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 نشرات داخلی

 اطالعات روز :
  افزایش پنج برابری حاصالت خرما در ننگرهار

خرما در این  مسووالن در والیت ننگرهار می گویند حاصالت امسال

 .والیت از پنج برابر بيشتر از سال گذشته خواهد بود

، مدیر شرکت کشاورزی عبدالقار حيدری به نقل از دفتر والی ننگرهار

ننگرهار گفته است که محصول خرما در این والیت امسال پنج برابر 

جریب زمين  ۰۱بيشتر از سال گذشته است و در کانال ننگرهار در 

نخلستان های خرما ایجاد شده است که در حال حاضر حدود دو هزار 

درخت خرما در این نخلستان وجود دارد و هفت نوع خرما توليد  ۰۱۱

 .کندمی

حيدری افزایش حاصالت خرما را در این والیت به مراقبت خوب از 

باغ خرما نسبت داد و افزوده که امسال مراقبت های تخصصی از 

 .ان را انجام داده استگياه

این در حالی است که سال گذشته حاصالت خرمای ننگرهار دو هزار 

 .کيلوگرام اعالم شده بود

 ایجاد نخلستان های خرما در سال جاری 
جوزا مسووالن در وزارت زراعت گفته  ۰۰پيش از این به تاریخ 

یت بودند که باتوجه به شرایط اقليمی مناسب برای پرورش خرما در وال

ها، های ننگرهار، لغمان، قندهار، هلمند، فراه و شمار دیگر والیت

های تجارتی خرما بر اساس وزارت زراعت در قسمت ایجاد نخلستان

 .یک طرح کار می کند

https://www.etilaatroz.com 

 آژانس پژواک :
خانه پروسس بادام در دایکندی به بهره برداری سپرده اولین کار

 شد

نيلی مرکز والیت دایکندی زیر  در کارخانه فرایند بادام نخستين

های نيلی"، با حضور محترم "محمدضيا عنوان "کارخانه شگوفه

يما محمدی اعضای همدرد" والی دایکندی، سبحان نایبی و ش

شورای والیتی، سيد عبدالواحد فيروزی رئيس زراعت آبياری و 

 BRLمالداری، رئيسان سکتوری، فاطمه یعقوبی معاون پروژه 

مؤسسه آکسفام، کارکنان فابریکه مذکور و مردم محل به 

 برداری رسيد.بهره

در ادامه این خبرنامه آمده است، که به گفته فضل اميری، مدیر 

 ۱،۰های انکشافی مؤسسه اکسفام، این کارخانه به ارزش برنامه

ميليون افغانی، مجهز به همه تجهيزات و امکانات، از پروژه 

(BRL موسسه اکسفام، به هدِف توانمندسازی و ارتقای ظرفيِت )

 زنان در امور اقتصادی ساخته شده است.

ن در این خبرنامه همچنان آمده است، که مقام والیت، افتتاح اولي

کارخانه پروسس بادام در دایکندی را به مردم این والیت تبریک 

گفت و ایجاد چنين کارخانجات را در جهت رشد و افزایش 

 محصوالت زراعتی دایکندی به ویژه بادام ارزنده عنوان نمود. 

 

https://www.pajhwok.com/dr 

 کلید گروپ :

 درصدی حاصالت خربوزه در بلخ 02افزایش 
ند که عوامل افزایش حاصالت خربوزه در این والیت، گویآنان می

