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 نشرات داخلی

 طلوع نیوز :
 افزایش "چشمگیر" حاصالت زعفران در بلخ 

قایسه های زعفران در مگویند که امسال فراوردههای محلی بلخ میمقام
 .اندپار پانزده درصد افزایش یافتهبا سال

های کشاورزی در روستای چهل دختران ولسوالی بخشی از زمین
 .زعفران کاشته شده اند دهدادی والیت بلخ 

ی بیش از بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت بلخ، امسال بر گستره
است که هکتار( زمین در بلخ زعفران کشت شده ۰۳)جریب  ۰۳۳
 .اندکیلوگرام زعفران برداشت کرده ۰۴۳ورزان از آن کشا
 ۲۳امسال حاصالت ما »هللا زوبین، آمر امور زراعتی بلخ، گفت: ذبیح

کیلوگرام تار زعفران به دست  ۰۴۳کیلو افزایش پیدا کرده. در حدود 
های گذشته نشان خواهد آوردیم که یک افزایش چشمگیر نسبت به سال

 «.دهدمی
هزار افغانی به  ۰۳تا  ۰۳عفران در بازارهای داخلی هر کیلوگرام ز

 ۰۰۳رسد و بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت، بیش از فروش می
مرد کشاورز در والیت بلخ مصروف کشت  ۷۷۳زن و بیش از 

 زعفران استند
ما خوش استیم که در این »در والیت بلخ، گفت:  فرزانه، کشاورز 

چینیم و پاک می کنیم و به فروش کار مصروف استیم. ما این را می 
 «.می رسانیم

هجری خورشیدی رواج یافت.  ۰۰۰۷کشت زعفران در بلخ از سال 
کشاورزان به جای کشت تریاک، به کشت زعفران رو آوردند. 
شماری از کشاورزان به ویژه زنان کشاورز در پیوند به چگونگی 

ز کشت زعفران و برداشت آن، از سوی ریاست زراعت آموزش نی
 .انددیده

https://tolonews.com/fa/business 

 تاتوبی نیوز:
 په کندهار کي دوه زره ښځمني په کرهڼه بوختي دي

د کندهار سوداکر وایي، له زراعتي مځکو د کاله سلهاوه زره ټنه 
وچه او لنده مېوه، سبزیجات، غلې دانې او نور زراعتي 

 .محصوالت د هیواده بهر صادروي
خو بزګر او سوداګر د ځینو ستونزو یادونه هم کوي چي په 

ت تر یو حده حل سي ددې والیت اقتصاد خبره یې که سته مشکال
 .به دېر لوړ سي

کندهار چي اویا سلنه اقتصاد یې زراعت تشکیلوي انار، انګور، 
انځر، توت، خټکي، غنم او په زیات شمېر سبزیجان غلي دانې 
او حبوبات یې مشوره محصوالت دي چي له مخي یې دوه مېلونه 

ستقیم ډول په دې په شاوخوا کي اوسېدونکي په مستقیم او غیر م
 .برخه کي مصروفه دي

دکندهار د زراعت رئیس سید حافظ هللا سیدي وایي ددې والیت 
مځکه او اب هوا زراعت ته جوړه ده چي په خبره یې په اته 

هکتاره مځکه باندي میوه (  ۰۰۷۳۳دېرش زره اووه سوه )
هکتاره مځکه ( ۷۰۳۳لرونکي باغونه، پر اووه زره شپږ سوه)

هکتاره مځکه سبزیجات، پر ( ۰۳۳۳پر نهه زره )غلي داني، 
هکتاره ( ۲۳۳۳هکتاره مځکه حبوبات او دوه زره )( ۰۵۳)

 .مځکه نور صنعتي او طبی بوټي کښت او روزل کیږي
د کندهار بزګر چي تعداد یې اووه لکه کسانو ته رسېږي، له ډلي 
یې یوشمېر وایي، چي د کښتونو او باغونه څخه ښه حاصل تر 

 .او ورځنۍ ګذاره یې په کیږي السه کوي
 

https://tatobaynews.com/?p=58956  

 :خبرگزاری صدای افغان اوا
  اصله نهال اصالح شده برای دقاقین دایکندی ۲۲۹۹توزیع 

صبح امروز ریاست زراعت، آبیاری و مالداری والیت دایکندی برای 

 .اصله نهال اصالح شده توزیع نمود ۰۰۲۳به تعداد   دقاقین این والیت

عبدالواحد فیروزی رئیس زراعت والیت دایكندي گفت: این نهالها با 

سازی امرار معیشت روستایی موسسه آکسفام همکاری پروژه توانمند

برای دهقانان ولسوالی شهرستان و نیلی مرکز دایکندی توزیع گردیده 

 .که شامل نهال های بادام اصالح شده ستاربایی و قهربایی می باشد

موسسه آکسفام در این باره اظهار  BRL اطمه یعقوبی مسئول پروژه

 ۲۳ولسوالی شهرستان و  شورای انکشافی ۲۳این پروژه در   داشت:

 .شورای انکشافی دیگر در ولسوالی نیلی مرکز فعالیت دارد

دهقان در دو  ۰۲۴ها را یعقوبی تعداد مستفیذ شوندگان این نهال 

برای هر نفر یک جریب زمین اختصاص   ولسوالی بیان داشته گفت:

 ۲۳نهال در نظر گرفته شده که  ۰۳داده شده که در هر جریب زمین 

جریب آن به شکل للمی غرس  ۰۳۴های آبی و آن در زمینجریب 

 .گرددمی

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

 

 سیحون دادکام :
 هزار نهال اصالح شده بادام در دایکندی توزیع شدنزدیک به ده

، می گوید که ریاست زراعت، آبیاری و مالداری والیت دایکندی
ی بادام به همکاری موسسه نهال اصالح شده ۰۳۳هزار و ۰

های شهرستان و نیلی این والیت به باغداران آکسفام در ولسوالی
 .توضیع شد

گوید که سیدعبدالواحد فیروزی رییس اداره زراعت دایکندی، می
های اصالح شده بیشتر به های قبل، نهالامسال در مقایسه با سال

 ران توزیع خواهد شد.داباغ
های اصالح گوید که هدف از توزیع این نهالآقای فیروزی می

داری از داری معیاری و افزایش محصوالت باغشده، ترویج باغ
 .لحاظ کمی و کیفی است

داران خواست تا به جای استفاده رییس زراعت دایکندی از باغ
ه غرس های اصالح شدهای قدیمی و غیرمعیاری، نهالاز نهال

 .کنند
 
 

https://sayhoon.com/post/4691/persian 
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 نشرات خارجی

 رادیو ازادی :
  'هزار تُن پیاز به هند و پاکستان صادر شده است ۹۹

 ۲۲رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری والیت کندهار از صادرات 
 .دهدر میهزار تُن پیاز خب

انجنیر عبدالباقی به رادیو آزادی گفت که این مقدار پیاز به پاکستان و 
 .هندوستان صادر شده است

وی گفت سال جاری حاصالت پیاز در والیت های غربی افزایش 
 .چشمگیری داشته است

این درحالیست که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که این 
ای اولین بار یک محموله پیاز افغانستان را از کشور تالش دارد تا بر

 .طریق بندر چابهار ایران به امارات متحده عربی صادر کند
https://da.azadiradio.com 

 خبرگزاری فارس 
 برابر افزایش یافت ۷قیمت گوجه فرنگی در افغانستان 

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، قیمت 
در افغانستان، همه ساله با تغییرات فصلی محصوالت کشاورزی 

گیرد. قیمت برخی از این محصوالت با خود میحالت نوسانی به 
 .یابدتمام شدن فصل خود، به صورت جهشی افزایش می

گوجه فرنگی از جمله محصوالت کشاورزی است که با رسیدن 
یابد. آوری افزایش میصورت سرسامفصل زمستان، قیمت آن به

جهشی قیمت گوجه فرنگی با شکایت ساکنان شهر کابل افزایش 
آور بهای گوجه گویند که با افزایش سرسامرو شده و آنها میروبه

 ..فرنگی، توان خرید آن را ندارند
https://baztab.news/article 

 تحلیل:
و صادرات پیاز به بیرون از افزایش چشمگیر حاصالت زعفران  اخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته،های داخبار زراعتی دررسانه

 اند.آن پرداختهها بیشتر بهرسانهکه خبرهایی اند کشور

رود تا موضوع اطالع های مختلف زراعت با اهمیت بوده، امید میسعی و تالش مسووالن سکتور زراعت نیز در بخشدر کنار این 
های تر شود تا از طریق تماس با رسانهها درین راستا بیشرات محترم زراعت والیات قرارگیرد و تالشرسانی در محراق توجه ادا

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

 اقدامات انجام شده:
 ۰۰۲۳توزیع  وون دادکام حسیبا ده بادام در دایکندی توزیع شدهزار نهال اصالح شنزدیک به ده درمورد ریاست زراعت، والیت دایکندی

هللا زوبین، آمر امور زراعتی بلخ افزایش "چشمگیر" ذبیح ا آو خبرگزاری صدای افغانبا  اصله نهال اصالح شده برای دقاقین دایکندی
ه زراعت ، آبیاری و مالداری ننگرهار ازده یک مسوول ادارخبرگزاری شفقنا ،   ، اسپوتنیک، طلوع نیوز با حاصالت زعفران در بلخ 

های هینگ کار در بغالن برای انجمن ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بغالنبا آژانس باختر ،  کانال آبیاری در ننگرهار بازسازی شد
 ۰۲و درکندهاربا آژانس باختر، رئیس زراعت کندهار به سطع کشور یک فارم بزرگ ماهی جورمیشودشود گاوهای شیری توزیع می

همرای شرکت های  زراعتی کمک  HVCDSP،  رئیس زراعت ننگرهار با تاتوبی نیوز هزارخانم دربخش کشاورزی مصرف کاراند 
والسوالی والیت ننگرارمواد کشت قطعات  ۰وبرای مالی میکند درننگرهارو یونت ترویجی بزرگ دربتی کوت ننگرهارساخته شد 

صحبت  تن مالته جمع اوری شده است باتاتوبی نیوز ۵۲۳۳، رئیس شرکت کانال از کانال ننگرهارامسال با تاتوبینمایشی توزیع شد  
  کرده اند.

 

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

 های شان توضیحات بیشتر ارائه نموده به دفتر مطبوعاتی وزارت گزارش ارسال نمایند.تا درراستای فعالیت
کند ریاست های محترم زراعت والیت تر مطبوعاتی وزارت زراعت درصفحات خود نشر میچنان موضوعات و ویدیوهایی را که دفهم 

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