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 :نیوزطلوع 
افغانستان تاکنون کمتر از دوهزار تُن جلغوزه به چین صادر 

 استکرده

دهند که در برابر آمارهای ادارۀ ملی احصاییه و معلومات نشان می
صادرات هر یک هزار تُن جلغوزه، بیش از ده میلیون دالر بدست 

است. اینگونه ارزش صادرات کشور با نزدیک شدن به آمده
روزهای پایانی نُخستین موسم صادرات پس از امضای پیمان پنج 

بیش از بیست میلیون دالر ساله صادرات جلغوزه به چین، به 
 .استرسیده

بربنیاد این پیمان، تا پنج سال به ارزش دو اعشاریه دو میلیارد دالر 
 .رسدنظر میجلغوزه به چین صادر خواهد شد، آنچه که ناممکن به

هزار تُن جلغوزه ۳۲گوید که امسال وزارت زراعت و آبیاری، می
 .در کشور تولید شده است

سال »وی وزارت زراعت و آبیاری گفت: گاکبر رستمی، سخن
گذشته مجموع صادرات ما از راه زمینی و دهلیز هوایی در حدود 
یک هزار و ششصد متریک تن بود، در حالیکه امسال به بیش از دو 
هزار متریک تن رسیده که افزایش قابل مالحظه را نسبت به سال 

 «.دهدگذشته نشان می
گوید که تنها یکصد و جلغوزه می یک عضو اتحادیۀ صادر کننده گان

پنجاه تا دوصد تُن جلغوزه دیگر برای صادرات به چین در دسترس 
 .است

این در حالی است که تا پایان فصل صادرات باید دوازده هزار و 
چهارصد تن جلغوزه به چین صادر شود، تا پیمان پنج ساله دو 

 ی شوداعشاریه دو میلیارد دالری صادرات جلغوزه به چین عمل
 

https://tolonews.com.  
 

 تاتوبی نیوز :
  د سبو د کرکېلې نوي بڼې او نوې هیلې

د هېواد ډېر شمېر والیتونه د سړې هوا لرونکي او یوازې د اوړي 
په موسم كې د سبو او مېوو د موسمي فصل له مخې مشهور دي، 

له دي، چې د شنوخونو د جوړېدو خو د دغو والیتونو بزګر خوشا
له بركته د ژمي او د کال په ټولو موسمونو کې هم کوالی شي، 
چې په خپلو شنوخونو کې د سبو او ترکاریو کرکېله وکړي او د 
خپلو اړوندو والیتونو د اړتیا پوره کولو ترڅنګ یې نورو ګاونډو 

 .والیتونو ته هم صادر کړي
ا به د ژمي په موسم کې یې له د بزګرو د خولې خبره ده، چې پخو

نورو والیتونو او ان له بهره سابه او ترکاري واردول خو اوس د 
شنوخونو له برکته ددې ترڅنګ، چې دغه واردات بند شوي دي 

 .دوی نورو والیتونو ته صادرات هم لري
یوشمېر هېوادوال وایي، د شنو خونو له برکته روان کال کې د 

ګو د حاصالتو له کمښت سره هم نه دي رومیانو)ټماټرو( او بادرن
 .مخامخ شوي

له تېرو څو میاشتو راهیسې سابه )سبزۍ( لکه بادرنګ او رومیان 
چې د هېواد په شنو خونو کې راټوکېدلي د ژمي په دې موسم کې 

 .یې حاصل د ښار په نږدې ټولو هټیو کې لیدل کېږي
ې له هېوادوال وایي، خوشاله په دې دي، چې اوس په هر موسم ک

بهره د وارد شوي خراب او خوسا سبو او تركاریو پر ځاى تازه 
او د خپلې خاورې سابه او ترکارۍ كورونو ته وړي.دوی په دې 
خوشاله دي، چې د دوی هېواد د سبو او ترکاریو د تولید په پرخه 

 .کې د بسیا کېدو پر خوا روان دی
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 آوا) خبرگزاری صدای افغان

ویروس کرونا"، جشن نوروزی دهقان و نمایشگاه بهاری در کابل 

  را لغو کرد

یشگاه بهاری را که وزارت زراعت اعالم کرده که جشن دهقان و نما

باغ کابل در روزهای عید نوروز برگزار شود، قرار بود در بادام

 است لغو کرده

ای که این وزارت در این رابطه صادر کرده، دلیل این در اطالعیه

تصمیم را اجرای بهتر رهنمودهای وزارت بهداشت با هدف 

 .گیری از شیوع احتمالی ویروس کرونا عنوان کرده استپیش

اطالعیۀ وزارت زراعت آمده است که "قرار بود وزارت  در

زراعت، آبیاری و مالداری به تاریخ دوم تا پنجم حمل، جشن دهقان 

اندازی کند، اما به منظور باغ کابل راهو نمایشگاه بهاری را در بادام

گیری تطبیق بهتر رهنمودهای وزارت صحت عامه و با هدف پیش

ا، این جشن و نمایشگاه، لغو گردیده از شیوع احتمالی ویروس کرون

 ".است

داران، وسیله، به اطالع تمام غرفهافزاید: "بدیناطالعیه می

شود کنندگان و دهقانان محترم در سراسر کشور رسانیده میمراجعه

که جشن و نمایشگاه یادشده در کابل لغو گردیده است و برگزار 

 ." .گرددنمی
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 : نس باخترآژا
 ده ذخیره گاه پیاز در کنر ساخته می شود 

