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 نشرات داخلی

 طلوع نیوز:
روسس جلغوزه میلیون دالر مرکز پ۶بازرگانی درپکتیا به ارزش 

 سازد می

یک بازرگان در والیت پکتیا به ارزش شش میلیون دالر یک مرکز 
  .سازدپروسس جلغوزه را در این والیت می

این نخستین مرکز پروسس جلغوزه در حوزۀ جنوب شرق افغانستان 
 .هزار تن مشغول کار خواهند شداست و در آن بیش از یک

است، گذاری کردهسرمایه حاجی محمد گردیزی که روی این مرکز
گوید که تالش دارد جلغوزۀ افغانستان به نام خود افغانستان به می

 .کشورهای بیرونی صادر شوند
این مرکز، مشکل پروسس جلغوزه را در »او در این باره گفت: 

 ...ها حل خواهد کرد؛ مثل خوست، پکتیا، پکتیکابسیاری از والیت
جا پروسس رفت و در آنه پاکستان میپیش از این جلغوزۀ افغانستان ب

شد، اما این روند در سه شد و سپس به دیگر کشورها صادر میمی
است. اکنون جلغوزه که به نام طالی سیاه یاد سال اخیر تغییر کرده

 «.شود، بهای آن در حال افزایش استمی
 گوید گذاری پکتیا میعبدالنصیر علمیار، ریس اتاق تجارت و سرمایه

 
https://tolonews.com/fa/business 

 هشت صبح : 
  دومین فارم پرورش کژدم در هلمند ساخته شد

دومین فارم پرورش کژدم در والیت هلمند ساخته شد. وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری با اعالم این خبر گفته است که این 

 هزار کژدم را دارد. ۶۲فارم ظرفیت پرورش 
خصوصی ساخته شده و در آن هفت نوع  این فارم از سوی بخش

 یابد.کژدم پرورش می
ای که روز شنبه، شانزدهم قوس وزارت زراعت در اعالمیه

نشر کرد، به نقل از زلمی الکو، رییس زراعت، آبیاری و 
مالداری هلمند نوشته است که با آغاز کار ساخت و سپس 

ای برداری از این فارم، برای حل مشکالت و رفع نیازهبهره
های از سوی ریاست زراعت هلمند راهنمایی مسووالن این فارم،

 های الزمی شده است.فنی و مشورت
شان گویند که فارمپروری میاز جانب دیگر، مسووالن این کژدم

های کشور به خارج را به خاطر جلوگیری از قاچاق کژدم
اند. وزارت زراعت گفته است که زهر کژدم به برخی از ساخته

 شود.ورها صادر میکش
 

second-ttps://8am.af/theh 

 صبح کابل :
 افغانستان « ستروس»ننگرهار پایتخت 

جریب  88گویند که از یک هزار و مسؤوالن ریاست زراعت ننگرهار می

زمینی که امسال مالته کشت شده است، انتظار دارند بیشتر از پنج هزار تُن 

درصدی را  52ها افزایش ی آنحاصل به دست آورند؛ رقمی که به گفته

  .دهدنسبت به سال گذشته در تولیدات مالته در این والیت نشان می

بهار شهرت دارد، نزدیک به رهار در شرق افغانستان که به والیت همیشهنگ

های کنند. میوههشتاد درصد از شهروندان آن با کشاورزی، شب و روز می

های مهم این های مختلف از فرآوردهشکر و سبزیستروس، زیتون، نی

 .والیت است

این والیت  ای ننگرهار سبب شده است که کشاورزی دروهوای مدیترانهآب

ها ی بهتر داده و برخی از سبزینسبت به هر والیت دیگر افغانستان نتیجه

 .حتا در چهار فصل حاصل دهد

 

