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 نشرات داخلی

 تلویزیون یک :
  استوزارت زراعت: میزان تولید گندم در سال روان کاهش یافته

گوید که امسال میزان تولید وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می
ها کاهش یافته و افغانستان نزدیک به دو گندم در شماری از والیت

 یلیون تن گندم مورد نیاز خود را از بیرون وارد خواهد کرد.م
به  داری،وزارت زراعت، آبیاری و مالاکبر رستمی، سخنگوی 

دهد که امسال تلویزیون یک گفت که آمارهای این وزارت نشان می
ی او، میلیون تن گندم تولید خواهد کرد که به گفته ۴.۴افغانستان 

 یک به دو میلیون تن کمتر از گندم مورد نیاز کشور است.نزد
 دهد.ها میزان تولید گندم، افزایش را نشان میاما در شماری از والیت

گوید که میزان تولید گندم در این ریاست زراعت والیت بادغیس می
 پار افزایش یافته است.درصد نسبت به سال ۸۳والیت 

ی غذایی جهان، کشاورزان نی برنامهبیاین درحالی است که بنابر پیش
مند شده و حاصالت خوبی افغانستان به دلیل ویروس کرونا، زیان

 نخواهند داشت.
گوید که امسال ی غذایی جهان میوحیدهللا امانی، سخنگوی برنامه

های این سازمان، در افغانستان افزایش یافته و برای ده میلیون و کمک
ها مواد غذایی و یا هم پول نقد یتدوصد هزار نفر در کابل و وال

 توزیع خواهد شد.
درصد مردم به ویژه در روستاها از درآمدهای  ۶۴بیش از 

برند و این بخش در رشد کشاورزی، زندگی خود را به پیش می
 درصد سهم دارد. ۳۴اقتصاد کشور، نزدیک به 

https://baztab.news/article/1569646  

 سالم وطندار:
 رو استدار در بدخشان با خطر نابودی روبهالخ نسل ماهی

دار بسیار لذیذ است. این گونه ماهی در گوشت ماهی خال
های سرد و شفاف مناطق سردسیر و با ارتفاع و کوهستانی آب

 بدخشان زیست دارند.
محیطی و منابع طبیعی گان، فعاالن زیستشماری از باشنده

ع ماهی به ویژه ماهی رویۀ انوابدخشان با نگرانی از صید بی
گویند، نسل این گونه ماهی با خطر دار در این والیت میخال

  رو است. نابودی روبه
گان بدخشان برای گیران و باشندهگویند، شماری از ماهیآنان می

ی، اتصال های دستدار از بمبصید ماهی به ویژه ماهی خال
کنند و این کار های پاکستانی استفاده میبرق به آب و جال

 رو شود.زی با خطر نابودی روبهشده تا نسل این حیوان آبسبب
گان ولسوالی شهدای بدخشان هللا ابراهیمی، یکی از باشندههدایت

دار بیشتر شده و مندی مردم به گوشت ماهی خالگوید، عالقهمی
رویه این ماهی را صید گیران به گونۀ بیرو ماهیاز همین

 کنند.می
زیست بدخشان نبی سرفراز، رئیس پیشین ریاست محیطغالم
ها به گونۀ فراوان در این دار که در گذشتهگوید، ماهی خالمی

 یاب شده است.والیت وجود داشت، اکنون کم
گونه ماهی در مناطق زیر ادارۀ گوید، نسل اینآقای سرفراز می

گیران برای لت در ولسوالی جرم نابود شده و صیادان و ماهیدو
رسی پیدا لبان نیز دستصید آن به مناطق زیر ادارۀ طا

  .اند.کرده
swn.af/article.aspx?a=55882 

 خبرگزاری شفقنا :
 / شفقنا پسته بادغیس گل کاشت؛ محصوالت امسال دو برابر شد

دو برابر شدن حاصالت  زارت زراعت، آبیاری و مالداری از احتمال
 .ی امسال در والیت بادغیس خبر داده استپسته

ای به نقل از عبدالتواب تایب، رییس با نشر خبرنامهاین وزارت 
آوری شده و زراعت بادغیس گفته است که بر اساس آمارهای جمع

 : آژانس باختر
 باغداری در بغالن رو به رونق است 

مسوول پروژۀ ملی باغداری وزارت زراعت می گوید که آن 
کشاورزان در خصوص شیوه های نوین نهاد به باعداران و 

وعصری باغداری آموزش داده است و باغداری در بغالن رو 
به رونق است و در آینده مردم شاهد ایجاد بیشتر باغ های انواع 

http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/128133-حاصلات-پسته-بادغیس-امسال-دو-برابر-خواهد-شد.html
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مسال نزدیک به های طبیعی پسته در این والیت، اها از جنگلارزیابی
 .تُن پسته تولید خواهد شد ۴۴۶هزار و  ۲۶

