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  هشت صبح :

لر به میلیون دا ۵۲پنج فابریکه تولید دانه مرغ در ننگرهار با هزینه 

 کار آغاز کرد

با اعالم این خبر گفته است که با شروع دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار 

 اند.کم هزار تن به کار مصروف شدهها، دستکار این فابریکه

تُن  ۰١١به نقل از منبع، این پنج فابریکه ظرفیت تولید یک هزار و 

 دارد.روز دانه مرغ را در یک شبانه

مرغ در این فابریکه  دفتر والی ننگرهار گفته است که برای تولید دانه

شود و وارد کردن از مواد زراعتی موجود در ننگرهار استفاده می

 مواد از خارج کشور متوقف شده است.

زودی سه چنان طبق اعالم دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار، بههم

 کند.والیت به فعالیت آغاز میفابریکه بزرگ تولید دانه مرغ در این 

هزار  ٠١بر اساس آمار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، تاکنون 

داری در کشور ثبت شده است که از این میان، هشت هزار فارم مرغ

ای فعالیت های سردخانهفارم آن در بخش گوشتی، تخمی و فارم

 کنند.می

chicken-https://8am.af/five 

  :طلوع نیوز

 ها از نبود مصونیت غذایی در کشور جهانی غذا و نگرانیروز 

غذا.  ه اکتوبر برابر است با روز جهانیامروز هژدهم ما

طور برنامۀ مسؤوالن برنامۀ خوراک و کشاورزی و همین

خوراک جهانی از نبود مصونیت غذایی در افغانستان ابراز 

 .کنندنگرانی می

به گفتۀ این نهادها، پس از بحران کرونا، بیش از چهل درصد 

 .اندشهروندان کشور در نبود مصونیت غذایی قرار گرفته

پاروتی رامسوامی، معاون برنامۀ خوراک جهانی سازمان ملل 

شان ها کارهایدر افغانستان شماری از کارگران خانواده»گفت: 

گیری نبود افزایش چشم های اخیر ما یکیافته .اندرا ازدست داده

دهد و این افزایش تنها مصونیت غذایی را در افغانستان نشان می

 «.در شهرها نه بل در روستاها نیز مشهود است

گویند که یاری میدرهمین حال، مسؤوالن وزارت زراعت و آب

امسال هم افغانستان در بخش تولید گندم مورد نیازش به 

 .استگی نرسیدهخودبسنده

کاشتن، تغذیه کردن و حفظ »امسال برای روز جهانی غذا  شعار

 .استانتخاب شده« کردن غذا

mhttps://tolonews.com/fa/business 

 خبریال 

سلنه زیات  ٠١ننګرهار کې د ممپلیو حاصالت د تېر کال په پرتله 

 شوي

نګرهار والیت کې د ممپلیو حاصالت د تېر کال په پرتله دا ځل په ن
مکه کرل شوي وو چې حاصالت یې په تېر کال سږ هکټاره ځ ٠٥٣

 .کال لس سلنه زیات شوي
د ننګرهار د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست مسؤولین وایي، 

هکټاره ځمکه ممپلي کرل شوي وو، چې  ٠٣٣تېر کال د ننګرهار په 
هکټاره  ٠٥٣مټرېک ټنه حاصالت یې درلودل، خو سږ کال په  ٠٠٣

ې د تېر کال په پرتله لس سلنه یې حاصالت ځمکه کرل شوي وو، چ
 .زیات شوي دي

د یاد ریاست چارواکي وایي، اوس مهال په ننګرهار والیت کې د 
ممپلیو کښت ته د خلکو لېوالتیا زیاته شوې ده او کال په کال د ممپلیو د 

 .کښت ساحه پراخیږي
به ده، د ننګرهار اقلیم، اوبه، هوا او خاوره د ممپلیو د کښت لپاره مناس

ځکه په دې والیت کې ښه حاصالت ورکوي او کال تر کال یې د 
 .کښت ساحه نوره هم پراخیږي

ممپلي چې د ځمکنیو بادامو په نوم هم یادیږي په نړیواله کچه ښه 
 .بازار لري

https://khabarial.com/archives 

 خبرگزاری شفقنا 

زه بینی وزارت زراعت از افزایش دوبرابری حاصالت جلغوپیش

 در سال جاری
دهد های وزارت زراعت و مالداری افغانستان نشان میبینیپیش

جاری حاصالت جلغوزه افزایش قابل مالحظه خواهد که در سال

 .داشت

به گزارش خبرگزاری شفقناافغانستان، اکبر رستمی سخنگوی این 

حاصالت دهد که تحقیقات ابتدایی آنان نشان می :گفتوزارت 

 .یابدجاری دو برابر افزایش میجلغوزه در سال

 .هزار تن بود ۵۵سال گذشته حاصالت جلغوزه 

خوست، پکتیا، پکتیکا، کنر و ننگرهار از مراکز عمده تولید 

 .جلغوزه افغانستان هستند

گوید حاصالت جلغوزه به دلیل بازاریابی و وزارت زراعت می

 .بندی بهتر، بیشتر شده استبسته

ه گفته این وزارت بعد از این جلغوزه افغانستان به نام این کشور ب

 .شودصادر می

جاری قرارداد جلغوزه به چین صورت گوید در سالرستمی می

شود تا به کشورهای دیگر نیز چنین گرفته بود و تالش می

 .های به امضا برسدتفاهمنامه

https://af.shafaqna.com/FA 
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 ادی :رادیو از
پیشه در کابل ساخته بیش از هزار باغچه خانگی برای زنان زراعت

  .شده است
به رادیو اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان 

مندسازی زنان در بخش ها به منظور توانآزادی گفت این باغچه

  .زراعت و اقتصاد ساخته شده است

 ٠۹١زارت زراعت امسال برای یک هزار و به گفته آقای رستمی، و

  .زن باغچه خانگی ساخته است

های مختلف ها در ولسوالیسخنگوی این وزارت گفت که این باغچه

  .والیت کابل احداث شده است

زن وسایل تولید مواد  ٠١١ها برای به گفته او، در کنار این باغچه

زن دیگر  ۰١ی زن وسایل کشت و تولید سمارق و برا ۰١غذایی برای 

  .وسایل تولید صنایع دستی نیز توزیع شده است

 

https://da.azadiradio.com . 

 رادیو بی بی سی 

های 'میلیون دالری' افغانستان در جلوگیری از قاچاق شاهین

 پاکستان
شاهین  ۰۷اند که جلو قاچاق های پاکستانی اعالم کردهمقام

غانستان به پاکستان انتقال اند که از افشکاری افغانستان را گرفته

های این کشور قرار بود به کشورهای داده شده و به گفته مقام

  .عربی قاچاق شوند

ها در بازار سیاه به یک میلیون اند که ارزش این شاهینآنها گفته

رسد. دو نفر هم در ارتباط به قاچاق این هزار دالر می ۵١١و 

 .اندها بازداشت شدهشاهین

یک مسئول گمرک پاکستان گفته که همه این  محمد ثقیف،

 .ها در فهرست حیوانات در معرض انقراض قرار دارندشاهین

شکار با پرندگان، در کشورهای خاورمیانه از شهرت زیادی 

 .برخوردار است

https://www.bbc.com/persian 
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