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بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی:
 .1بانک جهانی ۰۸۳میلیون دالر را به دو برنامه در کشور را تصویب کرد  /طلوع نیوز
 .2برداشت حاصالت خربوزه دروالینت بادغیس /طلوع نیوز
 .3کمک  ۰۸۳میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان برای مبارزه با کووید /۹۱-اریانا نیوز
 .4بانک جهانی  ۰۹۳میلیون دالر به افغانستان کمک میکند/خبر تلویزیون یک
 .5بانک جهانى کمک مالی برای برنامه "دسترخوان" ملي منظور کرد /آژانس پژواک
 .6بانک جهانی  ۰۸۳میلیون دالر برای برنامهی «دسترخوان ملی» و پروژهی زراعتی اضطراری کمک میکند  /اطالعات روز
 .7بودجه برنامه «دسترخوان ملی» از سوی بانک جهانی ،تایید شد /کلید گر.وپ
 .8حاصالت انگور هرات در سال جاری  ۹۱درصد افزایش یافته است /کلید گروپ
 .9بانک جهانی  ۰۹۳میلیون دالر امریکایی به افغانستان کمک میکند  /صبح کابل
 .11هزینه دسترخوان ملی از سوی بانک جهانی تمویل می شود /خبرگزاری خامه پرس
 .11بانک جهانی بودجه برنامه «دسترخوان ملی» را تایید کرد  /خبرگزاری افق
 .12کشاورزی در کندز ،از دو جریب زمین 21 ،تُن رومی برداشت کرده است /صدای افغان  -آوا
 .13ریاست زراعت لغمان :آب و هوای لغمان برای ترویج درخت ام مناسب است  /صدای افغان  -آوا
 .14بانک جهانی  381میلیون دالر را برای برنامه دسترخوان ملی تصویب کرد  /صدای افغان  -آوا
 .15کار ساخت یک فارم تکثیر ماهی توسط وزرات زراعت در بلخ تکمیل شدودصم
 .16بانک جهانی برای پروژ ٔه زراعتی اضطراری و تامین مواد غذایی  ۰۸۳میلیون دالر کمک میکند /ودصم
 .17افزایش محصوالت کشاورزی که از شیوه جدید زراعت استفاده کرد /شفقناافغانستان
 .18آب فراوان و خاک خوب والیت لغمان محیط مناسب برای پرورش درختان «ام» /شفقناافغانستان
 .19حاصالت انگور سیاه در جوزجان کاهش یافته است  /اژانس باختر
 .21برنامۀ مجادله علیه آفات شالی در بغالن آغاز شد  /اژانس باختر

فشرده نشرات خارجی:
 .1پرورش ماهی در والیت کندز افزایش یافته است  /رادیو ازادی
 .2نړیوال بانک افغانستان ته د ملي دسترخوان او عاجلو زراعتي مرستو لگښت ورکوي /دویچه وله
 .3بانک جهانی بستۀ کمکی  281میلیون دالری را برای برنامه «دسترخوان» ملی منظور کرد /اسپوتنیک
 .4بانک جهانی کمک ۰۸۳میلیون دالری برای افغانستان را تصویب کرد /رادیو ازادی
 .5بانک جهانی  281میلیون دالر برای برنامه «دسترخوان ملی» افغانستان تصویب کرد/منبع :دبی-العربیه.نت فارسی
 .6کمک  ۰۸۳میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان  /صدای امریکا
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نشرات داخلی
طلوع نیوز :
بانک جهانی ۰۸۳میلیون دالر را به دو برنامه در کشور را تصویب
کرد
وزارت مالیه میگوید ۰۸۳میلیون دالری که به برنامۀ دسترخوان ملی
تخصیص داده شدهاست ،کمک هایی است که از پروژههای دیگر به
این برنامه انتقال داده شدهاند و کمک تازۀ بانک جهانی نیست.
شمروزخان مسجدی ،سخنگوی وزارت مالیه اظهار داشت« :در
حدود  ۰۲۲میلیون دالر این ،خود پروژه است ،که کمک به فقرا و به
فامیلهایی استند که از مسلۀ کرونا اثرات منفی دیدهاند و به آنها
موادغذایی رسانده میشود و  ۰۳میلیون آن مصارف و تطبیق خود
پروژه است».
