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وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی
 .1افزایش خرما دروالیت ننگرهار /طلوع نیوز
 .2پروژۀ زراعتی به کمک آلمان در سمنگان عملی می شود  /آژانس پژواک
 .3پکتيا کې د للمي غنمو حاصالت ډېر شوي  /آژانس پژواک
 .4اولين کارخانه پروسس بادام در دایکندی به بهره برداری سپرده شد /آژانس پژواک
 .5حاصالت خرما در کشور تا سه برابر افزایش خواهد یافت/روزنامه اقتصادی وادصم
 .6بلخ؛ افزایش  25درصدی توليد عسل در غيبت مشتری /سالم وطندار
 .7افزایش  02درصدی تولید عسل در هرات؛ نبود بازار ،جدیترین مشکل است  /اطالعات روز
 .8نخستين کارخانهی پروسس بادام در دایکندی به فعاليت آغاز کرد /اطالعات روز
 .9افزایش پنج برابری حاصالت خرما در ننگرهار /اطالعات روز
 .01افزایش پنج برابری حاصالت خرما در ننگرهار /خبرنامه
 .00افزایش  21درصدی حاصالت خربوزه در بلخ /کليد گروپ
 .02نخستين کارخانهی پروسس بادام در دایکندی آغاز به کار کرد/اوا
 .03افزایش پنج برابری حاصالت خرمای ننگرهار /اوا
 .11محصوالت بادرنگ در والیت پروان  ۶۱درصد افزایش یافت /شفقنا
 .05باشندگان مدعی هستند که گندم هلمند به پاکستان قاچاق میشود/شفقنا
 .06امسال محصوالت تربوز قندوز به  ۰۱۱هزار تُن میرسد /شفقنا
 .71هفت کوپراتيف زراعتی در بغالن وسایل کاری دریافت کردند  /آژانس باختر
 .71آب چهارصد جریب زمين زراعتی دربغالن مرکزی تامين می شود /آژانس باختر
 .01نجيبه؛ زراعتپيشه یی که از فروش نهال سبزی ها بيش از ۹۳هزار افغانی به دست آورد  /آژانس باختر
 .02حاصالت بادرنگ درپروان افزایش یافته است /آژانس باختر
 .20باافتتاح کانالی ،آب زمين های زراعتی درقرغه یی فراهم می شود  /آژانس باختر
 .00البراتوار فاکولته زراعت هرات تجهيزشد آژانس باختر
 .23هزاران هکتار کشتزاراز وجود ملخ ها در بغالن پاک شد  /باختر
 . 01در سال جاری میزان تولید خیار در والیت پروان تا  ۶۱درصد افزایش یافته است /تلویزیون چکاد

فشرده نشرات خارجی:

 .0باشندگان هلمند میگویند ،گندم هلمند به پاکستان قاچاق میشود  /رادیو ازادی
 .2جنگجویان طالبان دستاورد کشت دهقانان فاریاب را آتش زدند /اسپوتنيک
 .3بهره برداری نخستين کارخانه فرایند بادام در والیت دایکندی  /اسپوتنيک
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نشرات داخلی
اطالعات روز :
افزایش پنج برابری حاصالت خرما در ننگرهار
مسووالن در والیت ننگرهار می گویند حاصالت امسال خرما در این
والیت از پنج برابر بيشتر از سال گذشته خواهد بود.
دفتر والی ننگرهار به نقل از عبدالقار حيدری ،مدیر شرکت کشاورزی
ننگرهار گفته است که محصول خرما در این والیت امسال پنج برابر
بيشتر از سال گذشته است و در کانال ننگرهار در  ۰۱جریب زمين
نخلستان های خرما ایجاد شده است که در حال حاضر حدود دو هزار
 ۰۱۱درخت خرما در این نخلستان وجود دارد و هفت نوع خرما توليد
میکند.
حيدری افزایش حاصالت خرما را در این والیت به مراقبت خوب از
باغ خرما نسبت داد و افزوده که امسال مراقبت های تخصصی از
گياهان را انجام داده است.
این در حالی است که سال گذشته حاصالت خرمای ننگرهار دو هزار
کيلوگرام اعالم شده بود.
ایجاد نخلستان های خرما در سال جاری
پيش از این به تاریخ  ۰۰جوزا مسووالن در وزارت زراعت گفته
بودند که باتوجه به شرایط اقليمی مناسب برای پرورش خرما در والیت
های ننگرهار ،لغمان ،قندهار ،هلمند ،فراه و شمار دیگر والیتها،
وزارت زراعت در قسمت ایجاد نخلستانهای تجارتی خرما بر اساس
یک طرح کار می کند.
https://www.etilaatroz.com
کلید گروپ :
افزایش  02درصدی حاصالت خربوزه در بلخ
آنان میگویند که عوامل افزایش حاصالت خربوزه در این والیت،
بارندهگیهای به موقع و مجادله با امراض نباتی میباشد .به گفتهی
آنان ،نزدیک به  02هزار هکتار زمين در والیت بلخ ،از سوی دهقانان
این والیت به شکل آبی و للمی زیر کشت خربوزه رفتهاست .محمد سالم
ساعی؛ ریيس زراعت ،آبياری و مالداری والیت بلخ به کليد میگوید
که د بيشتر از سی نوع خربوزه در اکثریت ولسوالیهای این والیت
کشت میگردد که در دو فصل سال ،تابستان و خزان حاصالت آن
جمعآوری میشود .وی میگوید ،از ميان تمام خربوزهها ،شش نوع آن
مارکيت خوبی در بازار داشته و خربوزهی لوبالیی در ميان آن یکی از
بهترین خربوزههای این والیت میباشد .آقای ساعی میافزاید ،امسال
مارکيت خوبی برای خربوزه وجود داشته و کشاورزان میتوانند
حاصالت شان را به قيمت مناسب در بازارها به فروش برسانند .در
همين حال؛ نورهللا و مزمل؛ دو تن از دوکانداران مارکيت ميوهی شهر
مزارشریف میگویند که در سال روان ،امراض نباتی در خربوزه کم
بوده و از این رو فروشات آن بهتر از سالهای گذشته است .مسووالن
در ریاست زراعت بلخ میگویند که خربوزهی تابستانی والیت بلخ،
بيشتر از ولسوالیهای دولت آباد ،خلم ،نهر شاهی ،دهدادی ،شولگره،
کلدار و شورتپهی این والیت در مارکيت به فروش رسانده میشود و
حاصالت خزانی آن بيشتر از ولسوالیهای چهارکنت ،کشنده و زاری
در شهر مزارشریف ارسال میگردد .
https://baztab.news/article/1409671

