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 نشرات داخلی

 طلوع نیوز :

خت یتلسوالی های شمالی پابارش ژاله وشیوع افات نباتی درو

 ساخته است منور را زیانهای انگتاکستان

تخت این یهای شمال پاسوالیول نباتی درافات بارش ژاله وباران شیوع 

 .شده اند  منبخش ازکابل زیان

د بارش ژاله نهای میربچه کوت کابل میگویسوالیولباغداران در شماری از

ساخته  منزیان را نابود و درصد حاصالت انگور 23سوالی  تا ش از ولدر بخ

 .است 

لسوالی درصد تاکستان های و 23د درحدود ناز سوی هم باغداران میگوی

درنتیجه باران اخیر سخت  شمالی کابل با شیوه صنعتی شانده شده که

ون نباتی این باغ گونه گ فاتد که انشماری ازباغداران می گویشده  منزیان

ها ساالنه با آن مواجه میشود وهمچنان تاک شانی به شکل بدوی وصنعتی 

 کیلو انگور از 23تا حال توانسته که حدود وید : از بامداد گزریالی میاست. 

ژاله و از اثر سال صالت خوب نیست امامیگوید ح اوری کند اوباغش گرد

 کاهش امده است ودرصد درحاصالت انگورهای شان  43تا  23 کم ابی

  .پول ابیاری انرا هم نکشیده است

ها که ساالنه با ان طبیعی  وافات نباتی این باغ درحال حاضر درکنار افات 

چنان تاک شانی به شکل بدوی وصنعتی که ساالنه شود وهممواجه می

چنان تاک شانی با شیوه مهد حاصل فراوان ازاین باغ هابه ان مواجه میشون

به همین که راه این باغداران است فرا بزرگهای ی یکی از چالشی سنتها

دست ههای شان  بساالنه حاصالت فراوان از باغتوانند نمی که استعلت 

  اورند.بی

 

 هشت صبح :

 ۲.۳میلیون نهال جلغوزه و  ۶.۶وزارت زراعت: در سال جاری 

 / هشت صبح میلیون نهال پسته غرس شده است

ت زراعت، آبیاری و مالداری گفته که که در سال جاری وزار

میلیون نهال  ۵.۳میلیون نهال جلغوزه و   ۶.۶خورشیدی، این وزارت 

پسته غرس کرده است. حشمت اهلل غفوری، معین وزارت زراعت 

سنبله گفت که سال گذشته  ۶۰شنبه، آبیاری و مالداری به روز پنج

هزار تن محصول به دست  ۶۵ از جنگالت جلغوزه افغانستان بیش از

 آمده است.

آن طوری که معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نشان 

والیت افغانستان وجود دارد و تا  ۹دهد، جنگالت جلغوزه در می

 کند.هزار هکتار زمین را احتوا می ۱۱اکنون 

به گفته این وزارت، افزون بر جلغوزه، پسته نیز از محصوالت عمده 

رود و در حال حاضر در شمال کشور درافغانستان به شمار می زراعتی

هکتار  ۵۳۵۰شود. هم اکنون والیت به شمول هرات کشت می ۰۰در 

ها موجود است و به گفته مسوالن وزارت جنگل پسته در این والیت

هزار تن از این جنگالت محصول به  ۶۳زراعت، سال گذشته بیش از 

 دست آمده است.

ری، معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری، در ادامه حشمت اهلل غفو

ترین باغ پسته را در زمینی به گفت که قرار است وزارت زراعت بزرگ

هزار هکتار و در آینده نزدیک در والیت هرات ایجاد  ۵۱مساحت 

هزار هکتار باغ پسته در  ۰۱کند. همچنان به گفته وی، قرار است 

 ها نیز تاسیس شود.دیگر والیت

https://8am.af/ministry  
 آوا) خبرگزاری صدای افغان

 بود سرد خانه و پائین آمدن بهای میوه و سبزیجات در غزنین

همزمان با سرازیر شدن محصوالت زراعتی غزنی به بازار های این 

والیت،بهای و میوه و سبزیجات به پائین ترین حد خود مثل سالهای قبل 

 :آژآنس باختر

 سمارق، سبزی خوش ذایقه ومورد عالقه در افغانستان 
ها، سمارق سبزی با ارزش غذایی باال، خوش ذایقه، سرشار از انواع ویتامین

 .پروتین و کالری است
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مینه صادرات رسیده و دهاقین غزنی نبود سرد خانه ها و نبود عدم ز

