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 نشرات داخلی

 :طلوع نیوز

 تُن زعفران در والیت هرات برداشت شوند ۸۱قرار است امسال 

ها بینیهمزمان با رسیدن فصل برداشت گل زعفران در والیت هرات، پیش

دهند که امسال برداشت زعفران در این والیت بیش از هژده تُن نشان می

 .خواهد بود

هزار گویند که امسال هفتمی مسؤوالن ریاست زراعت والیت هرات،

 .اندهکتار زمین در این والیت، زعفران کشت شده

به گفتۀ بشیراحمد احمدی، معاون مسلکی ریاست زراعت والیت هرات، 

امسال سرد شدن هوا بر کیفیت و برداشت زعفران در این والیت اثرهای 

 .استمثبت داشته

مندی مردم بود و عالقهامسال، سطح کشت هم بلند »او در این باره گفت: 

هم سخت زیاد بود و قیمت پیاز زعفران هم پایین بود و همه دهاقین 

 «.دسترسی به پیاز داشتند

گویند که در همین حال، مسؤوالن اتحادیۀ ملی زعفران کاران کشور، می

امسال به علت صادرات زعفران به کشورهای گوناگون، بهای این گیاه در 

 .ونی کاهش نخواهد یافتبازارهای داخلی و بیر

ttps://tolonews.com/fa/businessh 
 

 

 

 :تاتوبی نیوز
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 . 

 

https://tatobaynews.com/?p=48362#– 

https://baztab.news/article/1194400
https://tolonews.com/fa/business
https://tolonews.com/fa/business
https://tatobaynews.com/?p=48362


 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
ت اطالعات و ارتباط عامهریاس  

 

 اریانا خبر:

 ستهای گژدم پروری در کشور رو به افزایش افعالیت فارم

گویند که افزایش قیمت زهر مسئوالن در وزارت زراعت و مالداری، می

گژدم در بازارهای جهانی باعث شده است تا شماری از شهروندان کشور به 

 اند.پرورش این حشره رو آورده

افزاید که افغانستان در تولید زهر اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، می

در بخش پرورش گژدم با سکتور  گژدم ظرفیت خوبی دارد و این نهاد

 کند.خصوصی همکاری می

گذاران دارد که شماری از سرمایهدر همین حال، آقای رستمی، اظهار می

 گذاری کنند.در کشور، درنظر دارند در بخش پرورش گژدم سرمایه

های دیگری هم است که با این حال، پس از هرات، غزنی و هلمند والیت

 هزارها هافارم  کنند که در اینرش گژدم فعالیت میهای پروها فارمدر آن

 .شوند می نگهداری گژدم

گویند که از زهر گژدم در کشورهای دیگر در ها میمسئوالن این فارم

 شود.تداوی مریضی سرطان استفاده می

ttps://baztab.news/articleh/ 

 سالم وطندار:

 هزار تُن چهارمغز در بدخشان؛ افزایش سه برابری 6برداشت 

گویند، حاصالت چهارمغر این مسئوالن ریاست زراعت بدخشان می

 .، سه برابر افزایش یافته استهای گذشتهوالیت در مقایسه با سال

های گذشته تا دو هزار تُن به گفتۀ آنان، میزان تولید چهار مغز در سال

 رسید، اما در سال جاری این میزان به شش هزار تن رسیده است.می

نصیراحمد احمدی، آمر امور زراعتی ریاست زراعت بدخشان به 

داران از باغ گوید، در پی تشویق و حمایت حکومتوطندار میسالم

های اخیر و مساعدشدن شرایط برای پرورش درختان چهارمغز طی سال

محیطی، حاصالت چهارمغز در مقایسه با سال گذشته سه برابر افزایش 

 یافته است

که حاصل چهار مغز در مقایسه با گویند، با آنداران بدخشان میباغ

یین بودن بهای آن گیر دارد، اما به دلیل پاهای گذشته افزایش چشمسال

گان اصلی سود چندانی ندارد و در بازارهای محلی برای تولیدکننده

 برندبیشترین سود را از چهارمغز بازرگانان بیرون از بدخشان می

.. 
https://swn.af/article.aspx?a=51142 

 نشرات خارجی

 رادیو ازادی :

واهد میزان تولید زعفران افزایش خ وزارت زراعت افغانستان:

  یافت

به اساس پیشبینی وزارت زراعت افغانستان، میزان تولید زعفران در سال 

  .متریک تُن خواهد بود ۱۵تا  ۸۱جاری در این کشور بین 

  .به رادیو آزادی گفتاین را اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت 

وال ادامه داشته اگر تولید زعفران در افغانستان به همین من"رستمی افزود: 

هجری شمسی میزان تولید زعفران دو برابر خواهد  ۸۰۵۵باشد، تا سال 

  ".شد

متریک تُن زعفران در  ۸۱سخنگوی وزارت زراعت گفت که پارسال 

  .افغانستان تولید شده بود

هزار جریب زمین در  ۱۰به اساس معلومات این وزارت، امسال در بیش از 

ات، دایکندی، بامیان، ننگرهار، بلخ و غزنی های مختلف از جمله هروالیت

  .زعفران کشت شده است

 

https://da.azadiradio.com 

 رادیو صدای امریکا:

