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به ارزش  ۸۰۰میلیون افغانی در بلخ

این پروژهها که از طریق وزارت زراعت و سکتور خصوصی راهاندازی و تهدابگذاری شده ،شامل بخشهای آبیاری ،زراعت و مالداری میشود .تهدابگذاری پن 
ج
فارم مرغداری پنج هزار قطعهای و یک فارم  ۲۰هزار قطعهای ،افتتاح فابریکهی روغن سویابین ،کانالها و شبکههای آبیاری ،از شمار پروژههایی است که برخی افتتاح
میگردد و شماری نیز تهدابگذاری میشوند .همچنان وزیر زراعت با رسیدن به والیت نمایشگاه سبزی و میوه را در این والیت افتتاح کرد.
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بهرهبرداری و افتتاح کار چندین پروژه زراعتی
به ارزش  ۸۰۰میلیون افغانی در بلخ

نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت ،آبیــاری و مالــداری ،در
ســفری کــه بــا یــک هیــات بــه والیــت بلــخ آغــاز کــرد،
چندیــن پــروژه زراعتــی را بــه ارزش  ۸۰۰میلیــون افغانــی بــه
بهرهبــرداری ســپرده و همچنیــن کار چنــد پــروژه دیگــر را
آغــاز کــرد.
ایــن پروژههــا کــه از طریــق وزارت زراعــت و ســکتور خصوصی
راهانــدازی و تهدابگــذاری شــده ،شــامل بخشهــای
آبیــاری ،زراعــت و مالــداری میشــود .تهدابگــذاری پنــج
فــارم مرغــداری پنــج هــزار قطع ـهای و یــک فــارم  ۲۰هــزار
قطعــهای ،افتتــاح فابریکــهی روغــن ســویابین ،کانالهــا و
شــبکههای آبیــاری ،از شــمار پروژههایــی اســت کــه برخــی
افتتــاح میگــردد و شــماری نیــز تهدابگــذاری میشــوند.
همچنــان وزیــر زراعــت بــا رســیدن بــه والیــت نمایشــگاه
ســبزی و میــوه را در ایــن والیــت افتتــاح کــرد.
آقــای درانــی در ســخنانی در حضــور رســانهها گفــت کــه
والیــت بلــخ میــوه و ســبزی بســیار تولیــد میکنــد و امســال
میــوه و بــه ویــژه میوههــای زودرس در ایــن والیــت افزایــش
بیشتــر داشــته اســت.
ارزش مجموعــی پروژههــای وزارت زراعــت و نیــز پروژههــای
ســکتور خصوصــی کــه در ایــن ســفر برخــی افتتــاح و شــماری
هــم تهدابگــذاری شــد ۸۰۰،میلیــون افغانــی اســت.
همچنــان در ایــن ســفر وزیــر زراعــت ،یــک فــارم تحقیقاتــی
را نیــز بــه بهرهبــرداری ســپرد.
نصیراحمــد درانــی در نخســتین روز ســفرش بــه والیــت
بلــخ ،رونــد توزیــع پیــاز و دیگــر وســایل مــورد نیــاز بــرای
زعفــرانکاران را افتتــاح کــرد .از بســتههای وســایل مــورد
نیــاز زعفــرانکاران ،آنــان بــرای تســهیل و معیاریســازی
کشتوکارشــان اســتفاده میکننــد.
ســاحات تحــت کشــت زعفــران در بلــخ ۳۵۰ ،جریــب اســت و
ایــن ســاحات وســعت مییابــد .در ســال  ۱۳۹۵میــزان تولیــد
زعفــران در بلــخ  ۱۴۰کیلــو بــود ،در ســال  ۱۳۹۷بــه ۲۰۰کیلــو
