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 نشرات داخلی

 طلوع نیوز:
شماری از بازرګانان وزارت زراعت را درساختن سرد خانه ها بزرګ 

 درکشور ناتوان می داند 

سال ین وزارت نتوانست حداقل  ۶شت ذاین بازرګانان می ګویند درګ

 یک سرد خانه معیاری با ظرفیت بزرګ درکشور بسازد 

ن زمین به اجاره بدهد درکمتر از انان می افزایند اګرحکومت برای شا

 یک سال یک سرد خانه بزرګ ومعیاری بسازند 

این درحالیست که هر سال به علت نبود سرد خانه بخش از فراورده 

 کشور فاسد میشود  های کشاورزی وباغی

فصل برداشت فراورده های ګوناګون کشاورزی وباغی فراه رسیده اما 

شماری از کشاورزان ناګزیر میشوند نبود بازار برای این فراورده ها 

 تا حاصالت شانرا به بهای اندک درکنارجاده ها به فروش برسانند 

سال یش وزارت زراعت ابیاری ومالداری  ۶بخاطر حل این مشکل 

سرد خانه بزرګ را درکابل وشهر های بزرګ ریخته  ۸طرح ساخت 

تاکنون  ول برای ساخت این سرد خانه ها وجود داشت اماپشد با آنکه 

 که پایان حکومت وحدت ملی است هنوز این سرد خانه ها ساخته نشده

 اکبررستمی سخنگوی وزارت زراعت می گوید 

والیت کشور قراراست   8متریک تنه که هرکدام در 5سردخانه  8

 ساخته شود تا چند ماه اینده دیزاین ومراحل تدارکاتی ان نهایی میشود
  

ehttps://tolonews.com/fa/liv  

 اریانا نیوز:
حکومت سیب میدان وردک را برای نهادهای امنیتی و ادارات 

  دولتی خریداری میکند
محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور دستور داده است که 

های میدان وردک برای نهادهای امنیتی و دیگر ادارات سیب

 .دولتی خریداری شود

ار بازاریابی اداره ملی تدارکات کشور میگوید که هدف از این ک

 برای تولیدات داخلی و رشد کشاورزی در کشور است.

در همین حال مسووالن اتحادیه باغداران میدان ورد میگویند که 

درصد حاصالت سیب این والیت، بازار  ۱۲با این اقدام، برای 

 پیدا خواهد شد.

مظفرالدین یمین والی میدان وردک نیز میگویند که سیب این 

وبی از کشاورزان خریداری خواهد شد و در والیت را قیمت خ

مورد این دستور رییس جمهور، به تمام کشاورزان و باغداران 

 این والیت اطالع داده اند.

 باغداران این والیت نیز از این اقدام حکومت استقبال کرده اند.

مرسلین بادشاه رییس اتحادیه باغداران میدان وردگ میگوید: 

های امنیتی و ست که سیب به ارگانفرمان چنین داده شده ا“

 ”ادارات ملکی خریداری شود. با اتحادیه نیز قرارداد شده است.

پیش از این به دلیل نبود مارکیت، صدها تن سیب کشور به روی 

 رسید.جاده ها و به بهای بسیار اندک به فروش می

https://baztab.news/articl 

 تاتوبی نیوز:

سلنه ۵.۶۱التو کې د تېرکال په پرتله هلمند کې د جوارو په حاص

 زیاتوالی راغلی دی

د هلمند والیت کرنې ، اوبولګولو او مالدارۍ ریاست د ساحوي 

کارمندانو د احصائیو له مخې سږکال په دې والیت کې په شاخوا 

هکتاره ځمکه کې جوار کرل شوي وه چې پر هر هکتار ( ۰۰۲۲۲)

