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 هشت صبح  ۹۹۱۱حوت 

 

دیوار، یا دهلیز شرق و غرب و یا سرک مناطق مرکزی که هرات، غور، بامیان،  پروژه گردن 

کیلومتر طول دارد، یکی از  ۰۱۶کند و حدود  وردک را به کابل وصل می دایکندی و میدان

های مهم ملی در افغانستان است. این سرک از اهمیت تاریخی، اقتصادی، اجتماعی،  پروژه

ای فراوانی برخوردار است. اعمار این شاهراه، چندین والیت را به هم وصل و  فرهنگی و توسعه

 .کند گیری می به توسعه و رفاه کشور کمک چشم

در مسیر این سرک، چندین معدن مهم، از جمله معدن حاجیگک در بامیان، معدن نمک در 

ولسوالی شهرک غور، معدن سنگ مرمر در ولسوالی چشت شریف و چندین معدن دیگر در 

های بودا، شهر غلغله و  چنان، آثار تاریخی مهمی، مانند مجسمه غور و بامیان، قرار دارد. هم

شهر ضحاک در بامیان، منار جام در ولسوالی شهرک غور و آثار تاریخی ولسوالی چشت در 

 .این مسیر موجود است

های ملی کشور، یعنی ساحه زیبا و دیدنی بند امیر در بامیان و بند  چنان، یکی از پارک هم

سلما در ولسوالی چشت هرات قرار دارد و دو دریای مهم افغانستان )هریرود و هلمند( در این 

 .مسیر در جریان است

این والیات از تولیدات مهم زراعتی و حیوانی، چون گندم، کچالو، چهارمغز، بادام و سیب و 

محصوالت حیوانی، مانند گوشت، پشم و لبنیات برخوردار است. گوشت و چهارمغز و سیب 

غور، کچالوی بامیان، سیب و بادام دایکندی و صنایع دستی چون برک، قالین، گلیم و البسه 

 .این والیات شهرت باالیی دارد

https://8am.af 
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ها، بهای مواد  شدن شماری از راه های حمل و نقل و بسته در پی اعتراض چند روزۀ شرکت

  .اند گونۀ سرسام آوری افزایش یافته اولیه و سوخت در بازارهای کشور به

خواهند که به  است و آنان از حکومت می های نادار را در مضیقه قرار داده این وضعیت خانواده

 -          https://tolonews.com/index.php/fa/business.گی کند ها در بازارها رسیده گرانفروشی

 

 پلخمری/ اول حوت/ باختر 

هزار را در قریۀ شش کاله  یک ریاست احیا وانکشاف دهات بغالن کارتطبیق اولین پروژۀ کاسا 

 .ولسوالی پلحصار بغالن آغاز کرد

محمدنصیر طاهری مسوول بخش خبری ریاست احیاوانکشاف دهات بغالن به خبرنگارمحلی  

آژانس باخترگفت که این اداره، کار حفر ده چاه آب آشامیدنی رادرچوکات پروژۀ کاسا 

 .هزار از طریق برنامۀ میثاق شهروندی آغاز کرد یک

به گفتۀ وی، حفر ده چاه آب آشامیدنی نیمه عمیق اولین پروژۀ کاسا یک هزاردر بغالن است 

هزار وبرنامۀ میثاق شهروندی با ده  افغانی از طریق پروژۀ کاسا یک“ ۰۰۹۸۱۶۶”که به هزینۀ

 .درصد سهم مردم در قریۀ شش کاله ولسوالی پلحصار بغالن تطبیق می شود

انجنیر شریف اندرابی مدیر برنامۀ میثاق شهروندی بغالن حین افتتاح این پروژه نقش مردم را  

در جهت تطبیق پروژه ها ارزنده خواند وازباشندگان آن قریه خواست که در راستای تطبیق 

 https://bakhtarnews.af.این پروژه مسووالن را همکاری کنند                            

کارتطبیق اولین پروژۀ 

کاسا یک هزار دربغالن 

 آغاز شد

 داخلی

افزایش بهای مواد اولیه 

و سوخت و انتقاد 

 شهروندان از گرانفروشی

 داخلی

 دلو / باختر 3/فیض آباد/

عواید مالیاتی مستوفیت بدخشان نسبت به برنامه داده شدۀ وزارت مالیه  ۹۹۱۱ درسال مالی