  تُن جلغوزه افغانستان به چین صادر شده است ۰۵۵ماه در یک

وزارت زراعت افغانستان میگوید که در حدود یک ماه گذشته، بیشتر از 

این رقم  "دسمبر"در شده و تا پایان ماه تُن جلغوزه سیاه به چین صا ۰۵۵

 .هزار تُن خواهد رسید۸به بیش از 

سخنگوی وزارت زراعت افغانستان، امروز جمعه به صدای امریکا گفت 

که صادرات جلغوزه افغانستان به کشورهای منطقه به ویژه چین، به گونه 

 .ی افزایش یافته استبی سابقه

ست تا بیشتر جلغوزه سیاه افغانستان اکبر رستمی، گفت که چین عالقمند ا

را خریداری کند و هم اکنون صادرات این محصول افغانستان به چین به 

 .رسدملیون دالر می ۰۵بیشتر 

عقرب( امسال ۸۰دهلیز هوایی میان افغانستان و چین برای نخستین بار در )

 کابل گشایش یافتدر های چینایی توسط رئیس جمهور افغانستان و مقام

 ..تُن جلغوزه به این کشور فرستاده شده بود ۱۵و در نخستین پرواز، 

https://www.darivoa.com . 

https://www.darivoa.com/a/afghanistan-china-air-corredor/4646384.html
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 تحلیل:
جمله  و زعفران  جلغوزهافزایش در تولید در کنار خبرهای دیگر سکتور زراعت،  های داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته، اخبار زراعتی دررسانه

 اند.آن پرداختهبیشتر بهها رسانه اند که  یخبرهای

رود تا موضوع اطالع رسانی در محراق توجه ادارات میهای مختلف زراعت با اهمیت بوده، امید در بخشسکتور زراعت نیز سعی و تالش مسووالن  

مالداران  ،های محلی در والیات سطح اگاهی مردم، دهاقینرسانهتماس با از طریق  تر شود تاها درین راستا بیشالشمحترم زراعت والیات قرارگیرد و ت

 وباغداران بلند برود.
 اقدامات انجام شده:

 ز فعالیت آرشیف دیجیتلی را نشر کرده است.اتی وزارت زراعت ویدیویی کوتاه ادفتر مطبوع

میزان تولید زعفران افزایش خواهد  اریانا خبربا  های گژدم پروری در کشور رو به افزایش استارمفعالیت فدرمورد اکبررستمی سخنگوی وزارت زراعت

انار؛ یاقوت  ، تلویزیون چکاد ،صدای امریکا آژانس باختر ، رسپخامه با  درصدی حاصالت جلغوزه در افغانستان ۸۱افزایش ، رادیو ازادی با یافت 

اتحادیۀ فارم داران ، با صدای امریکاتُن جلغوزه افغانستان به چین صادر شده است  ۰۵۵افغانستان ما  مه پرس ، رشد، خاروزنامه صبح کابل سرخ افغانستان

تُن زعفران در والیت هرات  ۸۱بشیراحمد رشیدی، رییس اتحادیۀ ملی زعفران امسال طلوع نیوز با  های پیر پاکستانانتقاد از واردات مرغ افغانستان مرغ

، رئیس زراعت هلمند تلویزیون چکاد با از قطع درختان ارچه  رییس زراعت بادغیس ابراز نگرانی ، طلوع نیوز،  وتنیکپاس ، شفقنابا برداشت شوند

افزایش سه برابری چهارمغز  آمر امور زراعتی ریاست زراعت بدخشانمسول فارم هده شکراهلل نوروزی  حاصالت خرما درکانال ننگرهاربا تاتوبی نیوز، 

آمر امور اداره زراعت سمنگان باغداران سمنگان از محصوالت انگور متضرر  ، تاتوبی نیوزویزیون چکاد ،/ تاتوبی نیوزتل با سالم وطندار، در بدخشان

مدیر ترویج زعفران ریاست زراعت با آژانس باختر،  از بیست ودو هزار تُن جواری تولید کرده استریاست زراعت، کاپیسا بیشبا آژانس باختر، شدند 

با مرکزرسانه اند کشاورزان بلخ به کشت سویابین رو آورده آمر امور زراعتی ریاست زراعت والیت بلخآژانس باختر، ان درهرات با زعفر افزایش هرات

 تن گندم درنیمروزبا تاتوبی نیوز 41رئیس زراعت ننگرهارفصل تولید گر درننگرهاربا تاتوبی نیوز، رئیس زراعت نیمروز افزایش حاصالت  ،ای باور

 اند.صحبت کرده

 ت بعدی:اقداما
اما الزم است تا درراستای ن امور دررابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی دروالیات سخن زده اند محترم زراعت والیات وسایر مسووال روئسا

 .وزارت گزارش ارسال نمایندشتر ارائه نموده به دفتر مطبوعاتی یت بهای شان توضیحافعالیت

کند ریاست های محترم زراعت والیت نیز در صفحات وزارت زراعت درصفحات خود نشر میمطبوعاتی را که دفتر  یهایچنان موضوعات و ویدیوهم 

 .ار دهندرا در جریان قردفتر مطبوعاتی وزارت زراعت  دست اورد ها وفعالیت های خود گی گونهی چهنحوهاز خود نشر کنند و 
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