شمول مالته، نارنج و لیمو در های ستروس بههای محلی، میوهی مقامبه گفته

 ود که در صورت جلوگیری از صادراتشای کاشته میپیمانهننگرهار به

 .کندغیر قانونی آن به پاکستان، نیاز تمام بازارهای افغانستان را برآورده می

های دیگر کشاورزان ننگرهار ها از خواستبیشتر به پرورش این میوه توجه

 .از حکومت است

هللا میاخیل، سخنگوی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار انعام

های ستروس در سال جاری خورشیدی در چهارده ولسوالی گوید که میوهمی

 .این والیت کشت شده و مالته بیشترین تولیدات را داشته است

https://subhekabul.com 

 تلویزیون یک :
 نګرهار کې د زیتونو حاصالت تر پخوا ډېر شوي ن

په ننګرهار والیت کې د زیتونو کروندګر وایي د دوی حاصالت د 

 تیر په پرتله زیات شوي دي. 
ټنه زیات  ۰۲۲ویل کیږي روان کال کې د زیتونو حاصالت 

 شوي دي.

د ننګرهار د زیتونو کروندګر هم د دغو حاصالتو ډیریدو ته 

 خوشبینه دي.

رهار سیمه ییز چارواکي، کروندګر او د زیتونو د بسته بندۍ د ننګ

شرکتونه د دغو توکو د باغونو ښه ساتنه، د زیتونو حاصالتو د 

 ډیریدو المل بولي.

په ننګرهار کې د زیتونو له حاصالتو د غوړي او اچارو جوړولو 

 زیاتې کارخانې فعالیت کوي.

ۍ شرکت اړوند د شمیرو له مخې ننګرهار کې د زیتونو بسته بند

 جریبه ځمکه کې څلور ډوله زیتون کرل کیږي. ۰۲۲۲

 زلمی چې ننګرهار کې د زیتونو بسته بندۍ سرکت کې کار کوي 

ه لګولو وروسته د دوی ویلي دغه شرکت کې د مډرنو ماشینونو ل

 د کار اغیزهم ښه شوی دی.

د کرنې وزارت هم وایي په ننګرهار کې د زیتونو حاصالت د بل 

 هر وخت په پرتله زیات شوي دي.

خو د مناسب بازار نشتوالی الهم افغان سوداګرو او بزګرانو لپاره 

 تر ټولو لویه ننګونه ده.

http://www.1tvnews.af/ps/news 
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 نشرات خارجی

 رادیو ازادی :
چارواکي: وردګو کې د کتاري غنمو کرل د حاصالتو زیاتوالي المل  

  کېږي
د میدان وردګو والیت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي، په دې والیت 

 ۰۲ت له کې په کتاریي ډول د غنمو کښت کوالی شي د غنمو حاصال
 .فیصدو پورې زیات کړي ۴۲څخه تر

د دې والیت د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل، د 
 ۴۲غنمو د کتاري ډوله کښت لپاره په څو ولسوالیو کې شاوخوا 

 .نمایشي قطعې هم ویشل شوې دي
هغه زیاتوي: "مونږ په هر ولسوالۍ کې په یو جریب ځمکه کې د 

ه کښت کوو، او ددې کتاري ډوله کښت ټولې غنمو کتاري ډول
الرښونې بزګرانو ته هم ورښایو ترڅو دوي یې هم په خپلو ځمکو کې 

وکاروي، بیا موږ د کال په ورستیو کې ګورو چې د بزګرانو په 
 ".حاصالتو کې څومره زیاتوالی راغلی

د ښاغلي تسل په خبره، په کتاری ډول د غنمو کښت ترویج د دې تر 
بزګرانو په حاصالتو کې زیاتوالی راولي تر څنګ یې د  څنګ چې، د

 .دوی په اقتصاد هم مثبت اغیز پرېږدي
 

https://pa.azadiradio.com 

 اسپوتنیک :
  ایجاد مرکز پروسس جلغوزه در پکتیا

 درصدی حاصالت جلغوزه در افغانستان  12افزایش 
نیوز، یک بازرگان در  به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع

مرکز پروسس والیت پکتیا به ارزش شش میلیون دالر یک 
 سازد.را در این والیت می جلغوزه

این نخستین مرکز پروسس جلغوزه در حوزۀ جنوب شرق 
هزار تن مشغول کار افغانستان است و در آن بیش از یک

 خواهند شد.
گذاری دیزی که روی این مرکز سرمایهحاجی محمد گر

گوید: تالش دارد جلغوزۀ افغانستان به نام خود است، میکرده
 افغانستان به کشورهای بیرونی صادر شوند.

