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بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی:
 .1لغو جشن دهقان؛ نمایشگاههای زراعتی پس از رفع تهدیدهای کرونا برگزار خواهد شد /هشت صبح
 .2جهت تولید و ترویج زنبور عسل در ننگرهار باغ های بیر ساخته میشود /آژانس پژواک
 .3برای جلوگیری از کرونا جشن دهقان و نمایشگاه های زراعتی نیز لغو شد /آژانس پژواک
 .4جنگل های تخریب شده جلغوزه وپسته افغانستان احیا خواهد شد  /تلویزیون چکاد
 .5غنی :نوروز را با نهالشانی تجلیل کنید/کلید گروپ
 .6غنی فرمان توزیع  ۴۲هزار تُن گندم را برای مردم آسیبپذیر صادر کرد  /صبح کابل
 .7افزایش فارمهای مرغداری در بدخشان /خبرگزاری نشانه
 .8غنی :امر توزیع  ۴۲هزار تن گندم دولتی به قشر آسیب پذیر صادر شده است  /سیحون
 .9جشن دهقان و نمایشگاههای زراعتی در همه والیت ها لغو شد /خبرنامه
 .11قطعات نمایشی کچالو در بادغیس ساخته میشود! /خبرنامه
 .11بلخ در تولید لبنیات به خود کفایی رسیده است  /باور
 .12احداث بیش از شش هزار جریب باغ میوه در شمال کشور /باور
 .13شهرک صنعتی هرات با تولید روزانه یک هزاروپنج صد تن آرد  /آژانس باختر
 .14باغ جدید پسته در باد غیس احداث می شود  /آژانس باختر
 .15والی میدان وردگ :دهقانان همه به کشت حالل رو آورده اند /آژانس باختر
 .16باغ های پسته در فراه ایجاد شده است/آژانس باختر
 .17وزارت زراعت در فاریاب صدها باغ پسته ایجاد می کند  /آژانس باختر
 .18باغ جدید پسته در باد غیس احداث می شود  /آژانس باختر
 .19در مکاتب لوگر نهال شانی آغاز شد  /اژانس باختر
 .21صدها جریب زمین ازخطر آب خیزی دریای کنر درامان می شود /آژانس باختر
 ۰۵۳ .21تنو کروندګرو سره د کرنیزو توکو مرسته وشوه /تاتوبی نیوز
 .22په کندهار ښار کي  ۴۳زره نیالګي ایښودل کېږي /تاتوبی نیوز
 .23سږ کال به د شمال پر ۴زره جریبه غرنۍ ځمکه د پستې باغونه جوړ شي /تاتوبی نیوز
 .24میدان وردګ :د شیدو ټولولو له یو مرکز سره د امکاناتو مرسته وشوه /تاتوبی نیوز

فشرده نشرات خارجی:
 .1وزارت زراعت :جنگلهای پسته و جلغوزه احیا میشوند /رادیو ازادی
 .2اشرف غنی ۴۲ :هزار تن گندم برای نیازمندان توزیع خواهد شد  /رادیو ازادی
 .3تاکنون  ۰۸۹۳تُن جلغوزه افغانستان به چین صادر شده است /اسپوتنیک
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نشرات داخلی
هشت صبح :
لغو جشن دهقان؛ نمایشگاههای زراعتی پس از رفع تهدیدهای کرونا
برگزار خواهد شد
مراسم گرامیداشت از روز دهقان به دلیل گسترده شدن دامنه ویروس
کرونا در کشور از سوی حکومت لغو شد .وزارت زراعت اما
میگوید که پس از رفع تهدیدهای برخاسته از ویروس کرونا ،شرایط
برگزاری نمایشگاههای زراعتی برای دهقانان را بررسی خواهد کرد.
مسووالن در این وزارت تصریح میکنند که دهقانان نقش بارزی در
اقتصاد کشور داشتهاند ،اما گرامیداشت از این روز به منظور تدابیر
پیشگیرانه و بنا بر رهنمود وزارت صحت عامه لغو شده است .از
این روز در سالهای گذشته در مراسمهای متعدد با حضور دهقانان
گرامیداشت شده و فرآوردههای زراعتی آنان به نمایش گذاشته میشد.
امسال اما نهادهای ذیربط و شهروندان این روز را تنها در
رسانههای اجتماعی گرامی داشتند.
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،در
گفتوگو با روزنامه ۹صبح گفت که این تصمیم پس از رهنمود
وزارت صحت عامه گرفته شد ،اما آنان تالش میکنند که شرایط
برگزاری نمایشگاهها برای دهقانان را پس از فروکش کردن تهدیدهای
ویروس کرونا ارزیابی کنند .وی با یادآوری از نقش دهقانان در
اقتصاد کشور ،تصریح کرد که این وزارت انکشاف زیربنایی سکتور
زراعت و مالداری و ارایه خدمات برای دهقانان را در اولویتهایش
قرار داده است .گفتنی است که بر اساس آمارهای این وزارت،
محصوالت زراعتی کشور در سال گذشته  ۴۵درصد افزایش داشته
است.
https://baztab.news/article

https://tatobaynews.com .

