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 نشرات داخلی

 طلوع نیوز :
  استحاصالت پسته در بادغیس بیش از دو برابرا افزایش یافته

گوید که حاصالت یاری والیت بادغیس میریاست زراعت و آب
ر افزایش پسته در این والیت در مقایسه با سال پار، بیش از دو براب

 .استیافته
گوید که یاری بادغیس میعبدالتواب نایب، رییس زراعت و آب

های پسته هزار تُن پسته از جنگل۰۳رود امسال بیش از انتظار می
 .این والیت برداشت شود

افزاید که درآمد ساالنۀ حاصالت پسته در بادغیس به وی می
ن درآمدها به بخش زیادی از ای  رسد، امامیلیون افغانی می۰۴۷

یی سابقهشکل بیمحصول پسته به»شود: جیب طالبان واریز می
افزایش پیدا کرده که نسبت به سال گذشته از دوبرابر هم زیادتر 

 «.استشده
گویند که سود بیشتر شماری از فعال جامعه مدنی در بادغیس می

 .افزایش حاصالت پسته را مخالفان مسلح حکومت خواهند برد
های پسته آنان چندین سال است که بخش زیادی از جنگلبه گفتۀ 

بادغیس از ادارۀ حکومت بیرون است و منبع درآمدی برای مخالفان 
 .استمسلح حکومت شده

از چندین سال بدینسو، »عزیز احمد توکلی، فعال جامعه مدنی گفت: 
پستۀ بادغیس زیر سلطۀ طالبان قرار دارد و طالبان درآمد بسیار 

 «.آورندپستۀ این والیت بدست میزیادی از 
https://tolonews.com/fa/business 

 آژانس باختر :
  میلیون قرضه زراعتی منظور شد 5.707پرداخت 

صندوق انکشاف زراعت که امروز به  شورای عالی در جلسه

وزیر زراعت، آبیاری و مالداری  ٬ریاست نصیراحمد درانی

 .برگزار شد، پرداخت صدها میلیون افغانی قرضه منظور شد

به گزارش آژانس باختر؛ در این جلسه، تیم تخنیکی صندوق 

انکشاف زراعت، سه درخواست قرضه را به شورای عالی 

 .های متقاضیان قرضه معلومات دادالیتمعرفی کرد و در مورد فع

شورای عالی صندوق انکشاف زراعت، پس از دریافت معلومات 

میلیون  715.5شده و پاسخ به سواالت اعضا، پرداخت  ارائه

 .زراعتی را منظور کرد افغانی قرضه

مبلغ یادشده در سه مورد، قرضه داده شده است، یک مورد 

رداخت شده است که میعاد آن قرضه، به یکی از مؤسسات مالی پ

هزار دهقان در  4تر از  سال است و از این پول، ساالنه بیش 5

 .شودوالیت کشور، مستقیماً مستفید می 8

منظور شده، به یکی از صادر کنندگان  در مورد دوم، قرضه

بزرگ میوۀ خشک پرداخت شده است که این صادر کننده، جهت 

ف کشور از این پول استفاده خریداری میوه خشک از نقاط مختل

  ..شود تن دهقان مستفید می 21کند که از آن، می

ihttp://www.bakhtarnews.com.af/dar 

 : خبرگزاری شفقنا
مدیر جنگالت ریاست زراعت سمنگان در گفتگو با شفقنا: جنگل 

  های پسته سمنگان از حفاظت حکومت خارج شد

والیت سمنگان میگویند  مسئولین ریاست زراعت مالداری وآبیاری
شول، این جنگل ها امسال به دلیل کاهش محصوالت جنگل های پسته

 .محافظت نمی شود
مدیر جنگالت طبیعی ریاست زراعت و « عبدالغفور کریمی»

مالداری سمنگان در گفتگو با شفقنا گفت: هیأتی از سوی مقام والیت 
ک سمنگان از هشت ارگان دولتی موظف گردیده تا از نزدی