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری نیز افزود« :طی
دو سال آینده بهمنظور افزایش تولید گندم – که غذای اصلی مردم
افغانستان را تشکیل میدهد – تخمهای بذری برای دهاقین توزیع شود؛
اما در عینحال پروژههای آبیای در والیتهای مختلف تطبیق و
عملی شود».
در این میان ،عبدالقادر جیالنی ،از آگاهان امور اقتصادی در کشور،
هشدار میدهد که برنامۀ دسترخوان ملی همانند برنامههای
کمکرسانی دیگر حکومت با حیفومیل پولها به همراه خواهد بود:
«این کمک باید در مبارزه با ویروس کرونا و تقویه سکتور
خصوصی به مصرف میرسید ،اما وزارت مالیه در تعدیل بودجه
ملی این پول را برای برنامه دسترخوان ملی اختصاص داد که خالف
قانون است».
https://tolonews.com/fa/business
خبرگزاری ودصم :
کار ساخت یک فارم تکثیر ماهی توسط وزرات زراعت در بلخ تکمیل
شدودصم
کار ساخت یک فارم تولید و تکثیر ماهی در والیت بلخ بعد از دو سال
تکمیل و به بهره برداری سپرده شد .این فارم توسط وزارت زراعت،
آبیاری و مالداری در مساحت  ۰۳جریب زمین با ظرفیت تولید یک
میلیون ماهی در سال ساخته شد.
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری کشور میگوید که این فارم در
ولسوالی دهدادی والیت بلخ از طریق پروژه ملی باغداری و مالداری
در محدوده  ۰۳جریب زمین ساخته شده است .کار ساخت این فارم دو
سال پیش آغاز گردید.
گفتنی است که هم اکنون در این فارم ماهی گرم آبی تولید و تکثیر
میشود و از این طریق به باز عرضه میشود.
در خبرنامهای این وزرات آمده است که با افتتاح و بهره برداری این
فارم ،والیت بلخ در بخش تولید ماهی به خودکفایی نزدیک شده است
. https://dari.wadsam.com

شفقنا افغانستان :
آب فراوان و خاک خوب والیت لغمان محیط مناسب برای
پرورش درختان «ام»
شفقناافغانستان-ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری والیت لغمان
به خاطر ترویج بیشتر پرورش میوهی “ام” ،در این والیت
باغهای درختان ام ساخته است که نتیجهی پرورشدهی این
درختان ،مثبت بوده است.
محمدجمیل خوشحال ،رییس زراعت والیت لغمان میگوید که
هوای لغمان برای پرورش ام مناسب و نتیجه داده است .او
میگوید که آب فراوان و خاک خوب در والیت لغمان باعث شده
است که این والیت محیط مناسبی برای پرورش درختان ام و
تولید این میوه باشد.
آقای خوشحال میگوید ،بر عالوهی مهترالم مرکز والیت لغمان،
درختان ام در ولسوالیهای علیشینگ ،علینگار و قرغهای نیز
غرس و پرورش شده است.
رییس زراعت لغمان میافزاید که در والیت لغمان ۰۳۳ ،درخت
ام در ساحهی  ۹۳جریب زمین غرس شده بود که حاال به حاصل
رسیده است.
ریاست زراعت والیت لغمان متعهد است که با کارمندان فنی و
مسلکیاش ،در زمینهی ترویج میوهی یادشده کار کند و از هیچ
تالشی برای دهقانان دریغ نورزد تا در آینده باغهای ام وسعت
بیابد.
https://af.shafaqna.com/FA/387538
آژانس باختر :
دهقانی درکندزمی گویدکه کشت رومی به شیوۀ جدید،
حاصالتش را دو برابر کرده است
غالم حیدردهقان ولسوالی امام صاحب کندز ،میگوید که استفاده
از روش میکانیزه شدۀ زراعتی در کشت رومی ،حاصالتش را
دو برابر کرده است.
غالمحیدر  ۰۳سال است که مصروف کشت بادنجان رومی و
دیگر سبزی هاست .او پیش از این از روش کشت سنتی کار
میگرفت و هر سال ،مقدار ثابت شدۀ محصوالت با کیفیت
نهچندان قناعتبخش به دست میآورد.