رســید و امســال قــرار اســت بــه ۳۰۰کیلــو برســد .بلــخ یکــی
از والیتهایــی اســت کــه عالقهمنــدی مــردم بــه کشــت
زعفــران بیشتــر شــده اســت.
ســطح تولیــد زعفــران در افغانســتان در ســال  ۱۳۹۷بــه ۱۶تــن
رســید و بیشتــر از ۹۰درصــد آن صــادر شــده اســت .ســال
گذشــته میــزان تولیــد زعفــران  ۱۰تــن بــود.
باید تولید را معیاری کنیم
نصیراحمــد درانــی در ســفرش بــه والیــت بلــخ ،بــا دهقانــان،
فعــاالن ســکتور زراعــت ،ســرمایهگذاران ،مســووالن محلــی
و شــهروندان نیــز دیــدار کــرد .در همایشــی کــه در تــاالر
ریاســت زراعــت والیــت بلــخ راهانــدازی شــده بــود ،وزیــر
زراعــت بــه تغییــر در کیفیــت تولیــدات تأکیــد کــرد و گفــت
کــه دهقانــان بایــد تولیداتشــان را معیــاری کننــد .آقــای
درانــی گفــت« :هــم شــما و هــم حکومــت ،نیازمنــد همــکاری
دوجانبــه هســتیم ،تــا تغییــر بیاوریــم ،بــدون پــرده صحبــت
کنیــم ،تــا حقایــق برمــا شــود ،بایــد تقســیم بنــدی کنیــم،
چیزهایــی کــه در تــوان مــا اســت ،مــا انجــام مــی دهیــم و
شــما هــم کار کنیــد .صداقــت بیــن حکومــت و مــردم ایــن
اســت کــه بایــد کار کنیــم و مشــکالتمان را مطــرح بســازیم
و بــرای حــل آن یــک جــا اقــدام کنیــم».
آقــای درانــی گفــت« :نبــود مارکیــت ،کمــک بــه دهقانــان و
میکانیزهســازی زراعــت از نیازمنــدی هــای مــردم اســت ،امــا
مشــکل زراعــت در یــک ســال حــل نمیشــود .نیــاز بــه پــول
زیــاد دارد ،عوامــل تولیــد بایــد تقویــت شــود».
وزیــر زراعــت گفــت« :میخواهــم تولیــد را معیــاری کنیــد،
تولیــدات مــا غیــر اقتصــادی اســت ،دهلیــز هوایــی بــاز شــده،
یکــی از دس ـتآوردها اســت ،اگــر نیازمنــد آگاهــی و آمــوزش
باشــید ،در خدمــت هســتیم ،در بخــش کنتــرل آب پروژههــا
را نوشــته کنیــد ،حاضــر هســتم همــکاری کنــم و بــرای
تقویــت محصــوالت ،گرینهــاوس هــم میســازیم ،کار مــا
بــا دهقــان و تاجــران اســت ،میخواهیــم یکجــا کار کنیــم،
قرضــه میدهیــم حمایــت میکنیــم ،کالهبــرداری نمیکنیــم
و از شــما نیــز چنیــن میخواهــم ،زمیــن مــی خواهیــد ،پــول
میخواهیــد ،مــن حاضــرم همراهتــان همــکاری کنــم».
وزیــر زراعــت گفــت کــه «روی قرنطیــن کار داریــم و ۱۳
مرکــز قرنطیــن را در والیــات ســاختیم ،در قســمت تولیــد و
ذخیــره علوفــه کار کردیــم ،در قســمت واکســین و چــراگاه کار
کردیــم .پنــج مســلخ ســاختیم کــه یــک بــاب آن در بلــخ اســت
و تــا دو مــاه آینــده بــه بهرهبــرداری میرســد».
آقــای درانــی گفــت کــه وزارت زراعــت در بخــش مرغــداری
بــه ســرمایهگذاران ،تــا  ۵۰درصــد ســهم کمکــی میدهــد و