( ۵۰۲۲۲۲ولو سره نږدې )ټنه حاصالتو په ورک ۱ځمکه باندې یې د 

 .ټنه حاصالت السته راغلي دي

د کرنې ادارې د معلوماتو له مخې د جوارو په حاصالتو کې د تېر کال  

 .سلنه زیاتوالی راغلی۵.۶۱په پرتله 

دهلمند جواري په هېواد کې د ننه پراخ بازار لري چې په ټنونو ټنونو  

 .نورو والیاتو ته صادریږي

ه جاتو د منډویي د ازادو کاروباریانو د معلوماتو له د هلمند والیت د غل 

متریک ټنو  ۰۲۲څخه تر  ۱۲۲مخې ، هره ورځ د هلمند جواري له 

پورې همدا مهال کندهار ، بولدک ، کالت ، شاجوۍ ، مقر ، غزني ، 

لوګر ، کابل او ننګرهار والیتونو ته صادریږي چې په یادو والیاتو او 

یږي او د حیواني خوراکې تر څنګ سیمو کې یاد جواري پروسس ک

 .نباتي غوړي ، پوپک او نورو خوراکي توکو لپاره کارول کیږي

ارمندان لخوا په مرکز او د هلمند والیت کرنې ریاست د مسلکي ک 

اړونده ولسوالیو کې بزګرو ته د نباتي ناروغیو مخنیوۍ الرو چارو 

ښودلو ، د اصالح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو وېشلو او د نورو 

بېالبېلو پروګرامونو په الره اچولو له الرې بزګر هڅول کیږي ترڅو د 

نوي نباتات غیر مشروع کرکېلو په مقابل کې خپل مروج او یو شمېر 

وکري ترڅو له مخې یې کرنیز اقتصاد پیاوړی او د نورو ګاونډیو له 

 .احتیاجه خالص شي

https://tatobaynews.com/?p=49793 

 سالم وطندار:
درصد  02سال حاصالت زعفران تا ریاست زراعت هرات: ام

 افزایش خواهد داشت

بینی سال پیشگویند، اممسئوالن ریاست زراعت هرات می

درصد افزایش  22شود که حاصالت زعفران در این والیت تا می

 داشته باشد.

گوید، سال بشیراحمد احمدی، معاون ریاست زراعت هرات می

 بینیسال پیشتُن زعفران از این والیت برداشت شد و ام 11پار 

تُن افزایش  2تُن افزایش یابد که حدود  11شود که این رقم به می

 دهد.را نشان می

های زیر کشت زعفران را از ای احمدی، افزایش زمینآق

گوید، کند. او میهای افزایش حاصل این گیان عنوان میعلت

هزار هکتار زمین زیر کشت این گیاه قرار داشت، اما  1پارسال 

 هزار هکتار زمین زعفران کشت شده است. 1سال بر ام

شت کاران در هرات هر چند افزایش سطح کشماری از زعفران

بودن دانند، اما از پایینپیشینه میسال کمو برداشت این گیاه را ام

نرخ، واردات زعفران از کشورهای همسایه و نبود بازار 

 کنند.فروش، ابراز نگرانی می

که گوید، با آنضیاالحق، یکی از زعفران کاران در هرات می

 حاصالت زعفران خوب است، اما بازار خوبی ندارد.

ای والیتی هرات نیز از واردات قاچاقی زعفران از شور اعضای

گوید و از ادارۀ محلی کشورهای همسایه به ویژه ایران سخن می

 خواهد که جلو این کار را بگیرد.می
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 نشرات خارجی

 : رادیو ازادی

  هزار تُن سیب در پکتیا در خطر فرسوده شدن قرار دارد ۲۲ ودحد'

هزار  ۲۲گوید که حدود ئیس اتاق تجارت و صنایع والیت پکتیا میر

 .تُن سیب در این والیت در خطر فرسوده شدن قرار دارد

گوید که به دلیل وضع شدن تعرفه بلند از سوی نصیر عالمیار می

 .دن سیب به این کشور نیستندپاکستان، تاجران حاضر به صادر کر

شود، ما او گفت: "هر زمانی که حاصالت ما در افغانستان برداشت می

توانیم تا آن را به زمان معین آن به پاکستان صادر کنیم. تا اکنون نمی

 ".یک الری سیب هم از طریق دند پتان والیت پکتیا صادر نشده است

تا  ۵۲۲ر پکتیا وی همچنان گفت که ارزش یک سیر سیب در بازا

افغانی است که این امر زیان هنگفتی را به باغداران وارد کرده  ۵۲۲

 .است

گوید که امروز باراز محصوالت اما وزارت تجارت افغانستان می

توانند از طریق دهلیزهای افغانستان تنها پاکستان نبوده و تاجران می

 .هوایی اموال خود را به چندین کشور دیگر صادر کنند

اد دبیر، رئیس اطالعات عامه این وزارت گفت: "ما امروز جو

کشورهای مختلف مانند کشورهای اروپا و عربی، چین، هند، 

کشورهای آسیای میانه، روسیه و بازارهای متعددی را داریم که 

 ".پاکستان فیصدی کمی در برابر آنان دارد

https://da.azadiradio.com/a/30265 

 

 نیک:تاسپو

میدان وردک برای نهادهای امنیتی و اداره های  خریداری سیب

 اسوتنیک  دولتی

رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا سیب های میدان وردک را 

 .برای نهادهای امنیتی و دیگر اداره های دولتی خریداری شود

به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، محمد اشرف غنی 

های میدان سیبست، که رئیس جمهوری کشور دستور داده ا

برای نهادهای امنیتی و دیگر اداره های دولتی خریداری  وردک

 شود.

