وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 22-26میزان 9399

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

بازتاب موضوعات مهم در رسانهها
فشرده نشرات داخلی
 .1روز جهانی غذا و نگرانیها از نبود مصونیت غذایی در کشور  /طلوع نیوز
 .2جلوگیری از قاچاق شاهینهای 'میلیون دالری' افغانستان در پاکستان /طلوع نیوز
 .3فعالیت نخستین کار خانه پروسس پسته در بادغیس /تلویزیون اروزو
 .4رشد پروسس بسته بندی پنبه در کندهار /اریانا نیوز
 .5وزارت زراعت ۵۳ :درصد جمعیت کشور با کمبود مواد غذایی مواجهاند /هشت صبح
 .6پنج فابریکه تولید دانه مرغ در ننگرهار با هزینه  ۵۳میلیون دالر به کار آغاز کرد /هشت صبح
 .7از روز جهانى غذا درکابل تجلیل شد /آژانس پژواک
 .8پیشبینی وزارت زراعت از افزایش دوبرابری حاصالت جلغوزه در سال جاری /خبرگزاری شفقنا
 .9برداشت  ۵۳هزار تن سیب در دایکندی  /خبرگزاری شفقنا
 .11ماشین بهجای چکش پسته میخنداند /روزنامه اطالعات روز
 .11ننګرهار کې د ممپلیو حاصالت د تېر کال په پرتله  ٠١سلنه زیات شوي  /خبریال
 .11د جلغوزیو یوه موټر څخه طالبان تر یونیم لک افغانۍ عشر اخلي  /خبریال
 .13روز جهانی غذا؛ سوارهایی که برای گرسنگان شعار میدهند  /روزنامه افغانستان ما
 .14تمویل پروژهای کشاورزی؛ موضوع گفتوگوی وزیر زراعت با رییس بانک جهانی در افغانستان  /خبرگزاری دید
 .15وزارت زارعت :دایکندی امسال  ۵۳هزار تُن سیب حاصل داشته است /خبرگزاری شاهد
 .96درراستای توانمندسازی زنان دروالیت کابل یک هزار باغچه خانگی احداث شده است  /تلویزیون چکاد
 .91هزاران زن بامیا نی دوشا دوش مردان درزمین های کشاورزی کا ر می کنند  /تلویزیون چکاد
 .18از روز جهانى غذا درکابل تجلیل شد /آژانس پژواک
 .19حاصالت انجیر فاریاب  ۳درصد افزایش یافته است /صدای افغان آوا
 .11امسال در قندوز بیش از یکونیم هزار جریب باغ ساخته شده است /صدای افغان آوا
 .11حاصالت انجیر فاریاب پنج درصد افزایش یافته است /آژانس باختر
 .11حاصالت گندم در کشور به  ۳ .٠۱میلیون متر تن افزایش یافته است  /آژانس باختر
 .13بیش از یک هزار باغچۀ خانگی به زنان زراعت پیشه در کابل ساخته شده است  /آژانس باختر
 .14فارم های ماهی پروری در پروان ساخته می شود  /آژانس باختر
 .15محصوالت زراعتی لوگر افزایش یافته است  /آژانس باختر
 .16کلنیک حیوانی یی در بغالن با وسایل جدید تجهیز شد  /آژانس باختر
 .17کار ده ها پروژه زراعتی در سمنگان به زودی پایان می یابد  /آژانس باختر
 .18کوچیان په ننگرهارکې مو ۰١سلنه مالدارې له منڅه تللی  /روزنامه هیواد
فشرده نشرات خارجی:
 .1برای زنان زراعتپیشه در کابل بیش از هزار باغچه ساخته شده است /رادیو آزادی
 .1جلوگیری از قاچاق شاهینهای 'میلیون دالری' افغانستان در پاکستان /بی بی سی

