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 نشرات داخلی

 نیوز :طلوع 
  رونق کارخانۀ پروسس شالی در والیت ننگرهار

چه که پر مسؤوالن کارخانۀ پروسس برنج در والیت ننگرهار، از آن
گویند، ابراز خرسندی رونق بودن کاروبار شان در این والیت می

 .کنندمی
تُن برنج  ۰۱اکنون روزانه تا گویند که هممسؤوالن این کارخانه، می

امکانات بهتری داشته باشند سقف این  کنند و اگررا پروسس می
 .تُن روزانه خواهد رسید ۰۲۱پروسس تا 

های شیخ مصری در ننگرهار است، در این کارخانه که در پارک
 .حدود هشت سال پیش فعالیتش را آغاز کرد
گوید که هر روز کارهایش شیرزاد عزیزی، مالک این کارخانه، می

روز مجهز است. های بهماشین کارخانۀ ما با»گیرد: رونق بیشتر می
تُن تولید داریم و به آیندۀ نزدیک انشاهللا سقف تولید ما  ۰۱ما روزانه 

 «.تُن خواهد رسید ۰۲۱به 
های شمال شود، از والیتبرنجی که در این کارخانه پروسس می

 .شودافغانستان از جمله تخار و کندز تأمین می
اهند که با پشتیبانی از خوکارمندان این کارخانه، از حکومت می

ها را فراهم گونه کارخانههای خصوصی زمینۀ بیشتر ایجاد اینبخش
سازد؛ تا از یک طرف زمینۀ رشد اقتصادی در کشور فراهم شود و 

 .از سوی دیگر برای جوانان کار ایجاد شود
https://tolonews.com/fa/business 

 وبی نیوز :تات
  لغمان: د ماهیانو فارم جوړیږي

د لغمان په مرکز مهترالم کې د ماهیانو د روزنې او ساتنې د یوه 
 .فارم د جوړیدو چارې پیل شوې

د لغمان والي ښاغلي محمد اصف ننګ، د کرنې او مالدارۍ 
بېال بېلو ادارو مسوولینو، د  رئیس محمد جمیل خوشحال، د

سیمي لسګونه بزګرو او ګڼو نورو له لوري د ماهیانو د روزنې 
 .او ساتنې فارم د جوړیدو چارې رسماً پیل شوې

 د لغمان والیت د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال د
لګونې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې چې د کرنې اوبو

پروګرام په مالي لګښت  (NHLP)رۍ پروژېباغدارۍ او مالدا
د مهترالم اړوند په شاه منګل سیمه کې د ماهیانو د روزنې او 

 .ساتنې د یوه فارم د رغونې چارې پیل شوې
نوموړي وایي، ددغې پروژې په لړ کې به یوه فارم لرونکي ته 
په یو نیم جریبه ځمکه کې دوه ډنډونه جوړ شي چې په هر ډنډ 

 .یان ساتل کیږيماه ۲۱۱۱کې تر 
د کرنې رئیس دغه راز وایي،چې د باغدارۍ او مالدارۍ پروژې 

جریبه ځمکه  ۰۱له لوري به د لغمان په کچه درې فارمونه په 
ماهیان پکې روزل او ساتل  ۰۱۱۱۱کې جوړ شي چې ټولټال به 

 .کیږي
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 اطالعات روز :
  شودروزانه هزاران مواشی از غرب کشور به ایران قاچاق می

ویژه ایران به رهای همسایه بهقاچاق حیوانات از هرات به مقصد کشو
گوید روزانه قصابان هرات می ی وسیعی جریان دارد. اتحادیهپیمانه
هزار بز و گوسفند از هرات به خارج از کشور قاچاق کم پنجدست

درصد مواشی به ایران قاچاق  ۰۱افزاید که شود. این اتحادیه میمی
 .شودمی

تر قاچاق از طریق یک ، بیشبر بنیاد اطالعات اتحادیه قصابان هرات
در مربوطات « ربات قلق»ی موسوم به گنج مواشی در منطقه

 .گیردولسوالی انجیل صورت می« پوران»روستای 
زاده، رییس اتحادیه قصابان هرات به روزنامه عبدالقدیر رحیم

هزار مواشی از سطح  ۰۱گوید که روزانه تا اطالعات روز می
 ۰۱ی در فاصله« ربات قلق»ه منطقه های غربی و شمالی بوالیت

 .شودکیلومتری شرق شهر هرات آورده می
« ولنگ سنگ سفید»ی موسوم به یک گنج مواشی نیز در منطقه

گویند ی چهاردهم شهر هرات وجود دارد. قصابان میهرات در ناحیه
« ربات قلق»شود، اما نسبت به که از این گنج نیز مواشی قاچاق می

 .تر استکم
کیلومتری شهر هرات در مسیر شاهراه هرات  ۰۰در « گنج دولتی»
دلیل قوانین سفت و سخت، قاچاق اسالم قلعه موقعیت دارد، اما به –

 .دشوارتر است« گنج مواشی»مواشی از این 
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 :اواافغانصدایخبرگزاری
جات بخصوص گندم در غزنی/ دهاقین به کاهش کشت غله
 اندباغداری رو آورده

غزنی: تعدادی از دهاقین در والیت غزنی از کاهش کشت 
 .دهندجات در این والیت خبر میغله

در این  ظاهر یک تن از دهاقین که باشنده ولسوالی جغتو است
های اخیر عالقه دهاقین به کشت "طی سالمی گوید  رابطه: 