گسترده آن را دلیل کاهش بهای محصوالت زراعتی این والیت عنوان می 

 .کنند

نعمت یکی از فروشندگان میوه در شهر غزنی در مورد پائین آمدن قیمت 

که محصوالت زراعتی غزنی  محصوالت زراعتی غزنی در همه ساله وقت

که بهای یک وارد بازار می گردد بهایی آن کاهش زیاد می یابد،تا جایی 

سیر سبزی ماننده بادنجان رومی و سیاه،کدو و سایر سبزیجات غزنی در 

 .افغانی می رسد 32الی  12بازار های غزنی به 

وی افزود: با فروش به این بهای ارزان شاید دهاقین نتوانند که همان هزینه 

مصرف شده خود را که در قسمت به ثمر رساندن این سبزیجات و میوه ها 

 .کرده اند دوباره به دست بیاورندهزینه 

نعمت دلیل این کاهش قیمت را نبود سرد خانه ها و زمینه صادرات بر 

شمرده و از مقامات مسؤول خواست که برای بها پیدا کردن میوه و 

سبزیجات کشور زمینه را برای ساخت سرد خانه ها و صادرات گسترده آن 

ز فروشندگان دیگر میوه نیز در یر علی،یکی ا .به خارج از کشور فراهم کنند

اظهار داشت: نبود سرد خانه و زمینه صادرات برای میوه و  آوامصاحبه با خبرنگار 

سبزیجات کشور باعث شده که قیمت میوه و سبزیجات داخلی در ایام رسیدن 

رسد که این مسله باعث دلسردی محصوالت زراعتی به پائین ترین حد خود ب

دهاقین شده و آنان با این بهای ارزان نمی توانند که هزینه را که در قسمت 

 .پرورش این محصوالت زراعتی را دو باره جبران کنند

 

https://www.avapress.com/fa/news 

آوری ها جمعها، دشتها را در افغانستان در آغاز از کوهسمارق

کردند و به عنوان غذا استفاده می کردند و هم جوشانده آن برای می

دردی استفاده دردی و دستدردهای مفاصل از جمله کمردردی، پای

شود، سمی و غیر های طبیعی به دو گونه یافت میسمارق.می شد

گاهی مصرف آن باعث مرگ سمی که سمی آن خطرناک است و اه

ا با ارتقای علم و تکنالوژی قادر به کشت ها امشود. انسانها میانسان

های ها برخالف سمارقسمارق های مصنوعی شدند و این گونهسمارق

رویند، سمی نیست و میها ها و دشتطبیعی و خودرو که در یابان

  ها،های تولیدی خود انساناین اطمینان وجود دارد که سمارق

ر تمام دنیا غذای در حال حاضر سمارق د.است سم فاقد و خوردنی

رود. کشت سمارق مزه به حساب میطعم و خوشمفید، لذیذ، خوش

کشت  .دهدمصرف خیلی کم دارد و به زودترین وقت حاصل می

آور است و معموالً زنان مصروف سمارق کار مفید و پرمنفعت و سود

 .اندو تولید آن کشت

وید که دفتر رسانه های وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری می گ

ریاست اقتصاد و خانواده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور 

حمایت دهقانان و خصوصاً زنان دهقان و برای افزایش درآمد آنان و 

سو کشت، چنان رشد این محصول در کشور از چند سال به اینهم

تولید و ترویج سمارق صدفی را در فارم تحقیقاتی بادام باغ در مرکز 

 ایشی آغازکرده است. فارم نم

www.bakhtarnews.com.af/dari 

 نشرات خارجی
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 آژانس بین المللی کوکچه :

میلیون افغانی در  ۳۶چهار پروژه زراعتی به ارزش  آغاز کار

  سمنگان 

به گفته این مسئوالن، این پروژه ها شامل افتتاح کار پروژه تقویت اقتصادی 

مصونیت غذایی برای زنان، افتتاح و توزیع وسایل کاری برای تنظیم منابع 

طبیعی بخش نباتات طبی و ارزش افزایی محصوالت نباتات طبی، توزیع 

برای دهاقین و دیگر بسته های مالداری  سایل و تجهیزات زراعتی کوچکو

 .برای مردم این والیت میباشند

همین حال، محمد عمان حنیفی، آمر امور زراعتی و سرپرست ریاست  در

آبیاری و مالداری گفت که ریاست زراعت و مالداری این والیت برای ارائه 

درصد  ۶۳ماه گذشته  ۶ته است در خدمات بهتر به مردم و دهاقین، توانس

 .بودیجه انکشافی خود را به مصرف برساند

باشد که به کمک مالی میلیون افغانی می ۶۶هزینه مجموعی این پروژه ها 

 .شودبانک جهانی و کشور های اروپایی پرداخت می
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 :خبرگزاری فارس

درصد افزایش یافته ۳۵ه سال گذشت ۴صادرات افغانستان در 

  است

های به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، مقام

وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعالم کردند که تا پایان سال جاری 

 .کم به یک میلیارد دالر میرسدخورشیدی آمار صادرات کشور دست

معاون وزارت صنعت و تجارت امروز « اجمل عبدلرحیم زی»