آژانس پژواک :
اولین کارخانه پروسس بادام در دایکندی به بهره برداری سپرده
شد
نخستين کارخانه فرایند بادام در نيلی مرکز والیت دایکندی زیر
عنوان "کارخانه شگوفههای نيلی" ،با حضور محترم "محمدضيا
همدرد" والی دایکندی ،سبحان نایبی و شيما محمدی اعضای
شورای والیتی ،سيد عبدالواحد فيروزی رئيس زراعت آبياری و
مالداری ،رئيسان سکتوری ،فاطمه یعقوبی معاون پروژه BRL
مؤسسه آکسفام ،کارکنان فابریکه مذکور و مردم محل به
بهرهبرداری رسيد.
در ادامه این خبرنامه آمده است ،که به گفته فضل اميری ،مدیر
برنامههای انکشافی مؤسسه اکسفام ،این کارخانه به ارزش ۱،۰
ميليون افغانی ،مجهز به همه تجهيزات و امکانات ،از پروژه
ت
( )BRLموسسه اکسفام ،به
هدف توانمندسازی و ارتقای ظرفي ِ
ِ
زنان در امور اقتصادی ساخته شده است.
در این خبرنامه همچنان آمده است ،که مقام والیت ،افتتاح اولين
کارخانه پروسس بادام در دایکندی را به مردم این والیت تبریک
گفت و ایجاد چنين کارخانجات را در جهت رشد و افزایش
محصوالت زراعتی دایکندی به ویژه بادام ارزنده عنوان نمود.
https://www.pajhwok.com/dr
آژانس باختر :
حاصالت بادرنگ درپروان افزایش یافته است
ریاست زراعت ،آبياری و مالداری پروان،می گوید که امسال
ميزان حاصالت بادرنگ درآن والیت  ۰۱درصد افزایش یافته
است و به دوهزار و ۵۵۰متریک تُن خواهد رسيد.
عبدالوهاب خيرزاد ریيس زراعت پروان میگوید« :امسال بهدليل
افزایش ساحۀ کشت ،راهنماییهای فنی به دهقانان ،محو امراض
و آفات نباتی و مساعد بودن شرایط اقليمی ،حاصالت بادرنگ
افزایش یافته است».
خيرزاد میافزاید که امسال  ۵۲۵هکتار زمين در پروان تحت
کشت بادرنگ قرار گرفته است و از آنها حدود دوهزار و ۵۵۰
متریک تُن بادرنگ بهدست خواهد آمد .به گفتۀ او ،سال گذشته
دوهزار و  ۰۱۵هکتار زمين بادرنگ کشت شده بودو از آن
نزدیک به دوهزار و  ۰۹۱متریک تُن حاصل برداشته شد.
عبدالوهاب خيرزاد میگوید که مقایسه ساحۀ تحت کشت نشان
میدهد که امسال ميزان حاصالت بادرنگ درپروان ۰۱درصد
افزایش خواهد داشت.
در همينحال ،نورالدین دهقان قریه «داوود» در مرکز پروان،
میگوید که ميزان حاصالت کشتزار بادرنگ خوب به نظر
میرسد.
https://baztab.news/article/1409671
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نشرات خارجی
رادیو ازادی :
باشندگان هلمند میگویند ،گندم هلمند به پاکستان قاچاق میشود
خبرنگار رادیو آزادی در هلمند گزارش میدهد که این ادعا درحالی
مطرح میشود که آفتهای طبيعی حاصالت گندم را کاهش داده و
قيمت آن در بازار باال رفته است.
ریاست زراعت و مالداری هلمند میگوید که علیرغم آفتها امسال
 ۰۰۹هزار تن گندم در این والیت برداشت شده ولی در بارۀ قاچاق
دالیل و اسناد موثق در دست نيست.
اما زرغون خان یک تاجر مندوی درلشکرگاه میگوید" :تاجران خرد
و بزرگ گندم را به بهانه انتقال به والیتهای دیگر ،به پاکستان
میبرند".
مقامات هلمند احتمال قاچاق گندم به پاکستان را رد نمیکنند ،ولی
میگویند در این باره که آیا این محمولهها به والیات دیگر انتقال داده
میشود یا به کشورهای همجوار تحقيقات جریان دارد.