 ۶۰درصــد سبســایدی کمــک میکنــد.
همچنــان محمدعالــم ســاعی رییــس زراعــت والیــت بلــخ در
ایــن برنامــه گفــت کــه والیــت بلــخ دارای ۲۷۸۶۰۴هکتــار
زمیــن آبــی۱۸۸۶۷۱ ،زمیــن للمــی۱۳۸۰۰۰ ،هکتــار چــراگاه،
۱۵۸۸۰۸هکتــار جنــگل طبیعــی و مصنوعــی۲۰ ،فــارم بــزرگ
تولیــد شــیر اســت کــه در یــک روز ۱۵۰۰۰لیتــر شــیر تولیــد
میکنــد».
او گفــت کــه ۵۰۰فــارم مرغــداری۳۰ ،فــارم خردوبــزرگ
ماهیپــروری۲۰۰۰۰ ،هکتــار بــاغ نیــز در ایــن والیــت وجــود
دارد و در ســال  ۲۵ ۱۳۹۷شــبکهی آبیاری ســاخته شــده اســت.
از جانــب دیگــر محمدبشــیر توحیــدی سرپرســت و معــاون
مقــام والیــت بلــخ گفــت« :میوههــا و ســبزیجاتی را کــه در
نمایشــگاه دیدیــم دســتآورد عالــی اســت ،نتیجــه زحمــت
و تــاش دهقانــان و مــردم بــا عــزت مــا اســت ،مــردم مــا
هیــچ وقــت تســلیم مشــکالت نشــدند تــا تــوان کار اســت در
خدمــت مــردم قــرار داریــم .از وزارت زراعــت تشــکر میکنیــم.
در بخشهــای مختلــف باغــداری ،ماهیپــروری ،مالــداری
فعالیتهــای صــورت گرفتــه اســت ،کشــور مــا یــک کشــور
زراعتــی اســت ،بســتر کار زراعــت در کشــور مســاعد اســت،
توجــه وزارت زراعــت را میخواهیــم از ایــن بیشتــر کار
شــود».
محمدافضــل حدیــد رییــس شــورای والیتــی بلــخ خواســتار
توجــه بیشتــر وزیــر زراعــت در عرصههــای مهــار آب
زراعتــی ،توجــه بــه گســترش ماهیپــروری ،رشــد مرغــداری،
پروســس لبنیــات ،فراهمســازی کــود ،ایجــاد ســردخانهها و
گلخانههــا شــد.
سیدروشــن طاهــرزاده رییــس اتــاق تجــارت بلــخ نیــز از
وزیــر زراعــت خواســت تــا در همــکاری ســکتور خصوصــی
در فعالســازی فابریکههــا ســهم بگیرنــد و بــا نماینــدهگان
شــرکتها دیــدار و صحبــت داشــته باشــند.
توزیع  ۱۴هزار نهال پسته و بهرهبرداری از چند پروژه
در ســفر نصیراحمــد درانــی بــه والیــت بلــخ ،وزارت زراعــت از
طریــق برنام ـهی ملــی باغــداری و مالــداری خویــش ۱۴هــزار
نهــال پســته را بــرای باغــداران چهــار والیــت زون شــمال
کشــور توزیــع کــرد.
بــه گفت ـهی احمدفهیــم جبــاری همآهنگکننــدهی برنام ـهی
ملــی باغــداری و مالــداری وزارت زراعــت در زون شــمال ،از
جملــه ایــن  ۱۴هــزار نهــال پســته ،شــش هــزار نهــال بــرای
باغــداران والیــت بلــخ ،پنــج هــزار بــرای باغــداران والیــت
ســمنگان ،یکهــزار و  ۵۰۰نهــال بــرای باغــداران والیــت
جوزجــان و یــک هــزار و  ۵۰۰نهــال دیگــر بــرای باغــداران
والیــت ســرپل از ســوی برنام ـهی ملــی باغــداری و مالــداری
وزارت زراعــت در زون شــمال توزیــع شــده اســت.
پســته یکــی از میوههــای پــرارزش اســت و وزارت زراعــت
تــاش دارد تــا بــا ایجــاد باغهــای معیــاری پســته از طریــق
برنامــهی ملــی باغــداری و مالــداری ،ســطح تولیــدات ایــن
میــوه را در ســالهای آینــده افزایــش دهنــد تــا از ایــن طریــق،
درآمــد باغــداران پســتهکار افزایــش یابــد.
بــه همیــن منظــور برنامــه ملــی باغــداری و مالــداری تــا
اکنــون در شــمال کشــور باالتــر از ۱۰هــزار جریــب بــاغ پســته
را در پنــج والیــت شــمالی احــداث کــرده اســت.
وزارت زراعــت کشــور از طریــق برنامــهی ملــی باغــداری و
مالــداری خویــش افــزون بــر توزیــع نهالهــای پســته بــرای
باغــداران پســتهکار ،بــرای آنــان جالــی محافظتــی ،تانکرهــای
ســه هــزار لیتــری و پایــپ بــرای آبیــاری و تخــم هنــگ را
بــرای کشــت بینالبینــی نیــز توزیــع میکنــد.
در ســفر وزیــر زراعــت بــه بلــخ ،فــارم خاصهپــز در ولســوالی
دهــدادی ایــن والیــت نیــز بــه بهرهبــرداری ســپرد .ایــن
فــارم بــرای تولیــد و تکثیــر تخمهــای اصالحشــده فعالیــت
میکنــد .ایــن فــارم در محــدودهی ۹۷۳جریــب و بــا دو فیــز
ســاخته شــده اســت.
وزارت زراعــت بــرای ســاخت ایــن فــارم تولیــد و تکثیــر