 .درکنر ده ذخیره گاه برای نگهداری پیاز دهقانان ساخته می شود

ی ساخت این ذخیره گاه ها تجار و دهقانان از طرح حکومت برا

 .استقبال کردند و آن را باعث رونق کارو بار شان خواندند

شهر   این ذخیره گاه های پیاز را قرار است وزارت زراعت در

اسعد آباد و ولسوالی های خاص کنر، نورگل ، نرنگ وسوکی 

 .بسازد

دفتر رسانه های کنر با پخش خبرنامه یی می گوید که ساخت این 

اه های پیاز نزدیک به دوملیون و دوصد هزار افغانی به ذخیره گ

 .حکومت هزینه در برخواهد داشت

این ذخیره گاه ها توانایی نگهداشت بیش از صد تن پیاز را دارا 

 .خواهد بود

دهقانان وتجار می گویند با استفاده از این ذخیره گاه ها دیگر پیاز 

د آن را می های شان پوسیده نمی شود و هر وقتی که بخواهن

 توانند به بهای خوب در بازار ها به فروش برسانند.
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 رادیو ازادی :
  شوددر افغانستان کارخانه پروسس آلو بخارا و عناب ساخته می

پروسس عناب  ی پروسس آلوبخارا و در فراه کارخانهدر نظر دارد تا در والیت غزنی کار خانهوزارت زراعت و مالداری افغانستان 
 .بسازد

تواند با اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت: "در صورت که میوه خشک کشور به صورت درست پروسس شود، می
 فروش برسد.بهایی بهتری در بازارهای جهان به

های مختلف مساعد است، مثالً آلوبخارا به قیمت بسیار خوب زمینه برای صادرات برخی از اقالم صادراتی ما در کشوراو افزود: "
شکل سنتی صادر شود به ویژه هند، صادر شود اما در صورتی که بههای خارجی بهکه پروسس شود در مارکیتتواند در صورتیمی

 های مختلف بازار دارد."در کشوررسد همچنین عناب فروش میقیمت ناچیز به
های میلیون افغانی برای ساخت این کارخانه اختصاص داده است تا وزارت زراعت بتواند شرکت ۳۱۱او افزود وزارت مالیه حدود 

 درصد کمک کند. ۰۱خصوصی را در زمینه 
 کند.سته نیز کار میهای پروسس بادام و پبه نقل از آقآی رستمی وزارت زراعت روی برنامه ساخت کار خانه

 خانه پروسس جلغوزه دارد.افغانستان در حال حاضر تنها کار
dio.comrahttps://da.azadi 

 تحلیل:
فعالیت و کارکرد ادارات زراعت والیات در موارد مختلف  ، بین المللی  بازتاب خوبی داشت اخبار زراعتی دررسانه های داخلی و

 اند.آن پرداختهها بهکه رسانها داشته ر مؤثریت خود

 

 اقدامات انجام شده:
های گرافیکی و ویدیوهای کوتاه تهیه پیام ، دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت در موارد رهنمود غرس نهال، و فراخوان برای غرس نهال

 و نشر کرده است.

تلویزیون  ،با  رادیو ازادیشود در افغانستان کارخانه پروسس آلو بخارا و عناب ساخته می  اکبررستمی سخنگوی وزارت زراعت درمور

،ؤدصم تلویزیون چکادبا  طلوع نیوز ، خبرگزاری صدای افغان اوا،  استتاکنون کمتر از دوهزار تُن جلغوزه به چین صادر کردهچکاد ، 

 ۳۱افتتاح رئیس اداره زراعت و مالداری پکتیا،با رادیو ازادی میلیون دالری در صادرات میوه خشک افغانستان  ۰۱افزایش ، اسپوتنیک، 

هکټاره طبیعي ځنګلونه  ۰۱۱سوېل ختیځ زون کې اته زره او با  رادیو ازادی ، مسولین وزارت زراعت گاه پیاز در والیت پکتیا ذخیره

  اند.صحبت کرده قیقات باالی اقسام گندم وبرنج درهلمند با تاتوبی نیوزح/ تاتوبی نیوز ، رئیس زراعت هلمند ترغول شوي

 اقدامات بعدی:
اند، اما الزم است  هی محلی در والیات سخنزدههای شان با رسانهفعالیت ینحوه های کاری وگرچه روئسای محترم زراعت در استقامت

 رسانی غرض آگاهی مردم بیشتر تالش نمایند.های محلی در حصه اطالعآهنگی با رسانهتا درین راستا با تماس و هم
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