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 نشرات داخلی

 طلوع نیوز: 
 باران در این والیت  انار درکندهار درپی بارش دارنمتضرر شدن باغ

گویند که داران در ولسوالی ارغنداب والیت کندهار، میشماری از باغ

 های انار و محصوالت بدست آمدههای اخیر در این ولسوالی، باغباران

  .اندشدت آسیب زدهها را بهاز این باغ

ر فروش برای محصوالت گویند که بدلیل نبود بازاداران، میاین باغ

انار و نیز افزایش تعرفۀ از سوی پاکستان، آنان نتوانستند در زمان 

 .معیین، انارها را گردآوری کنند

های اخیر در ارغنداب، بخش بزرگی از گویند که بارانآنان می

 .اندحاصالت انار را نابود کرده

 ۰۲باغ را از  ما هر»دارن در این باره گفت: حفیظ هللا، یکی از این باغ

ها باال رفت و از سویی هم لک کلدار خریده بودیم، اما تعرفه ۵۲تا 

باران آمد؛ تمام دهقانان و تاجران بسیار متضرر شدند. ما تباه شدیم 

 «.که تمام انارهای ما فاسد شدندبخاطری

در نخست ما بدلیل »دار دیگر در کندهار نیز افزود: داوود شاه، باغ

های ما مرض اکستان متضرر شدیم، پس از آن باغافزایش تعرفۀ پ

های دروغین است. اما حکومت به ما وعدهگرفتند و حاال هم باران شده

دهیم، اما تاکنون عملی های شما را از دهلیزهوایی انتقال میداد که میوه

  «.استنشده

 هشت صبح :
تر شوزیر زراعت در هرات: سکتور خصوصی برای رشد بی

 زعفران پا پیش بگذارد
کاران این در پنجمین جشن گل زعفران در هرات، زعفران

والیت از دولت خواستند که برای زعفران افغانستان یک نشان 

بانی دولت از کشت ی آنان، پشتیمخصوص ساخته شود. به گفته

شود که آرام آرام این صنعت رشد و برداشت زعفران، سبب می

صادی مردم بهبود یابد. در همین حال وزیر کرده و وضعیت اقت

های گوید که بازاریابیزراعت کشور که به هرات سفر کرده، می

ای از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان منطقه

جه صورت گرفته است، اما نیاز است سکتور خصوصی تو

تر به افزایش میزان رشد زعفران داشته باشد. سال گذشته بیش

بینی تن زعفران تولید کند، اما پیش ۷۵تر از هرات توانست بیش

تن  ۰۲کاران این والیت حاکی از برداشت بیش از زعفران

زعفران در سال جاری است. در هرات بیش از هفت هزار 

زاران خانواده در هکتار زمین زیر کشت زعفران قرار دارد و ه

های دور و نزدیک این والیت ی شهر، روستاها و ولسوالیحومه

اند. بنا بر گزارش وزارت به کشت و برداشت زعفران مشغول

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/119483-ایجاد-سهولت-به-سرمایه-گذاران-دربخش-زراعت-نیمروز.html
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کند که انجینر حافظ سعیدی، رییس زراعت کندهار نیز تأیید می

داران در ارغنداب را متضرر خیر و امراض طبیعی، باغهای اباران

طور امراض طبیعی و حاال و همین هوای نامنسب کندهار»اند: ساخته

 «.انداست و انارها فاسد شدهداران را آسیب زدههم باران، باغ
. https://tolonews.com/index.php 

نشین جدول زراعت افغانستان، زعفران هرات هم اکنون صدر

بندی کیفیت زعفران دنیا است و کشورهای زیادی خواهان رده

 تر آن هستندخرید بیش

https://8am.af/minister.  

 تاتوبی نیوز :

  غور کې کروندګر د خپلو حاصالتو لپاره سړې خونې غواړي
په غور والیت کې یو شمېر بزګران او بڼ لرونکي د محصوالتو د 

سانتې لپاره د سړو خونو له نه شتونه شکایت کوي او له حکومته 

دغه والیت کې د سړو خونو جوړولو په برخه کې جدي  غواړي څو په

 پاملرنه وکړي.

د دغو بڼوالو او بزګرانو ادعا په داسې حال کې کېږي چې د بڼونو او 

ځمکو حاصالت یې د ډېرېدو په حال کې دي او دوی له حکومته 

غواړي چې هر څو ژر د سړو خونو په برخه کې اقدام وکړي چې بې 

ال کې د دوی اقتصادي زیان تر سږ کال څخه له دې به په راتونکي ک

 ډېر شي.

په فېروزکوه ښار کې یوه بڼوال سید یحیی وویل چې تر اوسه په دغه 

والیت کې د کرنیزو محصوالتو لپاره هېڅ معیاري سړه خونه شتون نه 

 لري.

