حاصل سبزخانه ها یگانه منبع درآمد و امرار معیشت برای خانواده عبد البشیر

عبد البشیر یک تن از باشندد انان یتینر انریان کن تنتم م تبتنی دینز تند باشند بن متبنار تنالد ی تادیبند برداتن رشند زراعنر ی
ادبشاف دمار (کارد-اف) در دیت دیم سال  1395دی بای سبزااد را در تساحر بیش از  800تتر تربع زتین ایجاد دتید.
ادر عبدالبشیر ک دان آیر اادیاد بید در حالر تریضد بسر برد ی تیاداید کار کنردن را دندارد .حنات یاادن اتیند اینن انادیاد بنرا
تاتین تصارف ی اترار تمیشر شان تدها متین دی بای سنبزااد منا تند باشند کن بن متبنار برداتن کنارد-اف ی سنرتای انرار
ابتداید این اادیاد ساات شد ادد.
عبدالبشیر در اه ی درس تبتی تشغیل کار در این سبزااد ما بید ی از ایل تا ثیر سال ریان ایرشنید بن حاصنل بنردار از
این سبزااد ما شریع کرد اسر .ی در حدید دی تا ارشت با تالش ما فنرایان تیادسنت اسنر  2800کی نیارام بادردن

ازینن دی

سبزااد تیلید دتید ی ب ارزش  54600افغادد ب فریش رسادد.
در دتیجن تننالش مننا برداتن کنارد-اف در باننش بازاریننابد جهننر دسترسند دماادننان بن بننازار منا فننریش سننبزیجار سننبزااد ینند ی
اتضا تفامتدات تیان ادجتن تیلید ی تجارتد سبزیجار یتینر انریان بنا تناجران تح ند اینن یتینرب عبدالبشنیر تیفن شند تنا ب نیر
ایس یک کی یارام بادرد

را ب قیتر  19.5افغادد ب فریش رسادد ک ب تراتی ب دد تر از درخ ما بازار کابل اسر.

عبدالبشیر تیقع دارد ک تا اتم حاصل دمد این دیر کشر  1750کی یارام بادرد

دیار دیز از این دی سبزااد بدسر آیرد ک عاید

تجتیعد از فریش آن ب اساس درخ فریش ت اب ب تفامتدات تترکر بیش از  34مزار افغادد تد شید.

بردات کارد-اف در یتیر اریان  118بای سبزااد را ایجاد دتید اسر ک ظرفیر تیلید ساتد  826تتریک تن سبزیجار سبزااد
ید ب ارزش احتتات  241664دالراتریباید را دارا تد باشدد .این سبزااد منا بن صنیرر تجتنیعد بنرا  161تنن از باشندد انان
یتیر اریان فرصر ما کار را تساعد ساات ی درآتد ریسنتاید را در اینن یتینر بن ارزش  77261دالراتریبناید افنزایش داد
اسر.

