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بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی
 .1دهها باب سردخانه برای نگهداری کچالو دربامیان به بهره برداری سپرده شد /آژانس پژواک
 .2یک فارم تولید جوجه ماهی در بلخ به بهره برداری سپرده شد  /آژانس پژواک
 .3غنی :والیت نیمروز دوباره به کندوی غله جات مبدل میشود/اژانس خبری افغان
 .4گزارش ویژه شفقنا از کشت خرما در هلمند | نخلهای خرما جایگزین کوکنار  /افغانستان تا دو سال دیگر صادر کننده خرما
میشود/شفقنا
گزارش تصویری از چهارمین جشنواره گل کچالو در بامیان /شفقنا
 .5گروه تروریستی طالبان یک کلینیک دامپزشکی را در بادغیس منفجر کرد  .خبرگزاری شفقنا
 .6برگزاری چهارمین جشنواره گل کچالو در بامیان /سالم وطندار
 .7تجلیل از چهارمین جشنوارۀ گل کچالو در بامیان؛  ۵۹ذخیرهگاه کچالو به بهرهبرداری سپرده شد /خبرگزاری نشانه
 .8بلخ :سلګونه مالدارو ته د حیواناتو خوراکي توکي ووېشل شول /تاتوبی نیوز
 .9پکتیا کې د پیازو او کچالو د  ۱۸زېرمتونونو د جوړولو چارې په چټکۍ روانې دي /تاتوبی نیوز
 .11کندهار :د کرنیزو آفتونو د مخنیوي په اړه یو ورکشاپ جوړ شو /تاتوبی نیوز
 .11زنان ومردان دراچین ازحاصل گلخانههای شان خورسنداند /آژانس باختر
 .12همزمان با برگزاری جشنوارۀ گل کچالوذخیره گاه های این محصول دربامیان افتتاح شد  /آژانس باختر
 .13ساختمان مرکز همآهنگی سویابینکاران در جوزجان افتتاح شد  /آژانس باختر
 .14فارم ماهی پروری یی دربلخ به عرضۀ چوچه ماهی آغازکرد  /آژانس باختر
 .15زمینه آبیاری دوصدوپنجاه جریب زمین زراعتی درخوست فراهم شد  /آژانس باختر
 .16زمینه آبیاری چهل جریب زمین دربامیان فراهم شد  /آژانس باختر
 .17حاصالت شفتالو درکشورافزایش یافته است /آژانس باختر
 .18افزایش سبزخانه ها درننگرهار؛ دهقانان درسال چند فصل حاصل می گیرند /آژانس باختر
 .19بیش از  64هزار جریب علفچر دربامیان سروی وثبت شد  /آژانس باختر

فشرده نشرات خارجی:
 .1رونق پرورش گل و گیاه در دوران قرنطینه در افغانستان /بی بی سی
 .2خوست کې د پیازو او کچالو  ۲۲۲سړې خونې جوړیږي /دویچه وله
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نشرات داخلی
سالم وطندار :
برگزاری چهارمین جشنواره گل کچالو در بامیان
چهارمین جشنواره گل کچالو با اشتراک مقامهای محلی بامیان ،معین
آبیاری و منابع طبیعی وزرات زراعت آبیاری و مالداری کشور و
صدها باشندۀ بامیان در روستای «ناوجوی» ولسوالی دره فوالدی
برگزار شد.
سید انور رحمتی ،والی بامیان در چهارمین جشنواره گل کچالو از
سرپرست وزارت زراعت خواستار ایجاد و توسعۀ ذخیرهخانهها برای
نگهداری محصوالت کچالوی این والیت شد و گفت که باید تخمهای
بذری اصالحشده و متناسب به آب و هوای بامیان در اختیار کشاورزان
این والیت قرار گیرد.
حشمتهللا غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت
میگوید که همزمان با برگزاری چهارمین جشنواره گل کچالو در
والیت بامیان ۵۹ ،باب ذخیرخانه کچالو به بهرهبرداری سپرده شده و
کار ساخت  ۰۲۲باب ذخیرهخانه دیگر آغاز شده است.
به گفته او ،وزارت زراعت با تشویق و حمایت از کشاورزان تالش
دارد که میزان تولید کچالوی بامیان را در سالهای آینده از  ۰۲۲هزار
تن به  ۹۲۲هزار تن افزایش دهد.
آقای غفوری از بامیان به عنوان ذخیرهگاه کچالوی کشور یاد کرد و
افزود :کچالوی این والیت در یک فصل سال ،تمام نیازمندیهای
کچالوی کشور را تأمین میکند.
به گفته مقامها ،امسال  ۹۱۵میلیون افغانی در بخش توسعه زراعت در
والیت بامیان به مصرف خواهد رسید.
از سوی هم شماری از کشاورزان بامیانی از برگزاری چهارمین
جشنواره گل کچالو استقبال کرده،