مرکز رسانه های باور:
احداث بیش از شش هزار جریب باغ میوه در شمال کشور
فهیم جباری مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری زون شمال
میگوید ،در جریان پنج ماه اخیر بیش از چهارهزار جریب باغ میوه
و دو هزار جریب باغ بسته را در پنج والیت زون شمال ایجاد کردند
که  ۰۰۳۳جریب آن مربوط والیت بلخ میشود.
بگفته وی ،به هدف بلند بردن سطح کمیت و کیفیت میوه جات و
محصوالت باغداری افغانستان در این باغها دوازده نوع میوه از جمله
انار ،انگور ،سیب ،ناک زردآلو ،چهارمغز و میوههای استراژیک
خود والیات زون شمال کشورغرس شده اند.
در همین حال دهاقین از احداث باغ و فراهم شدن زمینه کار خوشحال
اند اما نبود ذخیرهگاههای استندرد و سرد خانههای معیاری را از جمله
مشکالت جدی سد راه شان میدانند.
ازسوی دیگر محمد سالم ساعی رئیس زراعت والیت بلخ میگوید که
در پنج ماه اخیر بیش از یکصد و پنجاه هزار نهال مثمر و یک میلیون
نهال غیر مثمر را در سطح والیت بلخ غرس کردهاند..
https://bawar.af

کلید گروپ :
وزارت زراعت بیشتر پروژههای زیربنایی خود را تکمیل کرده
است
زیر زراعت ،آبیاری و مالداری میگوید که این وزارت ،بیشتر
تعهدات سالهای گذشته خود را عملی و اکثریت پروژههای
زیربنایی را تکمیل کرده است .نصیراحمد درانی ،در یک پیام
به مناسبت جشن دهقان ،با بیان این مطلب گفت که در سال
 ،۰۰۸۸توجه بیشتر وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،روی
زنجیرههای ارزشی محصوالت بوده و سکتور خصوصی را
برای سرمایه گذاری در این بخش تشویق میکند .در همین حال
وی میگوید که به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا،
جشن دهقان در سال جاری ،برگزار نمیشود .این درحالیست که
بر اساس معلومات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری،
محصوالت زراعتی در سال  ۴۵ ،۰۰۸۹درصد افزایش یافته
است وزارت زراعت بیشتر پروژههای زیربنایی خود را تکمیل
کرده است

تاتوبی نیوز :
سږ کال به د شمال پر ۲زره جریبه غرنۍ ځمکه د پستې باغونه
جوړ شي /تاتوبی نیوز
د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروګرام مسوولین وایي ،سږ کال به
د شمال په څو غرنیزو سیمو کې پر ۴زره جریبه ځمکې باندې د
پستې باغونه هم جوړ کړي.
په شمال کې د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروګرام مسوول فهیم
جباري وایي ،د بلخ نهر شاهي ولسوالۍ کې د مېوه لرونکو ونو
د باغونو جوړولو د پرانیستې په پروګرام کې وویل ،روان
پسرلی به پر  ۴زره جریبه ځمکې باندې د پستې باغونه او پر
 ۲۴۳۳جریبه ځمکې باندې به د مېوه لرونکو ونو باغونه جوړ
کړای شي.
ده زیاته کړه ،د باغونو جوړولو په دغې لړۍ کې به په بلخ
والیت کې هم پر  ۰۰۳۳جریبه ځمکې مېوه لرونکي نیالګي
کېښودل شي.
د هغه په وینا ،یاد باغونه له هغو  ۰۴ډوله مېوو څخه جوړېږي
چې د شمال زون له چاپېلاير ،اوبو او هوا سره مطابقت ولري.
جباري زیاتوي ،دغه پروژه د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروګرام
له خوا پلې کېږي.
له دې سره د بلخ د کرنې رییس محمد سالم ساعي وویل ،د مېوه
لرونکو باغونو تر څنګ بلخ والیت کې شاوخوا یو میلیون غیر
مثمر نیالګي هم ایښودل شوي چې ال هم دغه لړۍ روانه ده.
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خبرگزاری اسپوتنیک :
تاکنون  ۰۸۹۱ت ُن جلغوزه افغانستان به چین صادر شده است