ی به گفته .باشدهای به موقع و مجادله با امراض نباتی میبارندهگی

هزار هکتار زمين در والیت بلخ، از سوی دهقانان  02آنان، نزدیک به 

محمد سالم  .استاین والیت به شکل آبی و للمی زیر کشت خربوزه رفته

گوید ساعی؛ ریيس زراعت، آبياری و مالداری والیت بلخ به کليد می

های این والیت که د بيشتر از سی نوع خربوزه در اکثریت ولسوالی

گردد که در دو فصل سال، تابستان و خزان حاصالت آن کشت می

ها، شش نوع آن گوید، از ميان تمام خربوزهوی می .شودآوری میجمع

ی لوبالیی در ميان آن یکی از خوبی در بازار داشته و خربوزهمارکيت 

افزاید، امسال آقای ساعی می .باشدهای این والیت میبهترین خربوزه

توانند مارکيت خوبی برای خربوزه وجود داشته و کشاورزان می

در  .حاصالت شان را به قيمت مناسب در بازارها به فروش برسانند

ی شهر داران مارکيت ميوهمزمل؛ دو تن از دوکانهمين حال؛ نورهللا و 

گویند که در سال روان، امراض نباتی در خربوزه کم مزارشریف می

مسووالن  .های گذشته استبوده و از این رو فروشات آن بهتر از سال

ی تابستانی والیت بلخ، گویند که خربوزهدر ریاست زراعت بلخ می

، خلم، نهر شاهی، دهدادی، شولگره، های دولت آبادبيشتر از ولسوالی

شود و ی این والیت در مارکيت به فروش رسانده میکلدار و شورتپه

های چهارکنت، کشنده و زاری حاصالت خزانی آن بيشتر از ولسوالی

  .گردددر شهر مزارشریف ارسال می

 
https://baztab.news/article/1409671 

 آژانس باختر :
 ن افزایش یافته استحاصالت بادرنگ درپروا

ریاست زراعت، آبياری و مالداری پروان،می گوید که امسال 

درصد افزایش یافته  ۰۱ميزان حاصالت بادرنگ درآن والیت 

 .متریک تُن خواهد رسيد ۵۵۰است و به دوهزار و

دليل امسال به»گوید: عبدالوهاب خيرزاد ریيس زراعت پروان می

فنی به دهقانان، محو امراض های افزایش ساحۀ کشت، راهنمایی

و آفات نباتی و مساعد بودن شرایط اقليمی، حاصالت بادرنگ 

 «.افزایش یافته است

هکتار زمين در پروان تحت  ۵۲۵افزاید که امسال خيرزاد می

 ۵۵۰ها حدود دوهزار و کشت بادرنگ قرار گرفته است و از آن

ال گذشته دست خواهد آمد. به گفتۀ او، سمتریک تُن بادرنگ به

هکتار زمين بادرنگ کشت شده بودو از آن  ۰۱۵دوهزار و 

 .متریک تُن حاصل برداشته شد ۰۹۱نزدیک به دوهزار و 

گوید که مقایسه ساحۀ تحت کشت نشان عبدالوهاب خيرزاد می

درصد ۰۱دهد که امسال ميزان حاصالت بادرنگ درپروان می

 .افزایش خواهد داشت

در مرکز پروان، « داوود»ان قریه حال، نورالدین دهقدر همين

زار بادرنگ خوب به نظر گوید که ميزان حاصالت کشتمی

 رسد. می

1https://baztab.news/article/140967 
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 نشرات خارجی

 رادیو ازادی :

  شودگویند، گندم هلمند به پاکستان قاچاق میباشندگان هلمند می
که این ادعا درحالی  دهدهلمند گزارش میخبرنگار رادیو آزادی در 

های طبيعی حاصالت گندم را کاهش داده و شود که آفتمطرح می

 .قيمت آن در بازار باال رفته است

ها امسال رغم آفتگوید که علیریاست زراعت و مالداری هلمند می

هزار تن گندم در این والیت برداشت شده ولی در بارۀ قاچاق  ۰۰۹

 .تدالیل و اسناد موثق در دست نيس

گوید: "تاجران خرد اما زرغون خان یک تاجر مندوی درلشکرگاه می

های دیگر، به پاکستان و بزرگ گندم را به بهانه انتقال به والیت

 ".برندمی

کنند، ولی مقامات هلمند احتمال قاچاق گندم به پاکستان را رد نمی

ال داده ها به والیات دیگر انتقگویند در این باره که آیا این محمولهمی

 .شود یا به کشورهای همجوار تحقيقات جریان داردمی
https://da.azadiradio.com 

 اسپوتنیک :

  جنگجویان طالبان دستاورد کشت دهقانان فاریاب را آتش زدند
و  ان طالبیاغي شاهين نوشت: 022به گزارش اسپوتنيک، سپاه 

تروریست های اجير دستاورد کشت و زحمت دهقانان فاریاب را 

 به آتش کشيدند.