اژانس خبری افغان :
غنی :والیت نیمروز دوباره به کندوی غله جات مبدل میشود
رییس جمهور غنی به مردم والیت نیمروز وعده سپرد که آب ها
به گونه اساسی مهار می گردد و نیمروز دوباره به کندوی غله
جات مبدل خواهد شد .
به گزارش افغان نیوز :محمد اشرف غنی ،رییس جمهور کشور
روز گذشته ،در نشستی با بزرگان ،متنفذین ،علما ،جوانان و
اقشار مختلف مردم والیت نیمروز ،گفت که بعد از تکمیل شدن
کار ساخت بند کمال خان ،نیمروز به وقار و عظمت گذشته
برخواهد گشت.
وی افزود که معاهدۀ هلمند پابرجاست و در چوکات این معاهده
افغان ها به حقوق شان خواهند رسید و سیالب های هلمند دیگر
نیمروز را تهدید نخواهد کرد و آب ها به گونه اساسی مهار می
گردد و نیمروز دوباره به کندوی غله جات مبدل خواهد شد.
چنانچه با شما وعده کرده بودم ،چهار ماه بعد بند کمال خان به
ذخیره نمودن آب آماده خواهد شد و افتتاح آن را جشن خواهیم
گرفت.
رئیس جمهور از تالش های نیروهای امنیتی و دفاعی در زمینۀ
تامین امنیت بند کمال خان ،ستایش کرد و گفت که نیروهای
امنیتی و دفاعی ما همانند جمهوریت قابل معامله نیستند و من و
تمام هموطنان باالی آنان افتخار می کنیم.
غنی همچنان گفت که به منظور تقسیم عادالنۀ منابع و جلوگیری
از بی عدالتی و فساد ،سروی نفوس افغانستان ضرور است و
آرزو داریم که تمام تان تذکره برقی بگیرید .وی افزود که من
نیمروز رستم را می خواهم ،عملکرد تنها کافی نیست ،نیمروز
باید سبز و شاداب شود و میلیون ها نهال در آن غرس گردد

https://swn.af/article.aspx?a=56238
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گزارش ویژه
حاصالت شفتالو درکشورافزایش یافته است

کوکنار  /افغانستان تا دو سال دیگر صادر کننده خرما میشود
شفقناافغانستان-والیت هلمند بهدلیل شرایط اقلیمی خاصی که دارد یکی
از مستعدترین والیات افغانستان برای کاشت کوکنار است؛ از این رو
مسئوالن وزارت زراعت و مالداری این کشور سالهای زیادی است
که به دنبال کشتهای جایگزین که با شرایط اقلیمی این استان سازگار
باشد میگردند ،بعد از تحقیقها و آزمایشهای صورت گرفته از سوی
ریاست زراعت هلمند مشخص شد که خرما میتواند جایگزینی مناسبی
به جای کوکنار باشد ،مسئوالن در وزارت زراعت و مالداری
افغانستان میگویند سرمایهگذاریهای این وزارت برای احداث باغهای
خرما بهعنوان جایگزین کوکنار از حدود  ۰سال گذشته به این طرف
در این استان آغاز شده و اکنون به نتیجه رسیده است مسئوالن وزارت
زراعت میگویند محصوالت زراعتی همچون خرما ،موز و برخی
گیاهان دارویی جایگزینی مناسب برای کشت کوکنار در این استان شده
است .در بین این محصوالت خرما بهترین جایگاه را از لحاظ اقتصادی
پیدا کرده و قرار است تا دو سال دیگر صادرات آن به استانهای دیگر
افغانستان و پس از آن به کشورهای خارجی آغاز شود.
https://af.shafaqna.com