تخمهــای اصالحشــده ۱۱۰ ،میلیــون افغانــی هزینــه کــرده
اســت .ایــن فــارم میتوانــد در تولیــد بیشتــر تخمهــای
اصالحشــده ،دهقانــان والیــت بلــخ و والیتهــای همجــوار
را کمــک کنــد.
وزارت زراعــت ســاالنه بــه صــورت سبســایدی ۱۰هــزار
متریــک تــن گنــدم اصالحشــده را بــه دهقانــان توزیــع
میکنــد کــه در آینــده تولیــدات فــارم تحقیقــی و تولیــدی
خاصهپــز نقــش کالنــی در رشــد میــزان کمــک بــه دهقانــان
و تکثیــر تخمهــای اصالحشــده خواهــد داشــت.
نصیراحمــد درانــی در ایــن ســفر ۲۸ ،گلخانـهی بــزرگ را نیــز
افتتــاح کــرد .ایــن گلخانههــا را برنامــهی ملــی باغــداری و
مالــداری وزارت زراعــت ســاخته اســت .در ایــن گلخانههــا
تــوت زمینــی ،لیمــو و بادرنــگ کشــت میشــود .هزینــهی
جمعــی ایــن ســبزخانهها ۱۸.۴ ،میلیــون افغانــی میشــود.
 ۸۰درصــد مصــرف ســاخت ایــن گلخانههــا را برنامـهی ملــی
باغــداری و مالــداری وزارت زراعــت و ۲۰درصــد آن را دهقانــان
مستفیدشــونده پرداختهانــد.
نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت ،آبیــاری و مالــداری کــه بــرای
چنــد روز در والیــت بلــخ بــه ســر میبــرد ،کمپلکــس شــبکهی
قرنطینــی بنــدر حیرتــان را هــم افتتــاح کــرد .وزارت زراعــت
در ۱۳بنــدر کشــور ۱۳شــبکهی قرنطینــی را میســازد کــه
۱۱شــبکهی آن تکمیــل شــده اســت.
شــبکه قرنطینــی حیرتــان شــامل بخشهــای حیوانــی و نباتــی
اســت .وزیــر زراعــت هنــگام افتتــاح ایــن شــبکه گفــت کــه
بــا اســتفاده از ایــن شــبکهی قرنطینــی محصــوالت وارداتــی
آزمایــش و جلــو ورود محصــوالت بیکیفیــت زراعتــی گرفتــه
میشــود .همچنــان وزیــر زراعــت گفــت کــه یکــی از نیازهــا
و معیارهــای مــورد نظــر ســازمان تجــارت جهانــی ســاختن
شــبکههای قرنطینــی اســت کــه وزارت زراعــت آن را عملــی
و شــرایط را تکمیــل کردیــم و ایــن موضــوع روی تدخیــن
محصــوالت زراعتــی و صــادرات معیــاری مــا ،تأثیــر دارد.
وزیــر زراعــت گفــت کــه تــاش میکننــد تــا پایــان ســال
روان تمامــی ایــن شــبکههای قرنطینــی دارای البراتــوار
شــوند.
همچنیــن در ســفر وزیــر زراعــت بــا هیــات همراهــش ،وزارت
زراعــت از طریــق برنامـهی ملــی باغــداری و مالــداری خویــش
بــرای نخســتین بــار در شــمال کشــور رونــد توزیــع صنــدوق و
بســتههای وســایل پــرورش زنبــور عســل را بــه انجمنهــای
زنبــورداری در والیتهــای بلــخ و ســمنگان آغــاز کــرد.
نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت ،آبیــاری و مالداری در ســفرش
بــه والیــت بلــخ کــه ایشــان را محمدعثمــان صافــی رییــس
برنامــه ملــی باغــداری و مالــداری وزارت و شــماری دیگــر از
مقامهــای وزارت زراعــت همراهــی میکردنــد ،رونــد توزیــع
صندوقهــای زنبــور عســل و وســایل پــرورش آن را بــرای
۱۰۰زنبــوردار والیــات بلــخ و ســمنگان در بلــخ افتتــاح کــرد.
از طریــق ایــن برنامــه در مرحلــه اول بــرای  ۶۰زنبــوردار در
والیــت بلــخ و بــرای  ۴۰زنبــوردار دیگــر در والیــت ســمنگان
کــه در چارچــوب انجمنهــای زنبــورداری فعالیــت دارنــد،
صنــدوق و وســایل پــرورش زنبــور عســل توزیــع شــد.
افتتاح کانالهای آبیاری
افتتــاح شــبکهها و کانالهــای آبیــاری از دیگــر بخشهــای
کاری ســفر نصیراحمــد درانــی بــه والیــت بلــخ بــود .آقــای
درانــی ایــن ســفر کانــال ســرورخان و حکــمران ولســوالی
نهرشــاهی را افتتــاح کــرد.
بــر اســاس آمارهــا ،وزارت زراعــت از طریــق پــروژهی تنظیــم
آب در مزرعــه ،از ســال  ۲۰۱۱بدینســو تنهــا در پنــج والیــت
شــمالی کشــور ۴۸ ،شــبکهی آبیــاری اعمــار کــرده اســت
کــه نزدیــک بــه  ۲۰هــزار تــن از ایــن پروژههــا بهرهمنــد
شــدهاند.
بایــد گفــت کــه پــروژهی تنظیــم آب در مزرعــهی وزارت
زراعــت ،در ایجــاد انجمنهــای آبیــاری ،همــوارکاری زمیــن،
آمــوزش دهقانــان ،آبیــاری قطــرهای و توزیــع ماشــینآالت