هزار و  ۸۴سال گذشته میزان حاصالت پسته در والیت بادغیس به 
 .تُن رسیده بود ۴۴۴

سالی در سال قبل به دلیل خشک»رییس زراعت بادغیس گفته است: 
های درخت پسته بارَوری الزم نداشت و حاصالت ، نوده۸۲۳۱سال 

گی در سال قبل به حد د، اما امسال چون برف و بارندهکاهش یافته بو
 «.ای داردکافی بود، حاصالت پسته هم افزایش قابل مالحظه

ی وزارت زراعت، برخی از دهقانان در بادغیس به نقل از خبرنامه
ابر و »گویند که بینی ریاست زراعت این والیت، میبه رغم خوش

 .ده استهای پسته آسیب زبه جنگل« ریزش ژاله
کمری بادغیس گفته است که در آغاز آب محمدعارف، باشنده ولسوالی

های پسته خیلی خوب بود اما ابر و ریزش ژاله به سال باروری جنگل
 .ها صدمه زداین جنگل

هزار هکتار جنگل طبیعی پسته وجود دارد. در  ۲۴در بادغیس حدود 
در نتیجه کار تر پسته در این والیت های بیشهای اخیر باغسال

 .مشترک وزارت زارعت و موسسات، ساخته شده است
aqna.com/FA/380573https://af.shaf 

 .میوه در بغالن خواهند بود
مسوول پروۀ ملی باغداری وزارت زراعت  ٬محمدحسن فروتن

خبرنگار محلی  در مصاحبه با علی"علمی" ٬شرقدر زون شمال
آژانس باختر گفت که در هفت سال اخیر سی و هفت هزار و 
چهار صد و شصت وچهار باغ با نهال های اصالح شدۀ انواع 

 .میوه در بغالن، کندز، تخار و بدخشان ایجاد شده است
وی گفت که با راه اندازی برنامه های آموزشی، باغداران 

نوین باغداری نیز والیت های یادشده را در خصوص شیوه های 
 .آموزش داده اند

وی یگانه چالش در برابر باغداران را نبود سردخانه برای 
 .نگهداری فراورده های شان بیان کرد

شرق فروتن خاطرنشان کرد که در حال حاضر باغداران شمال
کشور نه تنها میوه نیاز بازارهای کشور را فراهم می کنند بل 

شان را به خارج کشورهم اتتقال تاجران؛ انواع میوه باغ های 
 .می دهند

وی ازسیب، انگور، زردآلو و بادام باغداران یاد کرد که به 
 .خارج صادر می شود

باغدار بغالن از حاصالت باغش خورسند  ٬غالم حسن رضایی
است و گفت که امسال درخت های اصالح شدۀ باغش بار 

 .آوردفراوان برداشته است و سود زیادی از آن به دست می 
fhttp://www.bakhtarnews.com.a 

 نشرات خارجی

 : خبرگزاری اسپوتنیک
   بهره برداری نخستین کارخانه فرایند بادام در والیت دایکندی

دفتر مقام والیت دایکندی از بهره برداری نخستین کارخانه فرایند بادام 
  .بر داددر این والیت خ

کارخانه  ، نخستینبه گزارش اسپوتنیک، دفتر مقام والیت دایکندی
در نیلی مرکز والیت دایکندی زیر عنوان "کارخانه  فرایند بادام

های نیلی"، با حضور محترم "محمدضیا همدرد" والی شگوفه
یتی، سید دایکندی، سبحان نایبی و شیما محمدی اعضای شورای وال

عبدالواحد فیروزی رئیس زراعت آبیاری و مالداری، رئیسان 
مؤسسه آکسفام، کارکنان  BRLسکتوری، فاطمه یعقوبی معاون پروژه 

 برداری رسید.فابریکه مذکور و مردم محل به بهره
در ادامه این خبرنامه آمده است، که به گفته فضل امیری، مدیر 

 ۶،۸، این کارخانه به ارزش های انکشافی مؤسسه اکسفامبرنامه
( BRLمیلیون افغانی، مجهز به همه تجهیزات و امکانات، از پروژه )

در امور  موسسه اکسفام، به هدِف توانمندسازی و ارتقای ظرفیِت زنان
 اقتصادی ساخته شده است.

 https://af.sputniknews.com 

 ر ادیو ازادی :
  یش یافته استدرصد افزا ۲۱حاصالت گندم در والیت بادغیس 

محصول گندم والیت بادغیس امسال در مقایسه با محصول 
 .درصد افزایش یافته است ۸۳پارسال 

دهد که در سال ارزیابی ریاست زراعت در این والیت نشان می
تُن گندم برداشت شده که در مقایسه  ۱۱۳هزار و  ۸۶۸جاری 

 .دهددرصد افزایش را نشان می ۸۳به سال قبل بیشتر از 
بدالتواب تایب، رئیس زراعت و مالداری والیت بادغیس به ع

های آبی در یک هکتار رادیو آزادی گفت، محصول گندم زمین
 .تُن است ۳.۸۴های للمی تُن و در زمین ۲.۴۱زمین 