اسپوتنیک :
جنگجویان طالبان دستاورد کشت دهقانان فاریاب را آتش زدند
به گزارش اسپوتنيک ،سپاه  022شاهين نوشت :یاغيان طالب و
تروریست های اجير دستاورد کشت و زحمت دهقانان فاریاب را
به آتش کشيدند.
در ادامه این خبرنامه آمده است ،که پس از آن که همه تالشهای
تروریستی طالبان مزدور ،در برابر نيروهای دفاعی و امنيتی در
طول سال در فاریاب ناکام شدن و نتوانستند به اهداف تروریستی
شان برسند ،دست به جنایت در برابر مردم بی دفاع زدند و
دستاورد کشاورزان فاریاب را به آتش کشيدند.
یادآوری می کنيم ،که جنگجویان گروه طالبان به جز از آتش زدن
کشت کشاورزان هميشه دست به آتش زدن مکتب ها و انفجار پل
و پلچک ها هم می زنند.

https://da.azadiradio.com

/https://af.sputniknews.com

تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانه های داخلی و بین المللی بازتاب خوبی داشته فعالیت ها و دستآوردها اقداماتی که ازجانب وزارت زراعت
درکشور صورت گرفته مهم بوده و امیدواریهای مارا در بخش سکتور زراعت بیشتر میسازد سعی و تالش مسووالن در عرصه های
مختلف زراعت قابل قدر است  .باید روند اطالعرسانی غرض آگاهی هرچه بیشتر مردم تداوم یابد.
اقدامات انجام شده:
دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت در مورد افزایش محصول بادرنگ در پروان به رسانهها اعالمیه فرستادهاست.
سخنگوی وزارت زراعت درمورد افزایش حاصالت خرما در کشور با خبرگزاری ودصم ،رییس زراعت بغالن در مورد توزیع وسایل
کاری برای هفت کوپراتیف زراعتی در بغالن با آژانس باختر ،ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری پروان در مورد افزایش حاصالت
بادرنگ درپروان با آژانس باختر ،شفقنا ،رئیس زراعت بلخ در رابطه به افزایش  52درصدی تولید عسل با سالم وطندار ،و افزایش 52
درصدی حاصالت خربوزه در بلخ با کلید گروپ ،ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری هرات در مورد تجهیز البراتوار فاکولته زراعت
هرات با آژانس باختر ،ریاست زراعت بغالن پیرامون پاکسازی هزاران هکتار کشتزار از وجود ملخ ها در بغالن با آژانس باختر،
ریاست زراعت و مالداری هلمند در مورد قاچاق گندم هلمند به پاکستان با شفقنا ،رادیو ازادی ،رییس زراعت ،آبیاری و مالداری دایکندی
در رابطه به فعالیت نخستین کارخانهی پروسس بادام در دایکندی با اطالعات روز  ،آژانس خبری پژواک ،اسپوتنیک ،خبرگزاری صدای
افغان اوا مسووالن در وزارت زراعت در مورد ایجاد نخلستان های خرما در سال جاری با اطالعات روز ،خبرنامه ،خبرگزاری صدای
افغان(آوا و ریاست زراعت و مالداری والیت کندز در مورد محصوالت تربوز امسال کندز که به  ۶۱۱هزار تُن میرسد با شفقنا صحبت
کردهاند.

اقدامات بعدی:
با وجود اینکه روئسای محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور دررابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی دروالیات سخن زده
اند اما الزم است تا درراستای فعالیت های شان با رسانهها بیشتر در تماس باشند و توضیحات بیشتر به آنها ارائه نموده به دفتر
مطبوعاتی وزارت گزارش ارسال نمایند .