زراعتــی نیــز فعالیــت میکنــد.
وزارت زراعــت از طریــق ایــن پــروژه ،حــدود نُــه ســال
اســت کــه شــبکههای آبیــاری را در والیتهــای شــمال
کشــور میســازد .بلــخ ،ســمنگان ،فاریــاب ،بغــان و ســرپل،
والیتهاییانــد کــه در آنهــا ،شــبکههای آبیــاری ســاخته
شــده اســت و کار بعضــی دیگــر از ایــن شــبکهها ،در ایــن
والیتهــا جریــان دارد.
در همایــش افتتــاح ایــن کانــال آبیــاری ،آقــای درانــی گفــت:
«د ر تالشــیم کــه بــه پــای خــود ایســتاد شــویم ،بانــک
قرضههــای زراعتــی ایجــاد میشــود و در ایــن قســمت کار
میکنــد تــا حاصــات بیشتــر و معیاریتــر تولیــد کنیــم».
کانــال ســرورخان و حکـمران بــه طــول  ۲.۲۶کیلومتــر ســاخته
شــده اســت .در ســاخت ایــن کانــال ،بیشتــر از  ۷.۴میلیــون
افغانــی هزینــه شــده اســت .از ایــن کانــال  ۸۰۰جریــب
زراعتــی زمیــن آبیــاری شــده و  ۶۴۰خانــواده از مزیتهــای
آن بهرهمنــد گردیدهانــد.
همچنــان بــر اســاس برنامههــا ،قــرار اســت کــه در شــمال
کشــور  ۱۲۲کانــال ســاخته شــود .از ایــن میــان ۹۱ ،کانــال
ســروی شــده و  ۸۴کانــال دیگــر دیزایــن گردیــده اســت.
در شــمال کشــور تــا ایــن دم ۴۸ ،کانــال تکمیــل شــده کــه
طــول جمعــی آنهــا بیشتــر از  ۱۲۲.۱۴کیلومتــر اســت.
در ســاخت ایــن کانالهــا بیــش از  ۴۵۸.۷۶میلیــون افغانــی
هزینــه شــده اســت .از ایــن کانالهــا  ۲۰هــزار و  ۱۰۶خانــواده
بهرهمنــد میشــوند و  ۱۷هــزار و  ۱۱۵هکتــار زمیــن آبیــاری
شــده و بــرای  ۴۳۲هــزار تــن کار آفریــده شــده اســت.
همچنــان برنامــه ایــن اســت کــه در والیــت بلــخ ۸۴ ،کانــال
ســاخته شــود ،از ایــن جمــع ۶۹ ،کانــال آن ســروی و  ۶۲کانــال
دیگــر دیزایــن شــده اســت.
شــمار کانالهــای تکمیــل شــده در بلــخ ۲۸ ،کانــال و بــه
طــول بیشتــر از  ۷۹.۸کیلــو متــر اســت .در ســاخت ایــن
کانالهــا  ۲۷۵میلیــون و  ۷۶۰هــزار و  ۹۰۳افغانــی هزینــه
شــده اســت.
بــا ایــن کانالهــا در بلــخ  ۴۲۰جریــب زمیــن همــوارکاری
شــده و نیــز نُــه هــزار و  ۶۲۵هکتــار زمیــن آبیــاری گردیــده
اســت .بــر بنیــاد آمارهــا ،بــا ایــن فعالیتهــا بــرای  ۲۵۲هــزار
تــن زمین ـهی کار فراهــم شــد.
ساخت هزاران جریب باغ تجارتی
نصیراحمــد درانــی همچنیــن از باغهــای تجارتــی پســته در
ولســوالی نهرشــاهی والیــت بلــخ دیــدار کــرد .پــروژهی ملــی
باغــداری و مالــداری وزارت زراعــت در ســال گذشــته ســه هزار
جریــب بــاغ تجارتــی پســته را در والیــت بلــخ ایجــاد کــرده
اســت .قــرار اســت در ســال روان نیــز دو هــزار و ۵۰۰جریــب
بــاغ تجارتــی جدیــد پســته در شــمال کشــور ســاخته شــود کــه
 ۵۰۰جریــب آن در والیــت بلــخ خواهــد بــود.
همچنــان وزیــر زراعــت از کشــتزارهای دهقانــان للمــیکار
ولســوالی نهرشــالی دیــدن کــرد .بایــد گفــت کــه در ســال
روان بــه دلیــل بارندهگیهــای کافــی ،کشــتزارهای للمــی
حاصــات خوبــی خواهــد داشــت.
آغاز کار ساخت  ۷۲کشمشخانهی معیاری
وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری در چارچــوب برنامــهی
ملــی باغــداری و مالــداریاش ،بــرای باغــداران چهــار والیــت
شــمالی کشــور  ۷۲کشــمشخانهی معیــاری میســازد.
نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت ،آبیــاری و مالــداری در ســفر
اخیــرش بــه والیــت بلــخ کــه وی را محمدعثمــان صافــی
رییــس برنامــه ملــی باغــداری و مالــداری و شــماری دیگــر
از مقامهــای وزارت زراعــت همراهــی میکردنــد ،کار ســاخت
ایــن کشــمشخانهها کــه قــرار اســت توســط برنام ـهی ملــی
باغــداری و مالــداری وزارت زراعــت در والیتهــای بلــخ،
جوزجــان ،ســرپل و فاریــاب ســاخته شــود را بــا گذاشــتن
ســنگ تهــداب یکــی از ایــن کشــمشخانهها در ولســوالی
دهــدادی والیــت بلــخ رســم ًا آغــاز کــرد.
آقــای درانــی ســاخت کشــمشخانههای عصــری را در بلنــد
بــردن اقتصــاد باغــداران خیلــی پــرارزش دانســت و بــر تطبیــق
معیــاری ایــن پروژههــا تاکیــد کــرد.
از جمــع  ۷۲کشــمشخانهای کــه در شــمال کشــور توســط
برنامــهی ملــی باغــداری و مالــداری وزارت زراعــت ســاخته
میشــود ۱۰ ،بــاب در والیــت بلــخ ۱۲ ،بــاب در والیــت
جوزجــان ،هشــت بــاب در والیــت ســرپل و  ۴۲کشــمشخانهی
دیگــر در والیــت فاریــاب ایجــاد میشــود.
ایــن کشــمشخانهها بــا  ۵۰فیصــد ســهم باغــداران و ۵۰
فیصــد ســهم وزارت زراعــت ســاخته خواهــد شــد.
پیــش از ایــن نیــز برنامـهی ملــی باغــداری و مالــداری وزارت
زراعــت باالتــر از  ۵۰۰کشــمشخانه را بــه منظــور تولیــد
کشــمش خوشکیفیــت بــرای باغــداران ایجــاد کــرده اســت.