ی شنبه در نشست ملی توسعه، تولیدات و صادرات جلغوزه وپستهپنج

افغانستان گفت: این وزارتخانه در تالش است تا آمار صادرات 

 .افغانستان افزایش یابد

وزارت صنعت و تجارت با اشاره به افزایش میزان صادرات افزود که 

 .درصد افزایش یافته است ۳۵سال گذشته ۱صادرات افغانستان در 

در حالی است که روز گذشته نیز اولین محصول صادراتی این 

  .افغانستان از طریق راه آهن وارد چین شد
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 تحلیل:
 خوب بازتابمیلیون نهال پسته و جلغوزه در سال روان  ۰۱بیش از غرس به خصوص خبر  المللی بین و ملی هایرسانه در زراعت سکتور خبرهای

 است.ها انعکاس یافتههای ادارات زراعت نیز از طریق رسانهالیتخبرهایی از کارکرد و فع و هم. داشت

 میگیرد صورت که اقداماتی و هافعالیت والیات در محلی هایرسانه با تماس طریق از رسانیاطالع روندبرای تحقق مسوؤالن امور  تا قابل ذکر است 

 .گردد پر امور در هاخالیگاه و ضعف نقاط هم سویی از و. برود بلند مردم آگاهی سطحسو سازند تا از یک برجسته
 

 اقدامات انجام شده:
 است.یی را نشر کردهویدیو مستند  تی وزارت زراعت دو دفتر مطبوعا

مسئوالن باخبرگزاری ودصم،  میلیون افغانی ۰۳۱ره برداری چندین پروژه زراعتی به ارزش آغاز کار و بهدر مورد مسئوالن ریاست زراعت والیت بلخ 

عبدالهادی  باخبرگزاری ودصم،با  میلیون افغانی در سمنگان ۶۶آغاز کار چهار پروژه زراعتی به ارزش در مورد ریاست زراعت، والیت سمنگان  در

محمدغالم مالخیل  باختر،با آژانس نورستان  در تالش برای احیای هزاران هکتارجنگل جلغوزه وچهارمغزد رمورد  زراعت وزارت  رفیعی معین

، آمر امور با آژانس باختر درتخار یی پنجصد قطعه پنجاه محل مرغ پروریدر مورد تأسیس شرق مسوول تخنیکی برنامه ملی باغداری زون شمال

 ،با آژانس بین المللی کوکچهنگان میلیون افغانی در سم ۶۶آغاز کار چهار پروژه زراعتی به ارزش در مورد سمنگان زراعتی و سرپرست ریاست 

مسوول تخنیکی برنامه ملی باغداری وزارت  مرکز رسانه ای باور،با در بلخ ای انجیر در صد ۱۰د رابطه به افزایش مسووالن در ریاست زراعت بلخ 

درمورد  اداره زراعت جوزجاناسداهلل ستیغ آمر امور زراعتی  مرکز رسانه ای باور،با  فارم مرغ گوشتی در تخار ۳۱بهره برداری از در مورد زراعت 

کانال بزرگی در بغالن در رمورد بازسازی مسوول ریا ست زراعت آبیاری و مالداری بغالن  ،جوزجان با مرکز رسانه ای باور در افزایش حاصالت انگور

 سمیع اهلل نصرت انجینررئیس زراعت ننگرهار  ، با هشت صبح جای خالی انجیر هرات در بازار جهانیر مورد دریاست زراعت هرات  ، آژانس باختربا 

ده میلیون نهال جلغوزه و پسته در مورد  غرس زراعت  معین وزارت حشمت اهلل غفوری ،با تاتوبی نیوز جلغوزه برداشت حاصل تن  ۰۶۳۳در مورد 

هشت صبح  خبرگزاری صدای افغان اوا ، ،خبرگزاری شفقنا  ،روزنامه افغانستان آژانس باختر، ،خبرگزاری کشور ،خبرنامهآژانس پژواک،  با در کشور 

 اند.صحبت کرده، روزنامه اطالعات روز کلید گروپ ،تولی، خبرگزاری اناخبرگزاری دید ،، تلویزیون یک،تاتوبی نیوز، اسپوتنیک
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 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
ات و ارتباط عامهریاست اطالع  

 

 اقدامات بعدی:
 یمربوطه هایوالیت در محلی هایرسانه با بیشتر زراعت سکتور کارکردهای و هافعالیت شدن برجسته برای هاوالیت زراعت محترم هایرئیس

 و. نمایند ارسال گزارش زراعت وزارت مطبوعاتی دفتر به و نمایند ارائه بیشتر توضیحات هاآن به شان ایهاقدام به رابطه در و باشند تماس در شان

 زراعتی محصوالت کیفیت با هایعکس هاوالیت زراعت ادارات وزارت، صفحات در آن نشر و ها مستند عکس، البوم تهیه غرض که است ذکر شایان

 .نماییم رسانیاطالع بهتر و بیشتر باشیم توانسته والیات زراعت محترم ادارت کاریهم با تا. یندنما ارسال وزارت مطبوعاتی دفتربه را
 

 

 


