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در ۱۳۹۸ کار سه هزار و ۲۱۰ پروژه ي 
انکشافي تکميل شد

و  آبیــاری  زراعــت،  ریاســت 
از  ســمنگان،  والیــت  مالــداری 
در  نهال شــانی  کمپایــن  آغــاز 
ایــن  »فیروزنچیــر«  ولســوالی 
ــه  ــد ک ــر داده می گوی ــت خب والی
ــن  ــان کمپای ــت در جری ــرار اس ق
والیــت،  ایــن  در  نهال شــانی 
هــزاران اصلــه نهــال غــرس شــود.

کــه  می افزایــد  ریاســت  ایــن 
دیگــر  در  نهال شــانی  کمپایــن 
ــه  ــز ب ــمنگان نی ــوالی های س ولس

و  آبیــاری  زراعــت،  ریاســت 
ــاز  ــار از آغ ــت تخ ــداری والی مال
ــاری  ــال آبی ــک کان ــاخت ی کار س
قریــه »خواجه ابــدال« شــهر  در 
ــر  ــت خب ــن والی ــز ای ــان مرک تالق
ــا آغــاز کار  داده اســت. همزمــان ب
ســاخت ایــن کانــال، یــک انجمــن 
آبیــاری نیــز تاســیس شــده اســت.
ایــن کانــال آبیــاری پنــج کیلومتــر 

هزاران اصله نهال در سمنگان
 غرس می شود

کار ساخت یک کانال آبیاری 
در تالقان آغاز شد

منظــور ایجــاد فضــای ســبز، حفــظ 
ــگالت  محیط زیســت و توســعه جن

آغــاز می شــود.
ایــن  جریــان  در  اســت  قــرار 
کمپایــن بیــش از هــزار هــا اصلــه 
ــمول  ــه ش ــوع ب ــال مختلف الن نه
ــه  ــا ب ــام ولســوالی ه ــز در تم مرک
ادارات دولتــی، اماکــن مقدســه، 
و  مکاتــب  مــدارس،  مســاجد، 
ــگان  ــکل رای ــه ش ــا ب ــن ه انجم

ــد.  ــد ش ــع خواه توزی


بــه  و  داشــت  خواهــد  طــول 
 MERCY« همــکاری موسســه
ــزار  ــه ۱۵۰ه ــا هزین CORP« ب

دالــر ســاخته می شــود.
ــال یک هــزار  ــن کان ــا ســاخت ای ب
ــی  ــن زراعت ــب زمی ــد جری و دوص
قــرار  آبیــاری  پوشــش  تحــت 
گرفتــه و ۵۹۵ خانــواده در ۱۳ قریــه 

مســتفید می شــوند.
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... از صفحه 6

صاحب امتیاز: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
(0766400600   -  akbar_rostami10@yahoo.com)

 ha.behzad@gmail.com  -   0706798144  مدیر مسوول: حبیب بهزاد
سردبیر: نورالعین

ویراستاران: جمعه گل اشرفی و ظفرشاه رویی
مدیر خبر: گیتی محسنی

گزارشگران:  شجاع الحق نوری، حشمت اهلل حبیبی، نعیم رضایی، شفیق اهلل نوری، عوض علی مهدوی و عبدالواسع خان زاده
برگ آرایی: نذیراحمد دستگیرزاده 

توزیع: شبکه زنگ صبح - 0744021952

به جز گزارش ها و سخن دهقان، مسوولیت متباقی مقاله ها به نویسنده گان آن بر می گردد.

 Public.relation@mail.gov.af                                                     :نشانی برقی
www.mail.gov.af                                                                           :ویب سایت

  Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock                 :فیس بوک
@MAIL_AF                                                                                          :تویتر
شماره های تماس:                                     0766400600             0748009137

آدرس: جمال مینه، کارته سخی، کابل، افغانستان

دهقان
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تکميل کار ساخت ۴۲ شبکه آبياری قطره ای در پنج والیت،
پيش رفت ۸۹ درصدی کار احياء و بازسازی ۳۴۴ شبکه آبياری در سراسر کشور،

ساخت ۱۰۰ بند محافظتی یا چکدم، 
ایجاد ۸۰ ذخيره ی خاکی آب،

اعمار ۹۹ آبریزه،
 ساخت ۳۰ سيستم واترپمپ آفتابی.

