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 نشرات داخلی

 هشت صبح :

درصد این محصول  ۰۳هزار تن کچالو در بامیان؛  ۰۷۳تولید 

  گاه نداردذخیره

زراعت، آبیاری و مالداری اعالم کرد که حاصالت کچالوی بامیان وزارت 

درصد  ۰۳هزار تن خواهد رسید. برای نزدیک به  ۰۷۳امسال به 

 گاه وجود ندارد.امیان ذخیرهمحصوالت کچالوی ب

عبدالوهاب محمدی، رییس زراعت، آبیاری و مالداری والیت بامیان، 

هزار هکتار زمین در سراسر والیت ۷۰تا  ۷۷گفته است که ساالنه حدود 

شود. به گفته محمدی، پارسال هم ساحه تحت بامیان کچالو کشت می

، اما متاسفانه به هزار هکتار زمین( بود ۷۰تا  ۷۷کشت همین مقدار )

 آبی حاصالت زراعتی پایین آمد.سالی و کمدلیل خشک

ای به نقل از رییس زراعت بامیان آورده است: وزارت زراعت در اعالمیه

های چنان برنامهگی خوب بوده و همولی امسال آب فراوان است، بارنده»

 «خیزی باال است.حمایتی وزارت زراعت تطبیق شده و امسال حاصل

قای محمدی گفته است هرچند فصل برداشت حاصالت ختم نشده، اما آ

هزار تن حاصل کچالوی بامیان  ۰۷۳رود تا ها توقع میبراساس نشانه

هزار تن کچالو در بامیان تولید  ۰۰۳های گذشته برداشت شود. سال

 شده است.می
https://8am.af/production 

 :طلوع نیوز 

  استدرصد افزایش یافته۰۳وزارت زراعت: حاصالت انگور 

گوید که امسال به علت آب و هوای مناسب یاری، میوزارت زراعت و آب

 .های باغی به ویژه انگور بیشتر استدر کشور، حاصالت فرآوده

های گوید که بربنیاد یافتهگوی وزارت زراعت میاکبر رستمی، سخن

در کشور صد هزار تُن انگور آنان امسال بیش از یک میلیون و سه

 ۰۳برداشت خواهند شد که به این اساس، حاصالت انگور افزایش 

 .دهددرصدی را نشان می

بینی که صورت گونۀ اوسط پیشبه»رستمی در این باره افزود: 

های افغانستان مثل انگور، انار، سیب، زردآلود است، حاصالت میوهگرفته

هایی که و میوه دهدبین بیست و پنج تا سی درصد افزایش را نشان می

اما، «.دهداست عمأل فیصدی افزایش را نشان میفصل آن تکمیل شده

های شان از شماری از باغدارن در کشور، نبود بازار را برای فرآوده

 .دانندهای بزرگ میچالش

حاصالت انگور امسال خوب است. اما »حامد، یکی از این باغداران گفت: 

ام اما تا حال نتوانستم آن را به کابل آوردهمن از ولسوالی بگرام انگور را 

 .به فروش برسانم

در حال حاضر، یک سیر/هفت کیلوگرام انگور در بازارهای پایتخت تا 

 .یک صد افغانی است

https://www.tolonews.com  

 :خبرگزاری ودصم 

  افزایش هشت درصدی حاصالت چهار مغز کنر در سال روان

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری والیت کنر از افزایش هشت درصدی 

 دهد.در حاصالت چهار مغز این والیت خبر می

تن رسیده  ۰۰۳۳میزان حاصالت چهار مغز والیت کنر در سال روان به 

 است.