در ادامه این خبرنامه آمده است، که پس از آن که همه تالشهای 

تروریستی طالبان مزدور، در برابر نيروهای دفاعی و امنيتی در 

طول سال در فاریاب ناکام شدن و نتوانستند به اهداف تروریستی 

ن برسند، دست به جنایت در برابر مردم بی دفاع زدند و شا

 دستاورد کشاورزان فاریاب را به آتش کشيدند.

یادآوری می کنيم، که جنگجویان گروه طالبان به جز از آتش زدن 

کشت کشاورزان هميشه دست به آتش زدن مکتب ها و انفجار پل 

  و پلچک ها هم می زنند.

 

https://af.sputniknews.com/ 

 تحلیل:
ها اقداماتی که ازجانب وزارت زراعت وردآتاب خوبی داشته فعالیت ها و دستخبار زراعتی دررسانه های داخلی و بین المللی  بازا

سازد سعی و تالش مسووالن در عرصه های شتر مییهای مارا در بخش سکتور زراعت بصورت گرفته مهم بوده و امیدواری درکشور
 اوم یابد.غرض آگاهی هرچه بیشتر مردم تدرسانی . باید روند اطالعاست  قدرمختلف زراعت قابل 
 اقدامات انجام شده:

 است.ها اعالمیه فرستادهدفتر مطبوعاتی وزارت زراعت در مورد افزایش محصول بادرنگ در پروان به رسانه
در مورد توزیع وسایل بغالن  رییس زراعت ،با خبرگزاری ودصمحاصالت خرما در کشور افزایش درمورد سخنگوی وزارت زراعت  

حاصالت در مورد افزایش  ریاست زراعت، آبیاری و مالداری پروان ،آژانس باختر باهفت کوپراتیف زراعتی در بغالن کاری برای 

 52افزایش  و، وطندار سالم ابدرصدی تولید عسل  52فزایش در رابطه به ارئیس زراعت بلخ ، شفقنا ،آژانس باختربا  بادرنگ درپروان

اکولته زراعت البراتوار فدر مورد تجهیز  هرات   ریاست زراعت، آبیاری و مالداری، کلید گروپبا  درصدی حاصالت خربوزه در بلخ

، آژانس باختربا از وجود ملخ ها در بغالن  هزاران هکتار کشتزارسازی پیرامون پاک ریاست زراعت بغالن، با آژانس باخترهرات 

 رییس زراعت، آبیاری و مالداری دایکندی، با شفقنا، رادیو ازادیگندم هلمند به پاکستان در مورد قاچاق ریاست زراعت و مالداری هلمند 

،خبرگزاری صدای  اسپوتنیک، آژانس خبری پژواک اطالعات روز ،با ی پروسس بادام در دایکندی ستین کارخانهنخدر رابطه به فعالیت 

خبرگزاری صدای  برنامه،خ، اطالعات روزبا  ایجاد نخلستان های خرما در سال جاریدر مورد مسووالن در وزارت زراعت اوا افغان 

صحبت با شفقنا  رسدهزار تُن می ۶۱۱به که ز کندامسال محصوالت تربوز در مورد ز ندکریاست زراعت و مالداری والیت و  آوا)افغان

 اند.هکرد

 اقدامات بعدی:
محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور دررابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی دروالیات سخن زده  یروئساکه با وجود این

ارائه نموده به دفتر ها به آنشتر یت بحاتوضیها بیشتر در تماس باشند و با رسانهاند اما الزم است تا درراستای فعالیت های شان 
 .مطبوعاتی وزارت گزارش ارسال نمایند 
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