نشرات داخلی

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

هشت صبح :
پنج فابریکه تولید دانه مرغ در ننگرهار با هزینه  ۵۲میلیون دالر به
کار آغاز کرد
دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار با اعالم این خبر گفته است که با شروع
کار این فابریکهها ،دستکم هزار تن به کار مصروف شدهاند.
به نقل از منبع ،این پنج فابریکه ظرفیت تولید یک هزار و  ۰١١تُن
دانه مرغ را در یک شبانهروز دارد.
دفتر والی ننگرهار گفته است که برای تولید دانه مرغ در این فابریکه
از مواد زراعتی موجود در ننگرهار استفاده میشود و وارد کردن
مواد از خارج کشور متوقف شده است.
همچنان طبق اعالم دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار ،بهزودی سه
فابریکه بزرگ تولید دانه مرغ در این والیت به فعالیت آغاز میکند.
بر اساس آمار وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،تاکنون  ٠١هزار
فارم مرغداری در کشور ثبت شده است که از این میان ،هشت هزار
فارم آن در بخش گوشتی ،تخمی و فارمهای سردخانهای فعالیت
میکنند.
https://8am.af/five-chicken

طلوع نیوز:
روز جهانی غذا و نگرانیها از نبود مصونیت غذایی در کشور
امروز هژدهم ماه اکتوبر برابر است با روز جهانی غذا.
مسؤوالن برنامۀ خوراک و کشاورزی و همینطور برنامۀ
خوراک جهانی از نبود مصونیت غذایی در افغانستان ابراز
نگرانی میکنند.
به گفتۀ این نهادها ،پس از بحران کرونا ،بیش از چهل درصد
شهروندان کشور در نبود مصونیت غذایی قرار گرفتهاند.
پاروتی رامسوامی ،معاون برنامۀ خوراک جهانی سازمان ملل
گفت« :در افغانستان شماری از کارگران خانوادهها کارهایشان
را ازدست دادهاند .یافتههای اخیر ما یک افزایش چشمگیری نبود
مصونیت غذایی را در افغانستان نشان میدهد و این افزایش تنها
در شهرها نه بل در روستاها نیز مشهود است».
درهمین حال ،مسؤوالن وزارت زراعت و آبیاری میگویند که
امسال هم افغانستان در بخش تولید گندم مورد نیازش به
خودبسندهگی نرسیدهاست.
شعار امسال برای روز جهانی غذا «کاشتن ،تغذیه کردن و حفظ
کردن غذا» انتخاب شدهاست.
https://tolonews.com/fa/businessm
خبرگزاری شفقنا
پیشبینی وزارت زراعت از افزایش دوبرابری حاصالت جلغوزه
در سال جاری
پیشبینیهای وزارت زراعت و مالداری افغانستان نشان میدهد
که در سالجاری حاصالت جلغوزه افزایش قابل مالحظه خواهد
داشت.
به گزارش خبرگزاری شفقناافغانستان ،اکبر رستمی سخنگوی این
وزارت گفت :تحقیقات ابتدایی آنان نشان میدهد که حاصالت
جلغوزه در سالجاری دو برابر افزایش مییابد.
سال گذشته حاصالت جلغوزه  ۵۵هزار تن بود.
خوست ،پکتیا ،پکتیکا ،کنر و ننگرهار از مراکز عمده تولید
جلغوزه افغانستان هستند.
وزارت زراعت میگوید حاصالت جلغوزه به دلیل بازاریابی و
بستهبندی بهتر ،بیشتر شده است.
به گفته این وزارت بعد از این جلغوزه افغانستان به نام این کشور
صادر میشود.
رستمی میگوید در سالجاری قرارداد جلغوزه به چین صورت
گرفته بود و تالش میشود تا به کشورهای دیگر نیز چنین
تفاهمنامههای به امضا برسد.
https://af.shafaqna.com/FA