ایجاد سيستم آبياری قطره ای برای 6۰ هزار نهال پسته در بلخ،
ایجاد یک هزار و ۱۹۰ قوریه ی خانه گی،

احيای ۲۱۷ جریب قوریه ی نهال های جنگلی،
احياء و حفاظت 6۰۲,5 هکتار چراگاه،

احيا و حفاظت از ۳5۰ هکتار ساحات نباتات طبی،
حمایت و بازسازی پارک های ملی،

احيای ۱۸۰ هکتار زمين ساحات کمر بند سبز.
ساخت یک هزار و ۱۰۰ متر مکعب بند محافظتی برای نگهداری منابع طبيعی در تپه ها،

افزایش ۱۲ درصدی حاصالت جلغوزه ی خوست و پکتيا، با ارایه ی خدمات آموزشی، حمایتی و تخنيکی

افزایش ۲۲ درصدی توليد زعفران نسبت به سال ۱۳۹۷،
ایجاد شش مرکز پروسس زعفران در هرات، کابل، بلخ و فاریاب،

ساخت عمارت انستيتوت تحقيقات زعفران در هرات،
ایجاد ۴۸۹ مزرعه ی نمایشی زعفران،

توزیع ۲۲۴ تن پياز خوش کيفيت زعفران به زعفران کاران
آموزش دهی، مشورت دهی و همکاری نزدیک با زعفران کاران جهت حفظ 

جایگاه اولی زعفران افغانستان در جهان.

ساخت و تجهيز یک هزار و ۱۹۰ قوریه ی جلغوزه، چارمغز و دیگر درختان جنگلی،
آموزش دهی به یک هزار و ۱۹۰ خانواده محلی، در زمينه ی ساخت قوریه جات و بذر 

آن در خریطه های پالستيکی،
توزیع یک هزار و ۲۲۰ کيلو تخم، برای ایجاد جنگل های بيش تر جلغوز،

ساخت ۳۱۰ هکتار جنگل جدید جلغوزه
صادرات مستقالنه ی جلغوزه توسط افغانستان توسط دهليز هوایی و راه های زمينی 

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت زراعت، آبياری و مالداری

دستاوردهای سال ۱۳۹۸

تجهيز البراتوار ۱۳ قرنطين ستيشن برای ارزیابی کيفيت واردات و صادرات مواد 
غذایی و زراعتی،

تکميل ساخت و بهره برداری یک موزیم نباتی،
انتقال و ذخيره ی ۴۰ هزار تن گندم، 

پيش برد ۱۰ درصد کار فيزیکی ساخت سيلوهای جدید.

اعمار یک مارکيت محصوالت زراعتی، 
توزیع ۳۸۰ صندوق زنبور عسل،

توزیع ۳۰۰ بسته وسایل زراعتی و مالداری و 5۰۰ دستگاه خشک کننده سبزیجات،
ساخت و تجهيز شش مرکز جمع آوری شير و آموزش دهی به 6۰۰ خانم گاودار

تدویر برنامه های آموزشی برای چهار هزار و ۲6۰ خانم.

توزیع ۷۰۰ بز شيری، و ۴۰ گوساله،
ساخت ۱۹ هزار و ۴۷۴ باغچه ی خانه گی،

ساخت یک هزار و ۸۸5 سبزخانه ی کوچک،
ساخت ۲۹ هزار و 5۷۰ فارم کوچک مرغداری،

احداث ۷۲6 سبزخانه تجارتی
توزیع ۱۸۰۰ بسته انکشافی باغداری

ساختن ۴۹۲ واحد توليد کود کمپوست
توزیع 5۰۰ متریک تن کود کيميایی 

ایجاد سيستم چيله در ۱5۰ هکتار باغات انگور
احداث 6۸۹۱ هکتار باغات مثمر و توزیع ۲۰۰۰ بسته لوازم جمع آوری باغداری

تکميل ساخت چهار مسلخ،
تزریق واکسين بر بيش از شش ميليون و 5۰۰ هزار حيوان،

توليد سه ميليون دوز واکسين حيوانی،
تطبيق برنامه ی کنترل کنه،

استخدام ۸۱ کارمند ساحه ای وترنری،
ایجاد ۷۰ مرغداری بزرگ تجارتی برای سرمایه گذاران،

ایجاد ۸۰ فارم توليد ماهی گرم آبی و دو فارم تکثير ماهی،
خریداری ۳۱۱ تن خوراکه حيوانی برای مالداران،

حمایت و تجهيز ۲۷۰ کلينيک وترنری و آموزش دهی به نُه نفر پاراوترنر،

یک: تا پایان سال مالی ۱۳۹۸ جمعاً ۱۰۷ کارمند واجد شرایط، دارایی های شان را ثبت کرده اند.
دو: تمامی قراردادهای تدارکاتی به منظور واضح بودن و ایجاد شفافيت در وب سایت وزارت زراعت بدون 

کم وکاست نشر شده است.
سه: در پی نظارت هایی مداوم، ۳۲ شرکت به دليل تخلف از تطبيق پروژه ها مطابق به قرارداد، به سارنوالی معرفی 

شده اند. 