نوموړی چې له خپل بڼ نه د مڼو د حاصالتو ټولو په حال کې و، زیاته 

فېروزکوه ښار کې یو بل بڼوال عبدالعروف هم د  د دغه والیت په کړه:

سړو خونو د نه شتون او په دې برخه کې د حکومت پر نه پاملرنې 

 نیوکه کوي
https://tatobaynews.com/?p=52915 

 : خبرگزاری ودصم

دالر در کابل ساخته  میلیون ۵یک سردخانه معیاری به ارزش  

  شد
میلیون  ۵ارزش مجموعی سردخانه معیاری در کابل به  برگترین

گرفت. این سرد خانه  دالر ساخته و مورد بهره برداری قرار

 .هزار تن میوه را در یک وقت دارد ۵ظرفیت نگهداری بیش از 

حبیب رضایی، مالک این سردخانه میگوید که همین اکنون بیش  

شوند. این هزار تن سیب در این سردخانه نگهداری می ۰از 

جات و سبزیجات را تا شش ماه نگهداری میوهتوانایی  سردخانه 

 .در خود دارد

مالک این سرد خانه عالوه نمود، ظرفیت نگهداری در این  

سردخانه طوریست که بادنجان رومی الی دو ماه، انگور تا سه 

 .شوندماه نگهداری می ۶ماه، انار، سیب و مالته به مدت 

جات گان میوهزاده، معاون اتحادیه صادرکنندهمیرویس حاجی 

گفتگو با آریانا نیوز بیان نمود که ساخت چنین سردخانه  تازه در

جات جلوگیری نموده و سود زیاد به ها از خراب شدن میوه

 .باغداران خواهد بخشید
https://dari.wadsam.com . 

 نشرات خارجی

 رادیو ازادی :

 ي فارمونه جوړېږ ۰۸ هرات، بلخ، کونړ او لغمان کې د کبانو 
د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمي نن ازادي راډیو ته وویل 

چې دغه فارمونه به د کال ترپایه په هرات، بلخ، کونړ او لغمان 

 .والیتونو کې جوړ شي

فارمونو د جوړېدو کار په  ۵۲هغه زیاته کړه: "د کبانو د روزنې د 

له دغو اتیا  جریان کې دی، او د کال تر وروستیو پوري به بشپړ شي،

په لغمان او کونړ کې تر  ۰۲په بلخ، ۰۲په هرات، ۰۲فارمونو څخه 

کار الندې دي چې یو شمېر یې بشپړ شوي او یو شمېر نور به دکال تر 

 ".وروستیو پورې بشپړ شي

نوموړي وویل، تردې وړاندې د کرنې وزارت او خصوصي سکټور په 

دې دوه زره فارمونه مرسته د هېواد په کچه د کبانو د روزنې څه بان

 .جوړ شوي دي

د کبانو د روزنې د دغو فارمونو د تولید کچه په کلني ډول څه باندې 

زره مټریک ټنو ته رسیږي او زرګونو کسانو ته په کې د کار  ۷۲

 .زمینې برابرې شوي دي

 

بل خوا اقتصادي کارپوه میرویس افغان وایي، په هېواد کې د کبانو د 

فرصتونه برابر شوي خو په وینا یې، د کبانو د روزنې لپاره څه ناڅه 

 خرڅالو لپاره هم باید کار وشي او یو ځانګړى بازار ورته جوړ شي

 

https://pa.azadiradio.com/a/30277579.html 

  رادیو بی بی سی :

  جشنواره گل زعفران در هرات
هایی از تولیدات پنجمین جشنواره گل زعفران با نمایش نمونه

ران افغان در والیت هرات در غرب افغانستان برگزار شد. کازعفران
شو و امسال نود درصد از زعفران افغانستان در این والیت تولید می

 .هزار کیلو رسید۸۲نیز میزان تولید زعفران هرات به حدود 

 هرات، عمده ترین مرکز کشت و تولید زعفران در افغانستان است
تن زعفران جایگاه  ۸۲ید کشاورزی هرات با تول ۸۹۳۱در سال 

 نخست را در افغانستان دارد
 ۳۸هرات خاستگاه اصلی کشت و ترویج زعفران در افغانستان است

 شوددرصد زعفران افغانستان در والیت هرات تولید می
همه ساله به منظور ترویج و بازاریابی برای محصوالت زعفران 

 شودهرات جشنواره گل زعفران در این والیت برگزار می
 در حال حاضر حدود هفت هزار هکتار زمین زیر کشت زعفران است

انجمن زعفران کار در هرات مشغول فعالیت  ۵۲شرکت و 
والیت دیگر افغانستان نیز  ۵۸هستنداکنون عالوه بر هرات در حدود 