ٓ
اما ،امسال به کمک پروژۀ سرمایهگذاری انکشاف منابع ابی،
یک مزرعهٔ نمایشی بادنجان رومی ساخت .غالمحیدر میگوید
که میزان حاصالت این مزرعه ،دو برابر بیشتر از میزان
حاصالت سالهای گذشته است .سالهای گذشته ،او با استفاده از
روش سنتی کشتوکار میکرد.
www.bakhtarnews.com.af
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نشرات خارجی
رادیو ازادی :
پرورش ماهی در والیت کندز افزایش یافته است
در سالهای اخیر پرورش ماهی در کندز افزایش یافته و سرمایهگذاران بسیاری به آن روی آوردهاند.
محمدگل در ولسوالی علیآباد کندز میگوید که در گذشته گندم و شالی میکاشت و محصولش قناعتبخش نبود ،اما پرورش ماهی او را به
هیجان آورده است.
این مرد  ۲۰سال در کنار حوض پرورش ماهی با اشاره به ماهیها میگوید که از دو سال به اینسو مشغول پرورش ماهی است و
اقتصاد خانوادگیاش تغییر کرده است.
ً
او گفت" :در پنج جریب زمین فارم ماهی دارم .نتیجهاش خوب است ۹۲ .ماه میشود که در آن ماهی تحت پرورش قرار دارد .فعال به
وزن  ۰کیلو و نیم کیلو ماهی در آن موجود است .ما از پرورش ماهی راضی هستیم".
از سوی دیگر ،محمدهللا شپونکی ،معاون کوپراتیف پرورش ماهی آمو در کندز میگوید که ماهیپروری در مرکز و ولسوالیهای این
والیت نتیجه خوبی داشته و در مراکز پرورش ماهی برای بیش از هزار و صد نفر زمینه کار فراهم کرده است.
او افزود" :امسال ما حدود  ۲۳۳تا  ۳۳۳تُن ماهی به بازار عرضه میکنیم .پارسال ما از فارمهای ماهی پروری کندز  ۹۸۳تُن ماهی به
بازار عرضه کرده بودیم .در این فارمها برای بیش از یازده صد نفر زمینه کار مساعد شده است .ماهانه برای هر نفر کارگر  ۸،۳۳۳تا
 ۹۲،۳۳۳افغانی معاش میپردازیم".
به گفته آقای شپونکی ،هر حوض پرورش ماهی در یک جریب زمین ساخته میشود و در آن دو هزار ماهی پرورش داده میشوند که در
شش ماه برای فروش آماده میشوند.
مسئوالن اداره زراعت کندز میگویند که امسال با همکاری کوپراتیف پرورش ماهی آمو برای  ۹۱۳مرکز پرورش ماهی این والیت
 ۹۲۳هزار چوچه ماهی گراس توزیع کردهاند
. https://da.azadiradio.com
تحلیل:
اخبار زراعتی دررسانههای داخلی و بین المللی بازتاب خوبی داشته فعالیتها و دستآوردها و اقداماتی که ازجانب مسووالن سکتور
زراعت درکشور صورت گرفته مهم بوده و امیدواریها را برای رشد زراعت و پویایی وضعیت اقتصادی در کشور بیشتر میسازد.
اقدامات انجام شده:
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت درمورد تصویب ۰۸۳میلیون دالر بانک جهانی با طلوع نیوز ،مسوول اداره زراعت جوزجان
در مورد کاهش حاصالت انگور سیاه در جوزجان با اژانس باختر ،ریاست زراعت بغالن در رابطه به آغاز برنامۀ مجادله علیه آفات
شالی با آژانس باختر  ،مسئوالن اداره زراعت کندز در ورد افزایش پرورش ماهی در کندز با رادیو ازادی ،رییس زراعت لغمان در
مورد محیط مناسب برای پرورش درختان «ام»با شفقنا  ،خبرگزاری صدای افغان اوا و امر خدمات زراعتی هرات در مورد افزایش
حاصالت انگور درهرات درسال جاری با کلید گروپ صحبت کردهاند.
اقدامات بعدی:
با وجود اینکه روئسای محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور دررابطه به اقدامات شان با رسانههای محلی دروالیات سخن زده
اند ،اما الزم است تا روند اطالعرسانی در همآهنگی با رسانههای محلی در والیات بیشتر شود.