رادیو ازادی :
وزارت زراعت :جنگلهای پسته و جلغوزه احیا میشوند
وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد که در سال جاری به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز ،ادارۀ ملی احصاییه و
معلومات اعالم کرده است که بیش از  ۰۳میلیون دالر دربرابر
محلهای تخریب شده جنگلهای پسته و جلغوزه را احیا کند.
اکبر رستمی ،سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در سال صادرات هر یک هزار تُن جلغوزه بدست آمده است .اینگونه ارزش
گذشته به تعداد  ۰۳میلیون و  ۰۳۳هزار نهال جلغوزه سیاه و پسته در صادرات کشور با نزدیک شدن به روزهای پایانی نُخستین موسم
صادرات پس از امضای پیمان پنج ساله صادرات جلغوزه به چین ،به
 ۰۳۸۳قریه داخلی تولید شدهاست.
آقای رستمی افزود" :درجنگالت جلغوزه بیشتر تمرکز ما بر بیش از بیست میلیون دالر رسیدهاست.
والیتهای خوست ،پکتیا و پکتیکا است .در والیت بادغیس در را اساس این پیمان تا پنج سال به ارزش  ۴/۴میلیون دالر
مجموع بیش از  ۰۳۳جریب ساحاتی که جنگالت پسته در آن وجود افغانستان به چین جلغوزه سیاه صادر میکند.
در عین حال طبق دادههای وزارت زراعت و آبیاری در
دارد ،احیای مجدد میشوند".
ُ
آقای رستمی گفت که در سال جاری برنامه احیای جنگلهای پسته در افغانستان ۴۰هزار تن جلغوزه تولید شده است.
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری میگوید:
ولسوالیهای "آب کمری" و "مقر" والیت بادغیس تطبیق میشود.
به گفته مقامهای وزارت زراعت افغانستان" :در حال حاضر بیشتر «سالی که گذشته مجموع صادرات از راه زمینی و دهلیز هوایی
پسته این کشور در والیتهای بادغیس ،هرات ،بدخشان و بلخ تولید در حدود  ۰۰۳۳متریک تن بود ،در حالیکه امسال به بیش از
 ۴۳متریک تن رسیده که افزایش چشمگیری نسبت به سالی که
میشود".
این وزارت میگوید که پسته افغانستان از لحاظ کیفیت در سطح باال گذشت نشان میدهد...
قرار دارد و در خارج کشور بازار خوبی دارد.
https://baztab.news
https://da.azadiradio.com
تحلیل:
اخبا ر زراعتی دررسانه های داخلی و بین المللی بازتاب خوبی داشته فعالیت ها و دست اورد ها اقداماتی که ازجانب وزارت زراعت
درکشور صورت گرفته مهم بوده و امیدواری های مارا در بخش سکتور زراعت بشتر میسازد .
در کنار سایر اخبار خبر لغو نمایشگاه و جشن دهقان در سرتاسر کشور خبری بود که بیشتر انعکاس یافته بود.
وزارت زراعت با در نظرداشت رهنمود وزارت محترم صحت و به منظور اقدامات پیشگیرانه در برابر ویروس کرونا و حفظ سالمت
مردم نمایشگاهها و جشن دهقان را در تمام کشور لغو کرد.
اقدامات انجام شده:
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت درمورد جنگلهای پسته و جلغوزه احیا میشوندبا رادیو ازادی ،تلویزیون چکاد ،لغو جشن
دهقان؛ نمایشگاههای زراعتی پس از رفع تهدیدهای کرونا برگزار خواهد شد باهشت صبح  ،تاکنون  ۰۸۹۳تُن جلغوزه افغانستان به چین
صادر شده است با اسپوتنیک ،روزدهقان طلوع نیوز بامداد خوش مسووالن در ادارۀ زراعت و مالداری والیت بلخ در تولید لبنیات به
خود کفایی رسیده است با باور ،مسووالن در ریاستهای زراعت میدان وردک دهقانان همه به کشت حالل رو آورده اند با آژانس باختر
،متین رییس زراعت و مالداری فراه باغهای پسته در فراه ایجاد شده است آژانس باختر ،رئیس زراعت بلخ امسال دردوهزارجریب
زمینی کوهی باغهای پسته ساخته میشود با تاتوبی نیوز ،رپیس زراعت میدان وردک برای یک مرکز جمع اوری شیروسایل توزیع شد
با تاتوبی نیوزفهیم جباری مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری زون شمال در مورد احداث بیش از شش هزار جریب باغ میوه در
شمال کشوربا مرکز رسانه ای باور ،مسئولین ریاست کانال ننگرهار در مورد باغهای بیر جهت تولید و ترویج زنبور عسل با پژواک
ریاست زراعت آبیاری ومالداری باد غیس احداث باغ های پسته با آژ انس باختر ،مسؤوالن ادارۀ کشاروزی بدخشان افزایش فارمهای
مرغداری در بدخشان با خبرگزاری نشانه صحبت کردهاند.
اقدامات بعدی:
روئسای محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور دررابطه به اقدامات شان با رسانههای محلی دروالیات سخن زده اند اما الزم است
تا درراستای فعالیت های شان به رسانهها توضیحات بیشتر دهند.