اداره ملی تدارکات افغانستان میگوید، که هدف از این کار 

 در کشور است.بازاریابی برای تولیدات داخلی و رشد کشاورزی 

در همین حال مسئوالن اتحادیه باغداران میدان ورد میگویند، که 

درصد حاصالت سیب این والیت، بازار  ۱۲با این اقدام، برای 

 پیدا خواهد شد.

مظفرالدین یمین والی میدان وردک نیز میگوید، که سیب این 

والیت را قیمت خوبی از کشاورزان خریداری خواهد شد و در 

ن دستور رییس جمهور، به همه ای کشاورزان و مورد ای

 باغداران این والیت اطالع داده اند.

 

https://af.sputniknews.com/afghan 

 تحلیل:
خریداری سیب میدان وردک در کنار خبرهای دیگر سکتور زراعت،  های داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته، اخبار زراعتی دررسانه

 اند.آن پرداختهها بیشتر بهند که  رسانهی اخبرهایجمله از  برای نهادهای امنیتی و اداره های دولتی

رود تا موضوع اطالع رسانی در میهای مختلف زراعت با اهمیت بوده، امید در بخشسکتور زراعت نیز سعی و تالش مسووالن  
ی محلی در هارسانهتماس با از طریق  تر شود تاها درین راستا بیشمحراق توجه ادارات محترم زراعت والیات قرارگیرد و تالش

 مالداران وباغداران بلند برود. ،والیات سطح اگاهی مردم، دهاقین
 اقدامات انجام شده:

راعت ننگرهارکمپاین درختان سیب دروالسوالی رئیس زاکبررستمی سخنگوی وزارت زراعت درمورد سرد خانه ها با طلوع نیوز
 05با آژانس باختر توزیع ابزارپروسس وبسته بندی برنج شوله یی به دهقانان ننگرهار و، زچپرهارننگرهارآغاز شد  با تاتوبی نیو

قتصاد خانواده های  ریاست زراعت پکتیکا بنمسوول،  فارمهای مرغداری والسوالیهای کوز کونر ودره نور ساخته شد با تاتوبی نیوز
ت بیاید با تن امجیر از این والیت برس 50، رئیس زراعت کندها امسال قراراست  با آژانس باختر ود شنیازمند درپکتیکا رونق داده می 

انجنیر نصیر ، سالم وطنداربا  درصد افزایش خواهد داشت 55سال حاصالت زعفران تا ام معاون ریاست زراعت هراتتاتوبی نیوز 
مسوول  با آژانس باختر  تحاصالت چهار مغز در بدخشان افزایش یافته اس احمد احمدی آمر امور زراعتی ریاست زراعت بدخشان

 درمورد رئیس زراعت هلمند با آژانس باختر اصالح شده گندم و کود کیمیایی به دهقانان درهرات توزیع شد تخم  ریاست زراعت هرات
حکومت درساختن باغ های مالته ولیمودهقانان هلمند را  وبا تاتوبی نیوز افزایش جواری درهلمند   وافزایش فارم های ماهی درهلمند 

رصحبت کرده با آژانس باختشود شصت هزار مرغ تخمی در بادغیس توزیع می بادغیس ریاست زراعت  ، پژواککمک میکند با آژانس 
 .اند

 اقدامات بعدی:
اما الزم است ن امور دررابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی دروالیات سخن زده اند والیات وسایر مسووالمحترم زراعت  روئسا

 .شتر ارائه نموده به دفتر مطبوعاتی وزارت گزارش ارسال نمایندیت بهای شان توضیحاتا درراستای فعالیت
کند ریاست های محترم زراعت والیت ت درصفحات خود نشر میوزارت زراعمطبوعاتی را که دفتر  یهایچنان موضوعات و ویدیوهم 

را در جریان دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت  دست اورد ها وفعالیت های خود گی گونهی چهنحوهاز نیز در صفحات خود نشر کنند و 
 .قرار دهند
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