بزګرانو او سوداګرو ته د اسانتیاوو
برابرولو په پار د هېواد په بېالبېلو والیتونو کې د پیازو او نورو سبو
او مېوو د زېرمه کولو او ساتلو په موخه لسګونه سړې خونې جوړې
سوي دي
https://tatobaynews.com/archives

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

آژانس باختر :
مرکزرسانه ای باور :
احیای بخش های ازبین رفته جنگل بوالن درهلمند
کار احداث بیش از هزار جریب باغدر سرپل آغاز شد
کار احداث  ۰٢۵٢جریب باغ از ده نوع میوه در مرکز و سه بخش های ازبین رفته جنگل بوالن در هلمند بازسازی شد.
ولسوالی والیت سرپل امروز طی مراسمی از سوی پروژه ملی این جنگل طبیعی در حومه شهرلشکرگاه موقعیت دارد  ٬اما درسال
باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور آغاز گردید .
های پسین بخشی از آن آتش گرفت و بخش دیگر به دالیل مختلف
داکتر کنیشکا حمیدی مسوول پروژه ملی باغداری و مالداری ازجمله قطع درختان آن توسط مردم ازبین رفت.
وزارت زراعت کشور در والیت سرپل به باور گفت ۵۵٢ ،باغ
مسووالن ریاست زراعت هلمند می گویند بخش های تخریب شده
در مرکز والیت و  ۵٢٢باغ دیگر در ولسوالیهای سانچارک،
سوزمه قلعه و گوسفندی این والیت احداث میگردد که به هر باغ جنگل  ،طبیعی بوالن در لشکرگاه را  ،بازسازی کردند.
این جنگل طبیعی با غرس نهال ها و به ثمر رسی آن احیا شده
از  ۰۰اصله نهال تا  ۴۴۴اصله نهالمثمر توزیع گردیده است.
به گفته وی ،این نهالها شامل چهار نوع سیب ،ناک ،شفتالو ،است.یک مسوول ریاست زراعت هلمند به آژانس باخترگفت که
گیالس ،زردآلو ،آلوی فارمیسا و انگور میباشد .
درجریان دوسال اخیر هزاران نهال زینتی در ساحه یک صدو ده
اند
شده
مستفید
پروژه
با این حال شماری از باغداران که از این
جریب زمین تخریب شده این جنگل ٬غرس شده است.
مسووالن
از
کشور
زراعت
ضمن قدردانی از این اقدام وزارت
اوگفت « نهال هایی که در ساحات تخریب شده جنگل بوالن غرس
اداره زراعت سرپل میخواهند که در تقسیم عادالنه آب و تنظیم
کردیم  ،رفته رفته بزرگ شده است و تا چند سال آینده به اندازه
آب زراعتی نیز توجه داشته باشند.
به گفته مسووالن پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت درختان کهن این جنگل قد خواهند برافراشت».بوالن تنها جنگ
کشور در والیت سرپل از آغاز کار این پروژه تا هنوز در این طبیعی در هلمند است.
والیت بیش از  ۰۰هزار جریب زمینهای بکر بایر به باغهای این جنگل ازرهگذر جلوگیری از آلودگی هوا حایزاهمیت
میوه مبدل شده است.
است.جنگل بوالن در حال حاضر یکی از تفریحگاه های مردم هلمند
به شمار می رود.
https://bawar.af/index
/http://www.bakhtarnews.com.af
نشرات خارجی
رادیو ازادی :
در یک کنفرانس روی سرمایه گذاری در افغانستان و امریکا بحث میشود
جانآقا نوید ،سخنگوی اتاق تجارت و سرمایهگذاری به رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این کنفرانس مقدماتی ،مشخص کردن
فرصتهای سرمایهگذاری در افغانستان و امریکا است.
او گفت" :هدف ما این است که ما فرصتهای سرمایهگذاری در افغانستان را و فرصتهای سرمایهگذاری تاجران افغان در امریکا را
تشریح و مشخص کنیم که کدام بخشها زمینه این را دارد تا در افغانستان و امریکا سرمایهگذاری کنند".
چهاردهمین کنفرانس ساالنه روابط تجاری افغانستانامریکا از  ۹تا  ۰۰جون  ٢٢٢٢در شهر واشنگتن دیسی امریکا برگزار میشود.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان هرچند حجم تجارت افغانستان با امریکا را مشخص نکرد ،اما افزود که میوه خشک ،زعفران،
گیاهان طبی و صنایع دستی از محصوالت صادراتی افغانستان به امریکا است.
https://da.azadiradio.com
تحلیل:
اخبار زراعتی در رسانههای داخلی و بین المللی بازتاب خوبی داشته ،فعالیت ها و کارکرد ادارات زراعت که از طریق رسانهها
انعکاس یافته نمایانگر تعهد دست اندرکاران سکتور زراعت به در امر تحقق قانون دسترسی به اطالعات است .و از سویی هم مردم
بیشتر در جریان قرار میگیرند.
اقدامات انجام شده:
اکبررستمی سخنگوی وزارت زراعت درمورد نهال شانی با طلوع نیوز ،روزنامه اطالعات روز ،مسووالن ریاست زراعت پنجشیر
قرار است باغ های میوه احداث شود با آژانس باختر ،ریس زرعت هلمند برای فارم داران زنبور عسل ادویه ضد کنه داده شد ،دومین
فارم گژدم درهلمند  ،احیای بخش های ازبین رفته جنگل بوالن درهلمند با آژانس باختر تاتوبی نیوز ،ودصم  ،رادیو ازادی ،داکتر کنیشکا
حمیدی مسوول پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کار احداث بیش از هزار جریب باغدر سرپل آغاز شد با مرکز رسانه ای
باور  ،مسئوالن ریاست زراعت والیت غور روند توزیع  ٢٢٢تن گندم بذرى برای دهاقین با آژانس پژواک  ،رئیس زراعت پکتیا برای
یک تعداد باغداران وسایل باغداری توزیع شد با تاتوبی نیوزو مسوول ریاست زراعت پکتیا آشنایی دهقانان به فایده های شاخه بری
درختان در پکتیا و بهره برداری از بیست ذخیره گاه پیاز در پکتیا با آژانس باختر  ،تاتوبی نیوز صحبت کردهاند.
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اقدامات بعدی:
با وجود اینکه اکثرروئسای محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور دررابطه به اقدامات شان با رسانههای محلی دروالیات سخن
زده اند اما الزم است تا تمام روئسای محترم زراعت والیات درراستای فعالیت های شان توضیحات بیشتر ارائه نمایند.
ازینکه  21حوت بهعنوان روز ملی نهالشانی مسمی شدهاست ،ریاستهای زراعت والیات در مورد آگاهی دهی هرچه بهتر و بیشتر
اقدام کنند و در پروفایل ادارات زراعت باید فرم  21حوت روز ملی نهالشانی تنظیم شود.