ی والیت کنر میگویند، قبال مسووالن در ریاست زراعت، آبیاری و مالدار

تن می رسید و در سال روان این میزان به  ۰۰۳۳حاصالت چهار مغز به 

تن رسیده است که این رقم نمایانگر افزایش هشت درصدی در  ۰۰۳۳

 باشد.حاصالت این میوه خشک می
https://dari.wadsam.com 
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 نشرات خارجی

 : اسپوتنیک

  حاصالت چهارمغز کنر در سال روان
به گزارش اسپوتنیک به نقل از ودصم، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری والیت 

درصدی در حاصالت چهار مغز این والیت گزارش داده  8کنر از بیشترشدن 

اند و افزوده اند که میزان حاصالت چهار مغز این والیت در سال روان به 

 .صد تن رسیده استدوهزارو هش

آنها نیز افزوده اند که پیش از این حاصالت در این والیت به دو هزارو پنجصد 

دهد که حاصالت در سال تن بوده است که به این صورت این ارقام نشان می

 .جاری هشت فیصد نسبت به گذشته باال بوده است

و بیست مسوالن همچنان می افزایند که فروش چهارمغز در یک سال به دوصد

رسد، و در حال حاضر قیمت فی کیلو چهار مغز در بازارها میلیون افغانی می

 .باشدهشتاد و هشت افغانی می

ttps://baztab.news/article/1170686h 

 چه وله :یدو

 با کشت سمارق مخارج خانواده اش را تامین می کندخانمی دربامیان 

ساله در مرکز والیت بامیان با ایجاد یک فارم کوچک سمارق  ۰۳یک خانم 

توانسته مصرف خانواده اش را تامین نماید. ایجاد چنین کسب و کارها برای 

ها تاثیر زنان افغان که عمدتاَ مصروف کارهای خانه اند، در اقتصاد خانواده

 .گذاردمی بسزایی

ها تخلص ندارد، ایده ایجاد یک فارم کوچک مریم، که مثل بسیاری افغان

سمارق را از برادر شوهرش گرفته بود که در انستیتوت زراعت بامیان به حیث 

 .کنداستاد ایفای وظیفه می

برداری از آن باعث شده است که خانواده ایجاد این فارم و نخستین حاصل

 .ریم نفسی راحت بکشدزراعت پیشه و فقیر م

af-https://www.dw.com/fa 

 تحلیل:
ها ترین بازتاب را در رسانهبیشکچالوی بامیان  یپیشینهخبر تولید بی خصوص خارجی بازتاب خوبی داشته به های داخلی واخبار زراعتی دررسانه

 داشت.

تر شیسکتور زراعت بی های مارا توسعهصورت گرفته مهم بوده و امیدواری اقداماتی که ازجانب وزارت زراعت درکشورو ها وردآدستها و فعالیت

 .سازدمی

های محلی و از طریق رسانه شودتر شیبدرین راستا  هاتالش امید است که های مختلف زراعت قابل تمجید است بخش سعی و تالش مسووالن در 

 ان بلند برود.سوالی ها برای کشاورزان روند اطالع رسانی ادامه یابد تا سطح اگاهی مردم دهاقین مالداران وباغدارات و ولدروالی
 اقدامات انجام شده:

 است.خزانی را تهیه و نشر کردهاه زراعتی گها و فراخوان ویدیویی نمایشدفتر مطبوعاتی وزارت زراعت اطالعیه

 ۰۳افزایش  ریاست زراعت دایکندی ،با طلوع نیوز استدرصد افزایش یافته۰۳حاصالت انگور  درمورد گوی وزارت زراعترستمی، سخن اکبر

 عبدالوهاب محمدی، رییس زراعت بامیان ،یکتعداد پروژه ها با تاتوبی نیوز، رئیس زراعت لوگر درمورد باز سازی ودصم درصدی بادام دردایکندی با 

رئیس زراعت  ،یزیون چکادتلو صدای افغان اوا، ،رادیو ازادی خبرنامه ، ،آژانس پژواکودصم ، ، با هشت صبح هزار تن کچالو در بامیان ۰۷۳تولید 

، رئیس زراعت پکتیا دوپروژه بازسازی درحال تکمیل شدن است با وپروسس کننده گان با تاتوبی نیوزین تولید کننده گان شالی ننگرهار نشت ب

 ،آژانس بین المللی کوکچه ،صدی حاصالت چارمغزدرکنر با ودصمافزایش هشت درریاست زراعت، آبیاری و مالداری والیت کنر ،تاتوبی نیوز

 اند.صحبت کردهسپوتنیک ا ،خبرگزاری شفقنا

 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 هایاقدام به رابطه در و دباشن 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. نمایند ارسال وزارت طبوعاتیم دفتربه را
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