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 نشرات داخلی

  هشت صبح :

در بامیان؛ حاصالت زراعتی « برداشت محصول»نخستین جشن 

 امسال افزایش یافته است

های گیگویند که امسال به دلیل بارندهمسووالن محلی والیت بامیان می

فصلی و آب و هوای مناسب، برخی محصوالت زراعتی این والیت نسبت به 

 .های گذشته افزایش یافته استسال

ی نخستین جشن سیدانور رحمتی، والی بامیان، در برنامه افتتاحیه

صلصال برگزار شده بود، که  یکه در مقابل مجسمه« برداشت محصول»

براساس معلومات ریاست زراعت، حاصالت کشاورزی و باغی دهقانان و 

 .باغداران امسال افزایش خوبی داشته است

به نقل از والی بامیان، حاصالت کچالوی این والیت در سال جاری، حدود 

درصدی این محصول را نسبت به ۵۴هزار تُن شده است که افزایش ۲۸۵

 .دهده نشان میسال گذشت

بر بنیاد معلومات ریاست زراعت، آبیاری و مالداری والیت بامیان، در سطح 

 .این والیت امسال بر حدود هژده هزار هکتار زمین کچالو کشت شده بود

https://8am.af/the-first-harvest 

 تلویزیون تمدن :

 های والیت قندهارهکتار از زمین ۰۵۵کشت مُمپَلی در 

کشت ممپلی و تأثیر مثبت آن بر اقتصاد کشاورزان  رونق گرفتن

گرمی و ترویج کشت و کار بدیل برای کوکنار در این قندهار باعث دل

 .والیت شده است

د یسیدحفیظ اهلل سیدی، رییس زراعت و مالداری والیت قندهار، با تأی

گوید: که کشاورزان این والیت از کشت و درآمد ناشی از این خبر می

گویند که نسبت به کشت کوکنار راضی بوده و می این زراعت

 .های والیت قندهار برای این محصول بسیار مساعد هستندزمین

گویند و بازار خوب بازرگانان نیز از کیفیت باالی ممپلی قندهار می

 .کننداین محصول را در داخل و خارج از کشور مثبت ارزیابی می

ولسوالی قندهار آغاز شده و امید  ۰هم اکنون کشت این محصول در 

رود که در آینده نزدیک کشت آن در این والیت افزایش پیدا آن می

 .کند
 

http://tamadon.af/?p=39445 

  42خبرگزاری وطن 

گویند این والیت در بخش سئوالن در ریاست زراعت غور میم

 .تولیدات سیب به مرحله خودکفایی رسیده است

خوشبختانه “گفت:  ۴۲عت غور به خبرگزاری وطنکریم فردوس رئیس زرا

 ”.تولید سیب در دو سال اخیر افزایش خوبی را به دنبال داشته است

به این طرف با همکاری بعضی  ۵۲۳۲به بیان وی اداره زراعت غور از سال 

جریب باغ در بخش تولید سیب در این والیت  ۸۰۵۵موسسات، نزدیک به 

ها به دست از این باغ ت قابل مالحظهاحداث کرده که هر ساله محصوال

 .آیدمی

گوید، همچنین اداره زراعت غور به همکاری مردم در تالش است هر او می

های زراعتی را به خود کفایی برساند و تولیدات زراعتی و به ساله بخش

 .خصوص سیب را باال ببرد

زراعت  های که در بخشبا تمام پیشرفت“افزاید آقای فردوس در ادامه می

های جدی که باث کند ماندن روند احداث داشتیم بازهم با بعضی چالش

 ”.شود، روبرو هستیمهای زراعتی میها و زمینباغ

 .کندها را ناامنی، مهاجرت و خشک سالی عنوان میوی این چالش

به باور او نبود امنیت باعث شده مردم دست از زراعت بکشند و به مناطق 

 .مختلف بیجا شوند

https://watan24.com 
 

 

 صدای افغان آوا 

شروع پروژه حفاظت از معیشت کشاورزان و حمایت خانواده 

 پذیر دربدخشانهای آسیب 

های آغاز روند پروژه حفاظت از معیشت کشاورزی و حمایت از خانواده

آسیب پذیر در ولسوالی وردوج والیت بدخشان با حضور محمد 

ابراهیم صارم رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری والیت، عبدالحسیب 