محصوالت پسته را درجنگل های مختلف این والیت برسی 
 .وارزیابی کنند

به گفته مسئول جنگالت سمنگان اعضای این هیأت از تاریخ اول ماه 
سرطان تمام جنگل های پسته والیت را که شامل جنگل های طبیعی 
مناطق رباتک، قره سای، تایخونک، هزاره مزاری، گوگرد، 

، محالت کوه قد دشت خواجه مؤمن، صندوقچه مربوط مرکزوالیت
وآق گنبد کوه چوچل، کوه قد که مربوط ولسوالی حضرت سلطان 
وهمچنان جنگالت ولسوالی فیروزنخچیر،دره صوف باال ودره 

 .صوف پایین دیدن کردند
روز تمامی جنگل ها را از  ۰۰کریمی گفت اعضای هیأت به مدت 

یجه این برسی ها نزدیک مورد برسی وارزیابی قراردادند و در نت
فیصد بوده به همین دلیل شول  ۰۰معلوم گردید که محصوالت پسته 

  .آن محافظت نمی گردد
به گفته کریمی به اساس نرم وزارت زراعت اگر محصوالت پسته 

فیصد باشد شول آن محافظت میگردد . اما آنان به تمام  ۰۷

 ا خبرگزاری صدای افغان او
حاصالت بادام سمنگان در سال جاری به پنج هزار متریک تن 

 رسدمی

گویند مسووالن در ریاست زراعت و مالداری والیت سمنگان می

که، حاصالت بادام این والیت طی سال جاری به پنج هزار 

 .رسدمتریک تن می

محمد رحمان ارغندیوال، رییس زراعت و مالداری والیت 

 31گوید که بادام سمنگان در سال جاری می آواسمنگان، به 

درصد افزایش یافته و حاصالت آن به پنج هزار متریک تن 

 .رسدمی

متریک تن حاصالت  3241سال گذشته بادام والیت سمنگان 

 .داشته است

ادام هزار هکتار زمین در سمنگان تحت پوشش ب 5به گفته او، 

های این والیت موقعیت ها هستند که در مرکز و تمام ولسوالیباغ

 .دارند

نوع بادام در  13افزاید که، رئیس زراعت و مالداری سمنگان می

این والیت وجود دارد که از این میان ستاربایی، پوست نازک، 

 .قمبری و شکور بایی از کیفیت و مزه عالی برخوردار است

که، بادام شکور بایی با آب کم نیز حاصالت گوید ارغندیوال می

داشته، بادام قمبری از مزه عالی و بادام پوست نازک از کیفیت 

 .باشدبسیار خوبی برخوردار می

ییس زراعت و مالداری والیت سمنگان اضافه کرد که، یک کیلو 

افغانی در بازارهای داخلی به  711_351بادام سمنگان از 
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ت شوراهای مردمی که آنان در نزدیکی های جنگل های پسته زیس
دارند دستور دادند الی تاریخ دهم ماه اسد که پسته رسیده شود حاصل 

 .آن را جمع آوری نکنند
این مسئول اداره زراعت عامل کاهش محصول پسته را درسال 
روان شرایط نامناسب اقلیمی، ازجمله تف باد، جنگ و بارش ژاله 

 عنوان نموده؛
 https://af.shafaqna.com 

 .رسدفروش می

درصد بادام تولیدشده سمنگان در خود این  11کرد که،  او تاکید

فیصد دیگر در  41درصد در کابل والیات همجوار و  51والیت، 

کشورهای خارجی به شمول پاکستان، ترکیه و کشورهای آسیای 

 .گرددمیانه صادر می

 

www.avapress.com 

 نشرات خارجی

 بی بی سی :
  دم به پاکستاننگرانی مسئوالن افغانستان از قاچاق گن

مسئوالن دولتی در افغانستان از قاچاق گندم افغانستان به پاکستان 
  .نگران اند و خواستار نظارت جدی دولت بر بنادر این کشور هستند

مسئوالن در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان و اتاق 
ستان صنایع و معادن، اما آمار دقیقی از مقدار گندم قاچاق شده به پاک