معرفی یک والیت
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 ۷۰درصد افزایش یافته است

ریاســت زراعــت آبیــاری و مالــداری والیــت جوزجــان
میگویــد کــه بیشتــر حاصــات زراعتــی در بهــار
امســال در ایــن والیــت افزایــش چشــمگیر داشــته
اســت.
خوشبختانــه در ســال روان بــه علــت
بارندهگیهــای فــراوان و بیســابقه در والیــت
جوزجــان ،امســال کشــت محصــوالت زراعتــی
بــه خصــوص گنــدم در مقایســه بــا ســال گذشــته
نزدیــک بــه ۷۰درصــد افزایــش را نشــان میدهــد.
والیــت جوزجــان در چنــد ســال اخیــر گــواه
خشکســالیهای بیپیشــینه بــود و دهقانــان
و مالــداران را ســخت متضــرر ســاخته بــود کــه
خوشــبختانه بــه اثــر توجــه رهبــری وزارت تــا
حــدودی جلــو یــک فاجع ـهی جبرانناپذیــر در ایــن
والیــت گرفتــه شــد ،چنانکــه در ســال گذشــته بــه
منظــور کمــک و همــکاری بــرای دهاقیــن و مالداران
متضــرر ناشــی از خشکســالی حداقــل ( )۲۹۵۵تــن
گنــدم بــرای دهاقیــن و ( )۳۸۴۶تــن مــواد خوراکــه
حیوانــی بــرای مالــداران در ســطح ایــن والیــت
توزیــع شــد ،کــه در نتیجــه از یــک فاجعــه کالن و
جبرانناپذیــر در ســطح جوزجــان جلوگیــری شــد.
در ســال گذشــته کشــت و زراعــت در ایــن وضعیــت
خیلــی نگرانکننــده بــود و در وضعیــت غیرعــادی
قــرار داشــت و همچنــان قیمــت مــواد خوراکــی
در بازارهــا نیــز افزایــش قابــل مالحظــه داشــت،
وضعیــت ســکتور مالــداری نیــز نهایــت متأثرکننــده
بــود و از ایــن کــه در دشــتها بــه علــت نبــود
بارندهگــی چراگاههــا وجــود نداشــت و کمتــر
مالــداران میتوانســتند بــه خوراکــه حیواناتشــان
دســت یابنــد ،بن ـ ًا قیمــت حیوانــات در بــازار خیلــی
انــدک و ناچیــز بــود و حتــا در بعضــی مــوارد مالــداران
حیواناتشــان را بــه مالــداران والیتهــای دیگــر
میفروختنــد.
خوشــبختانه در بخــش مالــداری بــا توجــه بــه
بارندهگیهــای اخیــر در بهــار و موجودیــت
چراگاههــای وســیع در دشــتها ،امســال وضعیــت
مالــداری خــوب پیشبینــی شــده و قیمــت حیوانــات
نیــز تــا حــدود  ۵۰درصــد در مقایســه بــا ســال

 گیتی محسنی

حاصالت گندم در جوزجان

والیتهایــی اســت کــه بیشتــر مــردم آن
مصــروف زراعــت و مالــداری اســتند.
محصــوالت عمــده ایــن والیــت در بخــش باغــداری
شــامل انگــور ،بهــی ،ســیب ،نــاک ،انــار ،شــفتالو،
زردآلــو ،بــادام ،املــوک و آلــو بــوده کــه ســطح
تولیــدات آن در ســال جــاری قــرار ذیــل اســت.
بــا در نظــر داشــت ایــن جــدول ،حاصــات در ســطح