 ۸۸هکتار زمین للمی و  ۲۴۶هزار و  ۴۶در سال جاری در 
 .هکتار زمین آبی گندم کشت شده است ۶۸۱هزار و 

ای تایب، دالیل ازدیاد محصول گندم امسال افزایش به گفته آق
 ۱۸۱بارندگی به موقع، افزایش زمین قال کشت گندم و توزیع 

 .دهقان است ۲۴۴هزار و  ۸۶تُن تخم اصالح شده برای 
این در حالیست که در سال گذشته حاصالت گندم در هر هکتار 

 .تُن محاسبه شده بود ۳.۸تُن و زمین للمی  ۲.۸۴زمین آبی 
https://da.azadiradio.com 

 تحلیل:
اقداماتی که ازجانب وزارت زراعت درکشور صورت و ا هتاب خوبی داشته فعالیتهای داخلی و بین المللی  بازاخبار زراعتی دررسانه

 .سازدشتر مییاعت بزر برای شگوفا شدن سکتورگرفته مهم بوده و امیدواری های مارا 
با صادقانه مانند همیش نیز دارند در برایر مردم در زمان قرنطین با تعهدی که در عرصه های مختلف زراعت سکتور زراعت مسووالن 

های محلی دروالیات و والسوالی ها برای از طریق رسانهو اند داده گی انجامامور محوله را بدون کدام خستهدریغ بیسعی و تالش 
 رد شان آگاهی دهی کرده اند قابل تمجید است.از عملکرد و کارک کشاورزان
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 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 

 اقدامات انجام شده:
ها رسانهدفتر مطبوعاتی وزارت زراعت در رابطه به افزایش حاصالت گندم در بادغیس و افزایش حاصالت خربوزه در نیمروز به

 است.اعالمیه فرستاده
هللا عادل رئیس زراعت کنر نجیب، تلویزیون یک با ر سال روان میزان تولید گندم دکاهش  درموردسخنگوی وزارت زراعت و مالداری  

 ،با خبرگزاری شفقنا میلیون افغانی عاید تربزه کاران کنر ۴۴با رادیو ازادی،حاصالت تربوز امسال در کنر در مورد بازار خوب 

در مورد  زراعت هلمندرئیس ، با آژانس باخترباغداری در بغالن در رابطه به رونق  مسوول پروژۀ ملی باغداری وزارت زراعت

اعت عمر خان رییس اداره زر آژانس باختر، با نسبت به کوکنار برای دهقانان هلمندی پرورش میوۀ مدیترانه یی د بیشتر از آوردن سو

کاهش قیمت تربوز در در مورد  رییس زراعت والیت فراه ،با آژانس باخترصد زن در کابل به کشت سمارق در مورد مصروفیت کابل 

درصدی حاصالت انگور و 21کاهش  وردمدر  ریاست زراعت و مالداری فاریاب، با روزنامه صبح کابل حل آنوالیت فراه و راه

حاصالت لوبیا در در رابطه به ریاست زارعت والیت بغالن افغان  اوا ، با خبرگزاری صدای  نابودی کامل حاصالت چهارمغز فاریاب

گندم بادغیس در سال روان در مورد  رئیس زراعت والیت بادغیسبا  خبرگزاری صدای افغان  اوا،  هزار تُن رسید۸۳بغالن به بیش از 

، رئیس زراعت، آبیاری و رادیو ازادی باختر، ،  ، خبرگزاری شفقنا، آژانسبا ودصم هزار تن افرایش یافته است ۸۶۸به بیش از 

شهروندان بلخ از در مورد شاکی بودن  مسووالن زراعت بلخ،  خبرگزاری شفقناافزایش حاصالت بادام با در مورد  مالداری والیت کندز

تالش برای افزایش حاصالت ی در مورد ادامه مسووالن اداره زراعت ننگرهاربا آژانس باختر،  این والیتبلند بودند بهای تربوز در 

، با آژانس باختر  مرکزی برای گرد آوری شیردرلغماندر مورد ایجاد  رییس ادرۀ زراعت لغمانبا آژانس باختر،   جواری در ننگرهار

،خبرگزاری ، باختر م، ودصاسپوتنیک ،خبرگزاری افقبا بادغیس، امسال  محصول پستهدر مورد دو برابر شدن   رییس زراعت بادغیس

بهره برداری نخستین کارخانه فرایند بادام پیرامون رئیس زراعت دایکندی ،رادیو ازادی   روزنامه افغانستان،    پژواک،  آژانس شفقنا

 اند.صحبت کردهبا آژانس باختر حاصالت انگور درهلمند در مورد افزایش  رییس زراعت هلمند  و  با اسپوتنیک در والیت دایکندی

 اقدامات بعدی:
اما الزم است های محلی دروالیات سخن زده اند دررابطه به اقدامات شان با رسانهمحترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور  یروئسا

 ی دهقانی باشند.هدهی به مردم و جامعساز آگاهیهای محلی بیشتر در تماس باشند و زمینهرسانهبا های شان تا درراستای فعالیت
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