  .که بیشتر محصول جنوب افغانستان است، در دست ندارند
ترین مواد غذایی مردم افغانستان است و این گندم یکی از پرمصرف
  .میلیون تن گندم نیاز دارد ۳.۰کشور ساالنه به حدود 

میلیون  ۴.۹بر اساس آمار وزارت زراعت، با آن که ساالنه بیش از 
شود اما این مقدار کفاف د میتن گندم در داخل این کشور تولی

میلیون تن آرد  ۰کند و افغانستان نزدیک به مصارف داخلی را نمی
  .کندو گندم دیگر را از کشورهای آسیای میانه و پاکستان وارد می

های امنیت غذایی افزوده و به حاال قاچاق این محصول به نگرانی
یاز در داخل با رود که تامین گندم مورد نگفته مسئوالن بیم آن می

 .مشکل روبرو شود
های تر انقضا دارد و در آسیابگندم تازه افغانستان زمان طوالنی

شود. بر عکس، آرد خود افغانستان نظر به ضرورت آرد می
های افغانستان وارداتی از پاکستان، زمان انقضا کوتاه دارد و آسیاب

  .مانندهم از فعالیت می
زراعت، آبیاری و مالداری اکبر رستمی، سخنگوی وزارت 

ها از گوید، این وزارت پیش از این و در پی شکایتافغانستان، می
های رسمی را به قاچاق گندم از افغانستان به پاکستان، مکتوب

نهادهای ذیربط فرستاده و خواستاری جلوگیری از قاچاق گندم شده 
 .است
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 : دویچه وله

هزار راس حیوان در بامیان در مقابل بیماری  ۰۹بیش از 

  بروسلوز و طاعون واکسین شدند

شمس هللا احمد افشار، مدیر مجادله با امراض حیوانی در والیت 
بامیان می گوید که بخش صحت حیوانی اداره زراعت و مالداری 

 ۰۰جوزا آغاز کرد و تا  ۰۰تاریخ  کمپاین واکسین حیوانات را به
هزار راس حیوان  ۴۰سرطان ادامه یافت. در این کمپاین حدود 

راس حیوان دیگر در  ۴۹۷هزار  ۴۹در مقابل بیماری برسلوز و 
 .مقابل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک واکسین شده اند

بیشتر حیوانات »مدیر مجادله با امراض حیوانی در بامیان گفت: 
الی شش ماهه از این واکسین مستفید شده اند و تا سه سال  دو

دیگر بدن این حیوانات در مقابل بیماری بروسلوز معافیت پیدا می 
 «.کند و این حیوانات دیگر مریض نمی شوند

بیماری میکروبی بروسلوز در افغانستان بین حیوانات شیوع پیدا 
الی های ورس نموده است. این بیماری در بامیان بیشتر در ولسو

 .و پنجاب این والیت شیوع یافته است
بروسلوز یک بیماری ساری مشترک بین حیوانات و انسان ها 
است که توسط باکتری "بروسال" به وجود می آید و عالیم آن 
سرفه، ریزش آب بینی و اسهال می باشد که توسط استفاده از 

 .لبنیات و گوشت از حیوان به انسان انتقال پیدا می کند
حسین علی، یکی از مالداران منطقه خاک موشک ولسوالی شیبر 

راس گوسفند  ۴۷والیت بامیان ابراز خرسندی می کند که بیش از 
از »و بره اش توسط اداره زراعت واکسین شده اند. او می گوید: 

سه سال به این طرف حیوانات ما توسط کلینیک های حیوانی 
میر گوسفندان و بزها واکسین می شوند که سبب کاهش مرگ و 

 شده است
. https://baztab.news/article/1669392 

 تحلیل:
بار خبر افزایش ایندر کنار نشر خبرهای دیگر زراعتی که   ،لمللی  بازتاب خوبی داشتههای داخلی و بین ااخبار زراعتی دررسانه