گذشــته در بــازار افزایــش را نشــان میدهــد ،کــه
از ایــن بابــت مالــداران نهایــت خرســند و خوشبیــن
اســتند.
در جریــان ســال گذشــته ریاســت زراعــت و مالــداری
والیــت جوزجــان ،پروژههــای بــزرگ و حیاتــی را
در ایــن والیــت تطبیــق کــرد کــه بــه طــور مثــال از
چنــد پــروژه آن یــادآوری میکنیــم.
 ۳۲۱.۵تــن گنــدم اصالحشــده بــذری۴۸۷ ،
متریــک تــن کــود یوریــا ۱۱۳.۵ ،متریــک تــن کــود
 DAPبــرای شــش هــزار  ۹۳۵دهقــان ایــن والیــت
توزیــع گردیــد ،توزیــع  ۱۰هــزار  ۵۰۰کیلوگــرام پیــاز
زعفــران و  ۱۶پایــه ماشــین خشــککننده زعفــران
بــرای  ۲۶۰دهقــان زعفــرانکار جهــت ایجــاد ۵۵
قطعــه نمایشــی زعفــران در ســطح والیــت ،اعمــار
 ۱۰کشــمشخانه در ســطح والیــت ،اعمــار البراتــوار
تشــخیص امــراض و آفــات نباتــی ،اعمــار قطــن
تیپیــک بــه ظرفیــت نگهــداری  ۶۰۰گوســفند بــرای
فــارم قرهقــل ،اعمــار گــدام ذخیــره دواهــای زراعتــی
بــه ظرفیــت  ۲۵۰تــن ،احــداث  ۶۴۲جریــب باغــات
میــوهای ،احــداث  ۳۵۰جریــب باغهــای پســته،
احــداث  ۱۲۰۰باغچــه خانهگــی ،پخت ـهکاری هشــت
کانــال آبیــاری ،تطبیــق ( ۱۵۰ )۱۵۰۰۰۰هــزار دوز
واکســین « ،»PPRتطبیــق  ۱۵۰هــزار دوز واکســین
بروســلوز و بازســازی  ۱۷دکان قصابــی در ســطح
والیــت صــورت گرفتــه اســت.

قابــل ذکــر میدانیــم کــه والیــت جوزجــان از لحــاظ
اقلیــم و آب و هــوا بســتر خــوب و مناســب بــرای
کشــت خربــزه و کنجــد اســت کــه خربــزهی ارکانــی
ایــن والیــت از شــهرت جهانــی برخــوردار اســت و
در ســال گذشــته  ۱۸قطعــه نمایشــی خربــزه در ســه
ولســوالی ایــن والیــت احــداث گردیــد و از طریــق آن
نزدیــک بــه  ۱۰۰۰تــن از دهقانــان خربــزهکار ســه
ولســوالی آمــوزش داده شــد کــه خوشــبختانه امســال
ســطح حاصــات خربــزه ۳۰درصــد افزایــش را در
مقایســه بــا ســالهای گذشــته نشــان میدهــد،
همچنــان کنجــد کــه از جملــه فرآوردههــای
عمــده ایــن والیــت اســت ،کشــتش در ســال روان
در مقایســه بــا ســال گذشــته ۵۰درصــد افزایــش را
نشــان میدهــد.
در ســال گذشــته بــه علــت خشکســالیهای
بیپیشــینه فقــر در میــان خانوادههــا در جوزجــان
بیــداد میکــرد و شــماری از خانوادههــا بــه جاهــای
دیگــر و حتــا بــه والیتهــای دیگــر کــوچ کردنــد.
امــا بارندهگیهــای کمســابقه امســال و نیــز
حاصــات گســترده چــه در بخــش زمیــنداری
و بخشهــای باغــداری و مالــداری ،مــردم را
خوشبیــن ســاخته اســت کــه کشــاورزان جوزجانــی
امســال ماننــد کشــاورزان در والیتهــای دیگــر،
زندهگــی بهتــری خواهنــد داشــت.
بــا توجــه بــه نــکات فوقالذکــر جوزجــان از جملــه

