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 نشرات داخلی

 هشت صبح :

 هزار تُن سیب تولید کرده است ۰۳بامیان امسال 

وزارت زراعت، آبياری و مالداری کشور اعالم کرده که مجموع حاصالت 

 هزار تُن برآورد شده است. ۰۳سيب در واليت باميان، امسال حدود 

ای گفته که در کنار کچالو، سيب نيز يکی از اين وزارت با نشر خبرنامه

 باشد.داران واليت باميان میی زراعتی دهقانان و باغمحصوالت عمده

درصدی کار ساخت ده  ۵۳رفت در همين حال، وزارت زراعت از پيش

ی ميوه نيز در واليت باميان خبر داده و گفته که هرکدام اين سردخانه

 تُن ميوه را دارد. ۲۳ها ظرفيت نگهداری حدود انهسردخ

ميليون افغانی در  ۲۲ی ها به هزينهافزايد که اين سردخانهمی خبرنامه

صد اين هزينه را فی ۰۳شود که های باميان ساخته میمرکز و ولسوالی

 پردازند.داران میخود دهقانان و باغ

داران باميانی ها، باغردخانهچنان گفته که با ساخت اين سوزارت زراعت هم

تُن سيب را نگهداری و در زمان مناسب به بازار عرضه کنند  ۲۳۳توانند می

 تا از اين طريق درآمد شان باال برود.

گان آن مشغول درصد از باشنده ۵۳هايی است که حدود باميان، از واليت

اين تر محصوالت زراعتی باشند و بيشکارهای کشاورزی و مالداری می

 دهد.واليت را کچالو تشکيل می
https://8am.af 

  :طلوع نیوز

 افزایش حاصالت پیاز در سرپل؛ شکایت از نبود بازار 

پيشينه حاصالت پياز در اين واليت، گويند که با افزايش بیآنان می

 .اکنون برای آن بازاری وجود ندارد

های آنان امسال بيش از کشاورزان سرپل گفتند که بر بنياد تخمين

 . هزارتُن پياز در اين واليت، برداشت خواهد شد ۹۳۳

گويند که با خريد آب برای کشت و نيز کشاورزان اين واليت می

شان کيلوگرام پياز برای ۹های اصالح شده با کود کيميايی هر تخم

کيلوگرام پياز در  ۹ا اکنون بهای است، امافغانی تمام شده ۳۳تا 

 .رسدافغانی می ۰۳بازارهای اين واليت تا 

اين »گلبدين، باشندۀ روستای بختيار واليت سرپل در اين باره گفت: 

گرد، حاصالت زياد اما بازار برايش حکومت چی زمانی خبر ما را می

 «.وجود ندارد، ما محصولی را که داريم چی کنيم

وزارت تجارت »روستای بيشکه پتن سرپل نيز گفت: عبيداهلل، باشندۀ 

و وزارت زراعت بايد مشکل ما ره حل سازد، سرد خانه نداريم بازار 

 «. نيست چی کنيم اين قدر پياز را

ازسويی هم، يک نمايندۀ کشاورزان واليت سرپل که برای رساندن 

است، گفت که صدايش را هيچ کس مشکالت نبود بازار به کابل آمده

 .شودنمی
https://tolonews.com 

 زو :تلویزیون آر

 زودی تکميل خواهد شد.کار ساخت ده سردخانه سيب در باميان به

ميليون  ۲۲هزينه ها بهوزارت زراعت و آبياری اعالم کرد که اين سردخانه

های باميان الیداران در مرکز و ولسوشمول ده درصد سهم باغبهافغانی 

 شود.ساخته می

درصد  ۵۳ از بيش هاسردخانه بر بنياد اعالم اين وزارت، کار ساخت اين 

 است.پيش رفته

 ۲۳ها ظرفييت نگهداری حدود گويد که هريک اين سردخانهاين وزارت می

 متريک تن ميوه را دارد.
https://arezo.news 

 :شفقنا خبرگزاری 

ی پروسس پسته در واليت بادغيس با ظرفيت نخستين فابريکه

هزار کيلو پسته در هر شبانه روز آغاز به کار کرد.  ۰۲الی  ۹پروسس، 

 .يابدبا ايجاد اين فابريکه مقدار ضايعات شکستن پسته نيز کاهش می

به گزارش خبرگزاری شفقناافغانستان، وزارت زراعت در خبرنامه ای 

که اين فابريکه شامل يک خط پروسس است که با پنج  گفته است

ی پسته مجهز شده است. ظرفيت شکستن و دستگاه شکننده

کيلو پسته و در يک  ۳۳۳تا  ۰۳۳پروسس اين خط، در يک ساعت 

 هزار کيلو پسته است ۰۲تا  ۲۳۳هزار و  ۹روز شبانه
                                           https://af.shafaqna.com 

 نشرات خارجی
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 رادیو ازادی :