 شودزعفران کشت می

اکنون یکی از مشکالت زعفران کاران افغانستان یافتن بازار 

ند که به گفته مسئوالن افغان، چین یکی از جهانی است، هرچ

افغانستان امیدوار است که  مشتریان عمده زعفران افغانستان است

غذاهای زعفرانی  بتواند زعفران را جایگزین کشت خشخاش کند

 .نیز در این نمایشگاه به نمایش گذشته شده بود

 https://www.bbc.com     

https://8am.af/minister


 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 

 تحلیل:
جمین جشنواره پنبرګزاری زراعت، های داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته،  در کنار خبرهای دیگر سکتور اخبار زراعتی دررسانه

 اند.آن پرداختهها بیشتر بهجمله خبرهایی اند که  رسانهاز  زاش حاصالت میوه در والیاتگل زعفران در هرات و اف

رود تا موضوع اطالع رسانی در های مختلف زراعت با اهمیت بوده، امید میسعی و تالش مسووالن سکتور زراعت نیز در بخش 
های محلی در تر شود تا از طریق تماس با رسانهها درین راستا بیشترم زراعت والیات قرارگیرد و تالشمحراق توجه ادارات مح

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

وفارم های ماهی پروری دربلخ ، کنر آوری جلغوزه به دهقانان توزیع خواهد شد دستگاه جمع ۰۰۲۲وزارت زراعت درمورد  سخنگوی اکبر رستمی

ریاست زراعت  با طلوع نیوز کاران افغانستان پنجمین جشنوارۀ گل زعفران درهراتبشیر احمد رشیدی، رییس اتحادیۀ زعفرانولغمان با رادیو ازادی 

، تلویزیون چکاد ، خبرگزاری جمهور،  ، آژانس بین المللی کوکچه با طلوع نیوز، خبرنامه  تُن افزایش یابد۷۵های زعفران تا فرآورده هرات، امسال

الویرا درهلمند با تاتوبی نیوز رئیس زراعت بلخ یرا درهلمند و افزایش عالقمدی به پرورش ماهی رئیس زراعت هلمند حاصالت خوبی الو

جاگزین کوکنار دربلخ با تاتوبی نیوز ، رئیس زراعت پکتیا توزیع مرغ وساختارفارم های کوچک برای خانواده ها درپکتیا با تاتوبی نیوز 

قان وسایل کاری توزیع شد با تاتوبی تن میرسد با تاتوبی نیوز  ، رئیس زراعت کندز به صد ها ده ۴۲،وامسال حاصالت سیب درپکتیا به 

 انجینر حافظ سعیدی، رییس زراعت کندهارشده اند با تاتوبی نیوز ،  سخت زیانمن  ردهار انار فروشان درکندهانیوز ، رئیس زراعت کن

ساختمان جدید قرنطین محصوالت حیوانی آقینه  عبدالکبیرفرزام، رییس ادارۀ زراعت، فاریابطلوع نیوز،  با دارن انار درکندهار متضرر شدن باغ

با درصد افزایش یافته است  ۰۲حاصالت کچالوی نورستان  مسووالن ریاست زراعت نورستان،  مرکزرسانه ای باوربا آژانس باختر ، افتتاح شد 

ها دهقان درییس زراعت، کندز صبا آژانس باختر،  حاصل چهارمغز بدخشان به شش هزار تن رسید مسووالن ریاست زراعت، بدخشانآژانس باختر ، 

با ایجاد سهولت به سرمایه گذاران دربخش زراعت نیمروز نیمروز مسووالن ریاست زراعت، با آژانس باختر در کندز وسایل کاری دریافت می کنند

به ترویج کشت برنج  ریاست زراعت بغالن با آژانس باختر، آباد تشکیل شد کاران فیض انجمن خربوزه مسوول ریاست زراعت جوزجانآژانس باختر 

صحبت با مرکزرسانه ای باور ی نمایشی گندم در سطح والیت سرپلقطعه ۴۶ریاست زراعت والیت سرپل ایجاد  ،  با آژانس باختر عالی می پردازد

 کرده اند.

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

 اند.آن پرداختهها بیشتر بهجمله خبرهایی اند که  رسانهاز  برای نهادهای امنیتی و اداره های دولتی

رود تا موضوع اطالع رسانی در های مختلف زراعت با اهمیت بوده، امید میسعی و تالش مسووالن سکتور زراعت نیز در بخش 
های محلی در تر شود تا از طریق تماس با رسانهها درین راستا بیشترم زراعت والیات قرارگیرد و تالشمحراق توجه ادارات مح

 والیات سطح اگاهی مردم، دهاقین، مالداران وباغداران بلند برود.
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