والیــت مجموعــا  ۱۲درصــد افزایــش را نســبت بــه
ســال گذشــته نشــان میدهــد.
والیــت جوزجــان بــا داشــتن  ۱۱۲۹۱،۵کیلــو
مترمربــع مســاحت ،مــوازی  ۱۸۶۲۵۹هکتــار زمیــن
آبــی ۱۳۹۴۵۰ ،هکتــار زمیــن للمــی ۲۱۷۷۱۰ ،هکتــار
چــراگاه ۱۰۰۹ ،هکتــار بتــه زار و جنگلهــا۱۲۹۰۴ ،
هکتــار زمیــن هــای بکــر ۳۵۹۷۰ ،هکتــار جبــهزار،
 ۸۹۸هکتــار درختــان میــوه و تاکســتان و ۵۰۸۶۲۵
هکتــار ریگســتان و بــا داشــتن  ۱۲۸۴۰۹گاو،
 ۱۳۹۶۸۶۴گوســفند ۲۵۱۳۲۶ ،بــز ۱۹۴۴۳ ،اســب،
 ۲۵۸۸۱خــر ۲۲۱۷۸ ،شــتر و  ۵۳۴۹۲۲قطعــه مــرغ از
جملـهی والیــات زراعتــی و مالــدار کشــور محســوب
میشــود.
جوزجــان در شــمال کشــور از جمله والیــات درجهدوم
محســوب میگــردد ،ایــن والیــت از لحــاظ موقعیــت
جغرافیایــی در میــان والیــات بلــخ ،ســرپل و فاریــاب
قــرار داشــته در شــمال بــا جمهــوری ترکمنســتان
مــرز مشــترک دارد .مســاحت جوزجــان امــروزی
حــدود  ۱۴۶۶۰کیلومتــر مربــع بــوده جمعیــت آن
قــرار احصاییــه دســت داشــته بیشتــر از ۴۷۰۰۰۰
تــن تخمیــن گردیــده اســت.
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85 Milky Goats

Ghulam Nabi Totezada, 52-year old, is
a resident of Ferozi village of Moqor
district of Badghis province. He is a
plucky farmer who provides his family expenses and livelihood by working
hard and selling animal products.
Totezada became familiar with the
small-profit making projects of the
General Directorate of Natural Resources of the Ministry of Agriculture,
Irrigation, and Livestock (MAIL)
through the provincial agriculture directorate and Pistachio Forestry Association under the “Ferozi Forestry
Association”. He has received 60 milky
goats.
Small revenue-generating project
(profit-making project) is an alternative livelihood program for rural communities which includes the distribution of milky cows, milky goats, and
Zarang motorcycle. (Zarang is a threewheeled bike which used to carry people and in villages mostly used to carry
agricultural products to the markets.)
The program has been implemented
and practiced over the past two years
by the General Directorate of Natural
Resources in Badghis and other provinces in exchange for the restoration,
preservation, and irrigation of five hectares of pistachio forests for five years.
For this purpose, the General Directorate of Natural Resources distributed
26 milky goats for Ghulam Nabi and

150

Saturday June 022, 2019

An overview of one of the examples of the successful implementation of small
profit-making projects in the restoration of pistachio forest sector.

six members of his family who are also
members of “Ferozi Forestry Association” in 2017 (1396 Solar Year) in exchange for restoration and conservation of 10 hectares of pistachio forests
in Moqor district of Badghis province.
The directorate also distributed 34
milky goats for Ghulam Nabi and his
family members in 2018 (1397 Solar
Year).
Mr. Totezada narrates his success story
of small profit-making project as follow, “After we received 24 milky goats,
we experimentally began the restoration and conservation of five hectares
of pistachio forest in Ferozi village.
Since we successfully nurtured, preserved and protected over 3,000 pistachio seedlings in the first year, Badghis
Agriculture Directorate gave us 36

more milky goats in 2018 (1397 Solar
Year) in exchange for the restoration
and preservation of five more hectares
of pistachio forests. Luckily we could
nurtured and raised 4,000 pistachio
seedlings in the area.
Mr. Totezada says that the economic
importance of the small profit-making project is very significant for the
improvement of the livelihood of rural
households, adding that over the past
two years he could get 25 kid from the
60 goats. In addition, he acute the daily
needs of his family from its dairy products.
He adds, “We run our daily lives by
selling of milk, yogurt, quark, yogurt
drink, and dried curd (Quroot). One
of the benefits of this project is that we

can also pay the education expenses of
our children by the income we receive
from dairy products.”
Now Mr. Totezada and his six brothers,
who are responsible for construction of
pistachio forests, have learned technical skills of restoration and pistachio
forests’ preservation from the technical staff of the General Directorate of
Natural Resources.
He says that these skills have been very
effective in rain-fed cultivation of pistachio as well as cultivation and preservation of the newly-planted pistachio.
Mr. Totezada is very hopeful about the
future of pistachio forests, saying that
in the future, a portion of the Ferozi
village residents’ income will be of pistachio gardens’ products.
The General Directorate of Natural
Resources has implemented small profit-making projects worth 1.6 million
AFN in 16 villages of Badghis province
over the past two years. As result, 496
milky goats have been distributed for
16 associations; in exchange, 38,200
pistachio seedlings have been revived
and preserved.
The directorate has also been able to
identify over 500 forestry associations
in 22 provinces and restore and preserve over 10,000 hectares of destroyed
forests through the worker recruitment program and implementation of
212 small profit-making projects.


مرکز تماس دهقانان

دهقانان گرامی؛
 زنگ بزنید و مشکالت تان را150 به شماره رایگان
 به زودترین،با متخصصین وزارت زراعت در میان بگذارید
.فرصت به مشکالت تان پاسخ داده خواهد شد