 اعمار ۲۳5 کشمش خانه
اعمار ۴5 سردخانه صفر انرژی
طبيق ۷۸۹ تجارب تحقيقاتی

توزیع ۳5۰۰ کيلو گرام تخم پسته
پيوند کردن نهال های پسته

 در ۲۱5 هکتار.
 

توليد چهار ميليون چوچه ماهی،
اعمار و تجهيز ۲۹ مرکز جمع آوری شير،
توزیع 5۰۰ بسته ی انکشافی زنبورداری،
اعمار و بهره برداری ساختمان پيله وری،

اعمار دو گدام خوراکه حيوانی،
ایجاد ۲۱۳ مزرعه ی نمایشی علف حيوانی

کشت علوفه در۲۰۰ هکتار زمين.
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با این کارها چی نتيجه ای به دست آمده است:
با ساخت این زیربناهای آبياری، ده ها هزار جریب زمين آبياری شده است و 
در این زمين ها، ۲5- ۳۰ درصد از ضایعات آب جلوگيری شده و نيز حاصالت 

زراعتی این زمين ها ۲5 درصد افزایش یافته است.

در نتيجه ی این فعاليت ها، ميزان کشت زارهای نباتات طبی مانند هينگ بيش تر 
شده که تا پنج سال آینده توليد هينگ چند برابر خواهد شد. هم چنان توليد 
ميوه های جنگلی مثل جلغوزه و پسته از آن جایی که درختان بيش تری غرس 

شده، بيش تر خواهد شد.

در نتيجه ی این فعاليت ها، زمينه ی ارزیابی کيفيت صادرات و واردات زراعتی و 
منبع توزیع گندم برای نيازمند تهيه شده است. 

تخصيص 
بودجه ی 

انکشافی ۱۳۹۸: 
۷.۷ ميليارد

ميزان مصرف: 
۹۳.5 درصد

بودجه ی عادی 
:۱۳۹۸

  ۱.۳6۲ ميليارد
ميزان مصرف:

 ۹5 درصد

در نتيجه ی این فعاليت ها، وزارت زراعت از هدفی که قرار بود در ۲۰۲۱ به آن 
برسد، عبور کرده است. و حاال افغانستان باالی ۲۰ تن زعفران توليد می کند.

 هم چنان این رشد توليد، همراه با حفظ کيفيت بوده است. چنان که افغانستان جایگاه 
بهترین زعفران در جهان را دارد.

در نتيجه ی این کارها، حاصالت جلغوزه ۱۲ درصد در والیت های خوست و پکتيا 
افزایش یافت که باعث افزایش درآمد باشنده گان محل شد. هم چنان با امضای 

قراردادی که با چين برای صادرات جلغوزه امضا شد، در پنج سال، 6۲ هزار جلغوزه 
به چين صادر می شود. ارزش مجموعی این صادرات ۲.۲ ميليارد دالر است.

در نتيجه ی این کارها، زنان تحت پوشش توانسته اند منبعی برای درآمدهای نسبی پایدار از 
زراعت و مالداری برای خودشان داشته باشند و هم چنان با افزایش توليد و مصرف قسمی 

آن در خانه، ميزان مصونيت غذایی برای خود و خانواده های شان را بلند ببرند.

کار وزارت زراعت در بخش حمایت از انکشاف پایدار باغداری باعث شد که 
امسال نسبت به سال گذشته حاصل اکثریت ميوه ها، باالی ۲۰ درصد افزایش

 پيدا کند.

نتيجه ی کارهای وزارت زراعت در بخش مالداری، کاهش دهی ۳5 درصدی 
امراض حيوانی و بيماری های مشترک ميان انسان و حيوان و افزایش توليد گوشت 

مرغ و خودکفایی ۸۰ درصدی کشور در این بخش است.

نتیجه:
نتیجه:

نتیجه:

نتیجه:نتیجه:

نتیجه:

نتیجه:

نتیجه:

0766400600    / 0202922458

www.mail.gov.af
@MAIL.Afghanistan
@MAIL_AF

@Mail.af
media@mail.gov.af

شرکت های توليدی و خدماتی برای 
نمایش محصوالت شان و برای اخذ غرفه به این 

 شماره ها در تماس شوند.

وزارت زراعت، آبياری و مالداری   ميله دهقان و بيست و پنجمين نمایشگاه 
محصوالت زراعتی را  از ۲ تا  5 حمل ۱۳۹۹ در بادام باغ کابل برگزار می کند.

یادآوری:  
درخواست ها بعد از ۲۴ حوت ۱۳۹۸پذیرفته نمی شود. 

۰۲۰۲۹۲۲۴۴۰/۰۷۸۱۹۸۰۱۸۰
agfair@mail.gov.af
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