جات بخصوص گندم بسیار کاهش یافته است و در حال غله
 ".اندحاضر بیشتر دهاقین به باغداری توجه پیدا کرده

این دهقان در مورد دلیل این کاهش افزود: "دالیل کاهِش کشت 
دارد و درآمد آن  این است که گندم نیاز به آب و زحمت بیشتری

هم نسبت به باغداری کمتر است و به همین دلیل اکنون دهاقین 
 ."ای ندارندجات و گندم عالقهچندان به کشت غله

همچنین این دهقان اظهار داشت: "دهاقین فعال در کنار باغداری 
کنند مثل گندنه، پالک، پیاز، سبزیجات نیز برای فروش کشت می

طور دهاقین در حال یگر و همینکچالو و برخی سبزیجات د
حاضر بیشتر برخی گیاهان مثل ریشقه و شفتل را به خاطر 

 ".کنندنگهداری از حیوانات کشت می
سیدسجاد یک دهقان در ولسوالی خواجه عمری غزنی نیز به 

گندم و سایر های اخیر کشت گوید: "طی سالمی آواخبرنگار 
ها کاهش یافته است و فعال دهاقین جات به دلیل خشکسالیغله

 ..".اندبیشتر مصروف باغداری
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 نشرات خارجی

 خبرگزاری اسپوتنیک :
  از بهر نبود بودجه؛ پنبه دانه های در پاکستان پروسس می شوند

به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، مسئوالن تصدی بست 
بدینسو از بهر نبود بودجه، کارهای  ۰۱۰۱هلمند می گوید که از سال 

تصدی متوقف شده است، و در پی آن، صدها تن کارهای شان را این 
 از دست داده اند.

پنبه دانه های هلمند، اکنون به والیت کندهار انتقال می یابند و سپس به 
پاکستان فرستاده می شوند، تا پروسس شوند، این در حالی است که 

زش پنج سال پیش، پنبه دانه ها هلمند در تصدی بست این والیت پردا
 می شدند.

عبدالباقی، سرپرست این کارخانه گفت: " ین تصدی در حدود دو سال 
شود، جمهور وعده داده شد که دوباره فعال میپیش از سوی رییس

 اکنون منتظریم تا این حکم عملی شود".
جا فیض هللا تاجر افغان افزود: " این واضیح است که اگر ما در این

ها به شیم، نیاز نیست که این پنبه دانهکارخانه و امکانات داشته با
 پاکستان برای پروسس انتقال بدهیم".

کارمند دارد، این کارمندان می گویند که  ۰۰۰این تصدی همین اکنون 
تمام ماشین این تصدی فعال می باشد، اما به علت نبود بودجه برای 

 نمی توانند از این امکانات استفاده کنند.
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 رادیو ازادی :
 شود صد باغ عناب در والیت فراه ساخته می

های خشک و با ارزش طبی است که در فراه از عناب از میوه
  .یاد شده است« طالی سرخ فراه»آن به نام 

اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری به رادیو 
هزار نهال عناب را ت ریاست زراعت فراه شانزدهآزادی گف

برای ساخت صد باغ جدید در این والیت به باغداران توزیع 
 .کرده است

های مربوط به های جدید عناب، قرار است در قریهاین باغ
 .رود فراه ساخته شوندولسوالی پشت
های خشک و با ارزش طبی است که در فراه از عناب از میوه

 .یاد شده است« طالی سرخ فراه»آن به نام 
 .های مهم تولید کننده عناب در کشور استفراه یکی از والیت
ها، در بیش از یک هزار هکتار زمین در این بر اساس گزارش

 .والیت عناب کشت شده است
 .شوندعناب فراه به کشورهای هند، پاکستان و ایران صادر می

باغ دیگر عناب  صد جریبوزارت زراعت در نظر دارد تا سه
را امسال از طریق پروژه رشد زراعت و توسعۀ روستایی در 

 .این والیت بسازد
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 تحلیل:
وزارت زراعت درکشور صورت  سویی از کهاقداماتیاخبار زراعتی دررسانه های داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته فعالیت ها و 

 و مستلزم وضاحت بیشتر درین امر است. استشده نبیا ی محلی هاق رسانهاز طریوالیات از جانب روسای محترم زراعت گرفته 
 

 اقدامات انجام شده:
افزایش کشت در مورد  ،رادیو ازادی باصد باغ عناب در والیت فراه ساخت  درمورد اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری 

مورد در ، رئیس زراعت لغمان ترش تولید طالی سرخ فراه با چکادوزارت زراعت به دنبال گسبا  ودصم ، هنگ در والیت تخارگیاه 
در نبود بودجه؛ پنبه دانه در مورد در هلمند  پروسس پنبه  کارخانه سرپرست  عبدالباقی ،با تاتوبی نیوزلغمان ساختن فارم ماهی در

روزانه هزاران در مورد   زاده، رییس اتحادیه قصابان هراتعبدالقدیر رحیموطلوع نیوز، ا  اسپوتنیک ب پاکستان پروسس می شوند
 اند.صحبت کرده با اطالعات روزشودمواشی از غرب کشور به ایران قاچاق می

 اقدامات بعدی:
اند اما الزم است  روئسا محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور دررابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی دروالیات سخن زده

 ها بیشتر توضیحات دهند.رسانهبهتا درراستای فعالیت های شان 
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