افزایش میزان باغ ها  ،آشنایی باغ داران به شیوه های نوین باغ
داری  ،همکاری وزارت زراعت با دهقانان درزمینه تامین ابزار
کار و مبارزه با آفت های نباتی ازعلت های افزایش میزان
حاصالت شفتالو در افغانستان شمرده می شود.
افغانستان اقلیم متنوع دارد و این برای تولید شفتالو عالی است.
به اساس آمار ها تنها ازباغ ها در شرق افغانستان امسال ده هزار
تن شفتالو حاصل به دست آمده است ،در حالی که این رقم در
سال گذشته به نه هزارتن می رسید.
این ارقام افزایش ده درصدی حاصالت شفتالو در شرق کشور را
نشان می دهد.
ننگرهار ازمیان والیت های شرقی بیشترین تولید شفتالو در سال
جاری را داشته است.
وزارت زراعت  ،آبیاری و مالداری با پخش خبرنامه یی می
گوید که باغ داران در شرق افغانستان از ده هزار تن شفتالوی
تولیدی امسال ،پنج صد میلیون افغانی عاید به دست آورده اند
/http://www.bakhtarnews.com.af
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نشرات خارجی
دویچه وله
خوست کې د پیازو او کچالو  ۲۲۲سړې خونې جوړیږي
په خوست کې د زراعت ریاست پ ه چوکاټ کې د کروندګرو د محصوالتو د ساتلو لپاره د پیازو او کچالو د سړو خونو د جوړیدو چارې
له ګربزو ولسوالۍ پیل شوې.
د دغو پروژو د پرانستې پرمهال د خوست والي محمد حلیم فدایي وویل ،چې د زراعتي محصوالتو د تولیدو او بازار ته د هغې په ښه
ډول وړاندې کولو په موخه د خوست په  ۸۲ولسوالیو او مرکزي واحدونو کې د پیازو او کچالو  ۲۲۲سړې خونې جوړوي ،چې په دوو
میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي.
د دې ترڅنګ د میوه جاتو د وچولو  ۰۲بستې هم باغوانانو ته توزیع شوې .د خوست والي وویل« :دغه پروژې د زراعت وزارت له
لوري د باغدارۍ او مالدارۍ ملي برنامې په چوکاټ کې عملي کیږي او په مجموعي ډول  ۵۹میلونه او پنځه سوه زره افغانۍ لګښت پرې
کیږي .دا سړې خونې به د پیازو او کچالو په کیفیت او بیو ډېراغېز وکړي».
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس حفیظ هللا شاه نوري وویل ،چې د زراعتي محصوالتو د ساتنې لپاره سړو خونو په خوست کې شتون
نه درلود او دا یو ستره اړتیا وه چې اوس به کروندګر ترې ګټه پورته کړي.
https://www.dw.com
تحلیل:
خبرهای مرتبط به سکتور زراعت در رسانههای ملی و بین المللی بازتاب خوبی داشت ،کارکرد مسوؤالن زراعت باعث این شده تا توجه
رسانهها به سکتور زراعت جلب شود و اطالع رسانی خوب صورت بگیرد.
با تأسف که خبر منفجر شدن یک کلینیک ارائهی خدمات مالداری و صحت حیوانی در والیت بادغیس از سوی گروه تروریستی طالبان،
یک خبر متأثر کننده و نا راحت کننده بود که در رسانهها بازتاب یافته است.
امید میرود تا مسوؤالن امور امنیتی در راستای تأمین امنیت مردم و اقشار بیگناه و بیدفاع کشور تالش نمایند ،تا ما شاهد فجایع
نباشیم.
اقدامات انجام شده:
دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت در مورد " بلخ در تولید جوجهماهی به خودکفایی نزدیک شد" بهرسانهها اعالمیه فرستادهاست.
حشمتهللا غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت در مورد برگزاری چهارمین جشنواره گل کچالو در بامیان با سالم
وطندار ،خبرگزاری نشانه ،آژانس باختر ،آژانس پژواک ،رئیس زراعت بلخ در مورد توزیع مواد خوراکی حیوانی برای مالداران با
تاتوبی نیوز ،رئیس زراعت پکتیا در رابطه به ساخت ذخیره خانههای پیاز وکچالو با تاتوبی نیوز ،مسئوالن در وزارت زراعت د ر
مورد اینکه :افغانستان تا دو سال دیگر صادر کننده خرما میشود با شفقنا ،رییس زراعت جوزجان در مورد افتتاح ساختمان مرکز
همآهنگی سویابینکاران در جوزجان با آژانس باختر ،رییس زراعت بادغیس در مورد منفجر شدن کلینیک صحت حیوانی درین والیت از
سوی طالبان با شفقنا و رئیس زراعت خوست در رابطه به ساخت  ۲۲۲باب سرد خانه در خوست با دویچه وله صحبت کردهاند.
اقدامات بعدی:
هرچند روئسای محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور دررابطه به اقدامات شان با رسانههای محلی دروالیات سخن زده اند اما
الزم است تا بیشتر با رسانهها در تماش بوده و توضیحات بیشتر به آنها ارائه نمایند.
همچنان تیمهای تخنیکی ریاست اطالعات و ارتباط عامه و دفتر سخنگو برای پوشش خبری از جریان کار عملی پروژهی مدیریت
محصوالت زراعتی هفتهی نو عازم والیات میشوند .امید داریم تا با تیمهای اعزامی همکاری همه جانبه نموده ممنون سازید تا بتوانیم
درین راستا اطالعرسانی خوب و به موقع نماییم.