خبریال
ننګرهار کې د ممپلیو حاصالت د تېر کال په پرتله  ٠١سلنه زیات
شوي
ننګرهار والیت کې د ممپلیو حاصالت د تېر کال په پرتله دا ځل په
 ٠٥٣هکټاره ځمکه کرل شوي وو چې حاصالت یې په تېر کال سږ
کال لس سلنه زیات شوي.
د ننګرهار د کرنې ،اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست مسؤولین وایي،
تېر کال د ننګرهار په  ٠٣٣هکټاره ځمکه ممپلي کرل شوي وو ،چې
 ٠٠٣مټرېک ټنه حاصالت یې درلودل ،خو سږ کال په  ٠٥٣هکټاره
ځمکه کرل شوي وو ،چې د تېر کال په پرتله لس سلنه یې حاصالت
زیات شوي دي.
د یاد ریاست چارواکي وایي ،اوس مهال په ننګرهار والیت کې د
ممپلیو کښت ته د خلکو لېوالتیا زیاته شوې ده او کال په کال د ممپلیو د
کښت ساحه پراخیږي.
د ننګرهار اقلیم ،اوبه ،هوا او خاوره د ممپلیو د کښت لپاره مناسبه ده،
ځکه په دې والیت کې ښه حاصالت ورکوي او کال تر کال یې د
کښت ساحه نوره هم پراخیږي.
ممپلي چې د ځمکنیو بادامو په نوم هم یادیږي په نړیواله کچه ښه
بازار لري.
https://khabarial.com/archives
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رادیو ازادی :
بیش از هزار باغچه خانگی برای زنان زراعتپیشه در کابل ساخته
شده است .
اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان به رادیو
آزادی گفت این باغچهها به منظور توانمندسازی زنان در بخش
زراعت و اقتصاد ساخته شده است .
به گفته آقای رستمی ،وزارت زراعت امسال برای یک هزار و ٠۹١
زن باغچه خانگی ساخته است .
سخنگوی این وزارت گفت که این باغچهها در ولسوالیهای مختلف
والیت کابل احداث شده است .
به گفته او ،در کنار این باغچهها برای  ٠١١زن وسایل تولید مواد
غذایی برای  ۰١زن وسایل کشت و تولید سمارق و برای  ۰١زن دیگر
وسایل تولید صنایع دستی نیز توزیع شده است .

رادیو بی بی سی
جلوگیری از قاچاق شاهینهای 'میلیون دالری' افغانستان در
پاکستان
مقامهای پاکستانی اعالم کردهاند که جلو قاچاق  ۰۷شاهین
شکاری افغانستان را گرفتهاند که از افغانستان به پاکستان انتقال
داده شده و به گفته مقامهای این کشور قرار بود به کشورهای
عربی قاچاق شوند .
آنها گفتهاند که ارزش این شاهینها در بازار سیاه به یک میلیون
و  ۵١١هزار دالر میرسد .دو نفر هم در ارتباط به قاچاق این
شاهینها بازداشت شدهاند.
محمد ثقیف ،یک مسئول گمرک پاکستان گفته که همه این
شاهینها در فهرست حیوانات در معرض انقراض قرار دارند.
شکار با پرندگان ،در کشورهای خاورمیانه از شهرت زیادی
برخوردار است.
https://www.bbc.com/persian

. https://da.azadiradio.com
اقدامات انجام شده:
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت زراعت درمورد یک هزار باغچه خانګی درکابل با رادیو آزادی ،تلویزیون چکاد ،آژانس باختر وافزایش
دو برابری حاصالت جلغوزه با شفقنا ،رشد پروسس بسته بندی پنبه در کندهار با آریانا نیوز ،روزنامه افغانستان ،و حاصالت گندم
درکشور  ۵.۸۱میلیون متریک تن رسیده با آژانس باختر ،مسوالن زراعت بادغیس فعالیت فابریکه پروسس پسته دربادغیس با تلویزیون
اروزو ،ریاست زراعت بامیان زنان همپای مردان درزمین های زراعتی کار میکنند با تلویزیون چکاد ،ریاست زراعت ننگرهار افزایش
حاصالت ممپلی خبلایر ،رئیس زراعت فاریاب افزایش انجیر دراین والیت با صدای افغان آوا ،آژانس باختر ،انجنیر خلیل فروغ فارم
های ماهی پروری درپروان ساخته میشود با آژانس باختر ،محمد رفیع امرترویج والیت لوگر افزایش محصوالت زراعتی دراین والیت با
آژانس باخترو رئیس زراعت سمنگان در مورد تکمیل کار پروژه محصوالت زراعتی درآینده نزدیک با آژانس باختر صحبت کرده اند.
اقدامات بعدی:
روئسا 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 توضیعات بشتر ارائه نموده به دفتر مطبوعاتی وزارت گزارش ارسال نمایند وموضوعات وویدیو های را
که دفتر وزارت زراعت درصفحات خود نشر میکند ریاست های محترم زراعت والیت نیز در صفحات خود نشر کنند و روئسای محترم
زراعت والیات دست اورد ها وفعالیت های خودرا با دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت شریک بسازند.