، که ازین رهگذر  بخش زیاد نیازمندی متقاضیان را ها داشتاب را در رسانهتخربوزه و تربوز در والیات فالیزکار کشور بیشترین باز
 گردد.ی فروش این محصوالت در وضعیت اقتصادی زارعین یک تغییر مثبت رونما میسازد و از ناحیهمرفوع می

ها به نشر رسیده است. امیدواریم مسوؤالن امور آیندی هم در مورد جنگالت و قاچاق گندم از طریق رسانهدر کنار این خبرهای نا خوش
 میان آمده در تفاهم با سایر نهاد ها اقدامات عملی نمایند.ها و مشکالت بهبرای برچیدن این جالش

 اقدامات انجام شده:
آغاز کار بادام زابل، منظوری پرداخت قرضه و در صدی حاصالن  12ایش افز دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت در ر ابطه به 

برداری از فارم بزرگ ماهی در د بهرهاست و دو ویدیوی مستند یکی در موراعالمیه فرستادهها رسانهبه زراعتی در کندهار هایپروژه
 است.های داخل فارم تحقیقاتی بادام باغ را نشر کردهی زراعتی در کندهار و آغاز کار قیرریزی سرکپروژه 948کندهار، آغاز کار 

اکبر رستمی،  آژانس باختر،با پروری درقندهار فارم ماهیایجاد ورد درم هللا غفوری، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعتحشمت
ریاست زراعت  ،طلوع نیوز و بی سیبا  بی  نگرانی مسئوالن افغانستان از قاچاق گندم به پاکستاندر مورد  سخنگوی وزارت زراعت

https://baztab.news/source/56
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راعت، آبیاری و مالداریوزارت ز  
 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 

  خبرنامهو شفقنا  آژانس باختر ، ودصم ، ، العربیه.نت فارسی-دبیبا خربزه در نیمروز تنی  711اصالت حدرمورد  والیت نیمروز
در مورد بامیان  اداره زراعت ،طلوع نیوز وافق  با بادغیس، امسال  محصول پستهدو برابر شدن در مورد  بادغیس رییس زراعت

رییس زراعت، آبیاری ومالداری  ، دویچه ولهبا  هزار راس حیوان در بامیان در مقابل بیماری بروسلوز و طاعون  ۸۷ش از بیواکسین 
ایجاد باغچه د رابطه به کمک برای  ادارۀ زراعت بغالن با آژانس باختر، زنان نیازمند کنری در راه خود بسندگی اقتصادیدر مورد  کنر

در از حفاظت حکومت شدن خارج مورد  رد ریاست زراعت والیت سمنگانبا آژانس باختر ، های خانگی دراقتصاد خانواده ها دربغالن 
، ، رادیو ازادیبا  اوا رسدحاصالت بادام سمنگان در سال جاری به پنج هزار متریک تن می و با شفقناان جنگل های پسته سمنگبخش 

 و با اوا ، در سال جاری  به بیش از هشت هزار متریک تن حاصالت انگور قندوزدر مورد  والن در ریاست زراعت والیت قندوزمسو
 توزیع در رابطه  ریاست زراعت، آبیاری و مالداری دایکندی، با صدای افغان اواحاصالت تربوز و خربوزۀ کندز افزایش افزایش 

 اند.صحبت کرده س باختربا آژانداران دایکندی قوریه برای های باغداری بسته

 اقدامات بعدی:
سخن  هادررابطه به اقدامات شان با رسانهکه والیات وسایر مسوولین امور ن در ادارات زراعت اکاراز سعی و تالش روئسا و سایر هم

گی کارکرد و ر تماس بوده و از چگونهها دبا رسانههمیشه های شان فعالیتعکاس هرچه بیشتر اناما الزم است تا درراستای زده اند 
 نمایند.شتر ارائه یت باحتوضیها آنهای شان بهفعالیت
 دفتر مطبوعاتی ارسال نمائید.بهکه وقت حاصالت است بنأً از هرنوع محصول زراعتی عکس با کیفیت و ویدیو ازیننوت: 
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