"این مرکز، مشکل پروسس جلغوزه را در  -او در این باره گفت:
ها حل خواهد کرد؛ مثل خوست، پکتیا، بسیاری از والیت

رفت و جلغوزۀ افغانستان به پاکستان می پکتیکا... پیش از این
شد، شد و سپس به دیگر کشورها صادر میجا پروسس میدر آن

است. اکنون جلغوزه اما این روند در سه سال اخیر تغییر کرده
شود، بهای آن در حال افزایش که به نام طالی سیاه یاد می

 است".
https://af.sputniknews.com/afghan 

 تحلیل:
ساخت یک فابریکه معیاری پروسس جلغوزه در در کنار سایر اخبار  اخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته،های دار زراعتی دررسانهاخب

 اند.آن پرداختهها بیشتر بهرسانهکه اند حاصالت ستروس خبرهای و  یاپکت

رود تا موضوع اطالع های مختلف زراعت با اهمیت بوده، امید میسعی و تالش مسووالن سکتور زراعت نیز در بخشدر کنار این 
های تر شود تا از طریق تماس با رسانهها درین راستا بیشارگیرد و تالشرسانی در محراق توجه ادارات محترم زراعت والیات قر

 محلی در والیات سطح اگاهی مردم، دهاقین، مالداران وباغداران بلند برود.
 ت انجام شده:اقداما

با  رادیو ازادی ، افغانستان هزار جریب زمین درخت پسته غرس شده است  ۴۲در بیش از اکبررستمی سخنگووزارت زراعت درمورد 
انعام ، زایش گندم میشود با رادیو ازادیرئیس زراعت میدان وردک کشت گندم به شکل قطارسبب اف، تاتوبی نیوز، ، خبرگزاری  شفقنا ما

صبح کابل، ، ، خبرگزاری شفقنا  ننگرهار افزایش حاصالت ستروس دراین والین با رادیو ازادی اخیل سخنگوی ریاست زراعتهللا می
با آژانس  دهقان تخم بذری و به یک شرکت ابزار پروسس زعفران در فاریاب توزیع شد ۳۴برای  اداره ریاست زراعت، والیت فاریاب

دومین فارم هلمند  رییس زراعت، آبیاری، قوریه دارموادقوریه توزیع شد با تاتوبی نیوز ۵۲رئیس زراعت خوست برای ، پژواک
رئیس زراعت کندهار بزرگترین فارم ماهی به سطح خبرگزاری افق  تاتوبی نیوز،، با هشت صبح هلمند ساخته شدپرورش کژدم در 

ودرفارم تحقیقاتی نظر به  رئیس زراعت ننگرهار به دهقانان والسوالی گوشتی مواد زراعتی توزیع شدکشورساخته میشود با اریانا نیوز، 
وافزایش حاصالت زیتون دراین والیت با تلویزیون یک ، ریس زراعت کندهار افزایش تاتوبی نیوز با  تولید  تخم مادرگندم کشت شد در

با کلید  استکیلو گرام رسیده ۰۵۲حاصالت زعفران بلخ در سال به مسووالن ریاست زراعت بلخ ، نجیر دراین والیت با تلویزیون یکا
رئیس زراعت پکتیا تعمیر قرنطین  ،بازارندارد با نننی افغانستان رئیس زراعت لوگر کشت زعفران درلوگرزیادشده ولیگروپ،

 ز صحبت کرده اند.درپکتیا ساخته شد با تاتوبی نیو محصوالت حیوانی
 اقدامات بعدی:

روئسا محترم زراعت والیات وسایر مسووالن امور دررابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی دروالیات سخن زده اند اما الزم است 
 های شان توضیحات بیشتر ارائه نموده به دفتر مطبوعاتی وزارت گزارش ارسال نمایند.ا درراستای فعالیتت
کند ریاست های محترم زراعت والیت چنان موضوعات و ویدیوهایی را که دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت درصفحات خود نشر میهم 

دست اورد ها وفعالیت های خود  دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت را در جریان گی گونهی چهنحوهنیز در صفحات خود نشر کنند و از 
 قرار دهند.
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