کیفیت جلوگیری اتحادیه مرغداری از ورود گوشت و تخم مرغ بی

 شود 

گويد اگر جلو اتحاديه سراسری مرغداری و توليد گوشت مرغ افغانستان می

و تخم مرغ به کشور گرفته نشود، اين بخش  زدهواردات گوشت يخ

  .شودورشکسته می

شنبه به وحيد رحمان يوسفزی، مسئول مطبوعاتی اين اتحاديه امروز سه

کيفيت بر توليدات داخلی گوشت راديو آزادی گفت به دليل واردات مواد بی

هدف ما منع شدن واردات "و تخم مرغ آسيب بزرگی وارد کرده است: 

زده و تخم مرغ های زنده يخکيفيت ممالک همسايه که مرغمحصوالت بی

شود بر توليدات داخلی کشور صدمه کيفيت به شکل قاچاق وارد میبی

  ".بزرگ را وارد کرده است

ميلی کيفيت گوشت و تخم مرغ سبب بیگويد، واردات بیآقای يوسفزی می

  .گذاری در بخش مرغداری شده استگذاران به سرمايهسرمايه

ها در ميان به گفته آقای يوسفزی، آنان چندين مرتبه اين مسئله را با مقام

اند که در آينده نزديک به اين مشکل اند و آنان وعده سپردهگذاشته

 کنندرسيدگی می
. https://da.azadiradio.com 

 دویچه ویله :

ایجاد نظم در تهیه وتبادله محصوالت نباتات طبی دروالیت 

 غزنی

 مشهور نباتات جمله از ان، زيره، ايله رنگ، کاکتی و انغوزه شرين بوي

 دشت و ها کوه در وحشی شکل به و فراوان غزنی در که است ومهم

 .رويند می  واليت اين های

دهاقين در طول سال اين نباتات را جمع آوری و برای فروش به بازار 

 عرضه می کنند و سپس نباتات مذکور توسط تاجران به بيرون از

 .کشور صادر می گردد

 نحوه که است اخيراً رياست زراعت و مالداری غزنی تالش نموده 

 دهاقين برای  عصری صورت به را گياهان اين برداشت و کاشت

 .دهند افزايش خودرا محصوالت بتوانند  آنان تا دهند آموزش

عبدالغفور آمر منابع طبعی رياست زراعت غزنی در گفتگو به دويچه 

اين رياست، با ايجاد انجمن هايی، در سال روان تالش  »وله گفت:

کرده است تا نحوه کشت و برداشت نباتات را برای مردم آموزش 

 بدهد
https://baztab.news/article 

 اقدامات انجام شده:

در  با روزنامه راه مدنيت .ستصد پيش رفته ا در ۵۳ها در باميان بيش از کار ساخت اين سردخانه مورد رد ،اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت

کابل با  خانه صفری دردسر ۲۶افتتاح در مورد عی يع طبياری ومنابمعين آب ،رسرپل روی دست است  با طلوع نيوزها دروند ساخت سرد خانه مورد

ايش حاصالت کندهار افز مسوالن زراعت کچالو درکابل تکميل شد با آژانس باختر، و ذخيره گاه پياز ۰۳۰ ،خبرگزاری شاهد ،سيحون ،آژانس باختر

خبرگزاری  با راديو آزادی طلوع نيوز ، کيفيت جلوگيری شوداز ورود گوشت و تخم مرغ بی، اتحاديه مرغداران ، شفقنابا طلوع نيوزپسته درکندهار 

راديو  ، افق ،با شفقنا پسته ، رئيس زراعت بادغيس آغاز کار فابريکه پروسسايش حاصالت سيب با تلويزيون چکادمسوالن وزارت زراعت از افز ،نشانه

پروژه زراعتی درسر پل با صدای افغان آوا، رئيس زراعت کندز آغاز فعاليت فابريکه پروسس برنج با صدای  ۳۲رئيس زراعت سرپل تکميل ، آزادی

عی رياست زراعت غزنی يمنابع طبعبدالغفور آمر  ،ت سيب درباميان با افغانستان مارئيس زراعت باميان افزايش حاصال، خبرگزاری بخدیافغان آوا، 

  .صحبت کرده اند روزنامه ارمان ملی با رئيس زراعت کندز افزايش حاصالت برنج دراين واليت، تبادله محصوالت نباتات طبی ايجاد نظم در تهيه و

 اقدامات بعدی:

راستای  ی درواليات سخن زده اند اما الزم است تا درهای محلدررابطه به اقدامات شان با رسانهروئسا محترم زراعت واليات وساير مسوولين امور 

های را که دفتر وزارت زراعت ويديو موضوعات و دفتر مطبوعاتی وزارت گزارش ارسال نمايند وشتر ارائه نموده بهيات بهای شان توضيحفعاليت

فعاليت  ها ووردآی محترم زراعت واليات دستهای محترم زراعت واليت نيز در صفحات خود نشر کنند و روئساکند رياستدرصفحات خود نشر می

 .های خودرا با دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت شريک بسازند

 

 