دقیق رئیس اقتصاد، ولسوال وردوج، رئیس والیتی دفتر اکتید و 

 .و نظامی اداره آن ولسوالی رسماً آغاز شدمسئولین ملکی 

نیک محمد نظری سخنگوی دفتر والیت بدخشان گفت: پروژه 

های آسیب پذیر حفاظت از معیشت کشاورزی و حمایت از خانواده 

افغانی از طرف سازمان  ۳۳۸۵۵۵۵ولسوالی وردج بدخشان به ارزش 

ه تمویل شده و توسط موسس (FAO ) خوراکه و زراعت ملل متحد

 .اکتید تطبیق می گردد

های اصالح شده  وی افزود: بیشتر سرمایه این پروژه شامل توزیع تخم

های های زراعتی و سایر نیازمندیبرای دهقانان، پاک کاری کانال

 .دهاقین آن ولسوالی به مصرف خواهد رسید

 

 
https://www.avapress.com/fa/news 

https://8am.af/the-first-harvest-celebration-in-bamyan-crop-yields-have-increased-this-year/
https://8am.af/the-first-harvest-celebration-in-bamyan-crop-yields-have-increased-this-year/
https://watan24.com/
https://watan24.com/


 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 

 نشرات خارجی

 رادیو ازادی :

درصد نیازمندی لبنی مردم را  ۶۶در حال حاضر افغانستان تا 

 .مرفوع کرده است

نون در اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفت اک

 .شودمیلیون لیتر شیر و مواد لبنی ساالنه تولید می ۵.۳افغانستان 

 .میلیون لیتر شیر نیازد دارد ۴.۳افغانستان ساالنه به 

گفته آقای رستمی این وزارت به همکاری سکتور خصوصی تالش به

سازی برای تولید و افزایش شیر و لبینات کند تا در قسمت زمینهمی

 .دهد کارهایی را انجام

در صدد کار ساخت یکی از  ۸۰گی گوید به تازهآقای رستمی می

ترین فابریکه تولید لبنیات در کابل تکمیل شده و در آینده نزدیک به بزرگ

 .شودبهره برداری سپرده می

 ۲۵به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری این فابریکه ظرفیت تولید 

نین توانایی تولید همزمان هفت نوع هزار لیتر شیر را در روز دارد و همچ

 .محصول لبنی را نیز دارد

 تواند تا حدود زیادی زمینه فروش شیر آغاز کار این فابریکه می

 .های والیات مختلف را فراهم سازدمالداران روستاها و ولسوالی

 
https://da.azadiradio.com . 

 :خبرگزاری بین المللی شفقنا 

 الت زراعی در والیت بامیانبرگزاری جشن برداشت محصو

مانده نباشی »جشن برداشت محصوالت زراعی در بامیان با عنوان 

برای نخستین بار برای ارج نهادن به زحمات دهقانان در این « دهقان

 .والیت برگزار شد

های محلی والیت بامیان به گزارش خبرگزاری شفقناافغانستان، مقام

داشت از زحمات یت و گرامیگویند این برنامه را بمنظور تقومی

 .انداندازی کردهدهاقین در والیت بامیان راه

ریزی روی سید انور رحمتی، والی بامیان در این مراسم به برنامه

بازاریابی محصوالت زراعتی این والیت تاکید کرده و گفت: دهقانان 

کنند و به همین به بازار عرضه می شان را به یکبارهتمام محصوالت

ل محصوالت زراعتی در والیت بامیان به بهای پایین به فروش دلی

 .میرسد

گاه باب ذخیره۵۵۵رحمتی افزود، اداره محلی بامیان تالش دارد تا 

کچالو را که از سوی مجلس رد شده بود را دوباره به شهروندان این 

 .والیت بازگردانده تا عرضه محصوالت محلی به بازار مدیریت شود
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 اقدامات انجام شده:

گران ترین میوه افغانستان با افزایش  افزایش حاصالت انگور دروالیات کشور با رادیو آزادی و درمورد ،اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت

 د انگور این والیت به پاکستان صادردرص 77زراعتی سمنگان  مرامورآ، فابریکه شیر با رادیو آزادی، لید مواجه است با تلویزیون چکاددوبرابری تو

عناب دراین والیت ساخته های افغان آوا، رئیس زراعت فراه باغ دایصبا مپلی م افزایش ریاست زراعت والیت ننگرهار ، شده با آژانس پژواک

رونق ، رئیس زراعت قندهار 22اری وطن کفایی درتولید سیب با خبرگزخود مسوالن زراعت غور، ،  شفقناآژانس باختر ، واآصدای افغان شود با می

، افتصاد وتوسعه ، خبرگزاری شفقنا، روزنامه انیسشن محصوالت زراعتی با هشت صبحن جریاست زراعت بامیا، کشت ممپلی با تلویزیون تمدن

 اند.صحبت کرده

 

 اقدامات بعدی:

اما الزم است تا درراستای محلی دروالیات سخن زده اند  هایدررابطه به اقدامات شان با رسانهمحترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور  یروئسا

 ایند.شتر ارائه نمیت باحهای شان توضیفعالیت

 

 

 