 .شش اعشاریه وسه در صد افزایش را نشان می دهد

این مطلب را مستوفی بدخشان درصحبت با احسان اهلل براتی خبرنگار آژانس باختر بیان کرد و 

گفت که با وجود مرکزی شدن عواید مالیاتی موسسات، مخابرات،ترانسپورت و تقاعد کار 

مندان دولت،مستوفیت بدخشان توانسته است با ایجاد سیستم های منظم و شفاف مالیاتی و 

تطبیق بر نامه های اساسی، عواید آن والیت را به بیش ازدوصد وچهل وهشت میلیون افغانی 

برساند که نسبت به برنامه دادۀ شده وزارت مالیه ، شش اعشاریه سه در صد افزایش را نشان 

 .می دهد

محمد مقصود اصفیا مستوفی بدخشان دراین مصاحبه گفت که اداره مستوفیت بدخشان 

بیش ازدوصدوسی وسه میلیون افغانی برنامۀ گرداوری عواید وزارت مالیۀ  ۹۹۱۱ درسال مالی

را در یافت کرده بود که توانسته اندوصدوچهل وهشت میلیون افغانی عواید جمع آوری کنند 

 . که بیش ازشش درصد افزایش را نسبت به برنامۀ داده شده وزارت مالیه را نشان می دهد

عواید مالیاتی سال 

بدخشان افزایش 9/11

 یافته است

 داخلی



 

 دلو/باختر ۹۶کابل /

 
های مالی امریکا  کمک گوید:  بازرس ویژۀ ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار می

به حکومت آیندۀ افغانستان باید به حفظ و احترام گذاشتن به حقوق زنان افغان مشروط کرده 

 .شود

آژانس باختر؛ جان سوپکو در یک نشست مجازی که به خاطر نشر گزارش سیگار در  به گزارش

های انکشافی ایاالت متحده در بخش حمایت از حقوق زنان افغان برگزار  مورد بررسی برنامه 

شده بود، گفته است: تذکر نیافتن حقوق بشر و حقوق زنان در توافق نامۀ صلح ایاالت متحده 

  .با طالبان یک امر تاسف آور است

هنوز هم می تواند در حفظ دستآورد های که  ٬حکومت ایاالت متحده ٬سوپکو افزود ه است

  .زنان و دختران افغان در دو دهه اخیر به آن دست یافته اند، نقش بازی کند

او تاکید دارد سیاست گزاران ایاالت متحده باید کمک ها با حکومت آینده افغانستان را به 

پابندی عملی به حفاظت از حقوق زنان و دختران، مشروط کنند. حکومت ایاالت متحده نیز 

باید سایر کشور ها و نهاد های کمک کننده را به مشروط کردن کمک های آینده شان به 

 .حکومت افغانستان تشویق کند

 

 

 دلو/باختر11سرپل/

 
 .رسد تن می ۹۳۹۸میزان تولید روغن کنجد در سرپل، روزانه به 

به گزارش آژانس باختر؛ مسووالن ریاست زراعت، آبیاری و مالداری سرپل می گویند که میزان 

 .تولید روغن کنجد در سال جاری در آن والیت، به پنجصد و دو تن رسیده است

گویند که روغن کنجد به دو شیوۀ سنتی و  افرادی که در بخش تولید کنجد فعالیت دارند، می

 .شود های کوچک تولید می عصری توسط دستگاه

جوزجان و بلخ نیز صادر   سرپل، به  های مردم تولید شده برعالوۀ رفع نیازمندی   روغن

 .شود می

دهد که در شش ماه اول امسال، به  حال، معلومات ادارۀ احصاییه و معلومات نشان می در همین

 .ارزش نزدیک به سی و دو هزار دالرامریکایی، روغن کنجد به بیرون از کشور صادر شده است

روزانه بیش از یک تن 

روغن کنجد در سرپل 

 شود تولید می

 داخلی

های آینده  سیگار: کمک

باید  ٬با افغانستان

مشروط به رعایت 

 حقوق زنان باشد

 داخلی
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های جامعه جهانی بیرون از بودجه دولت افغانستان  درصد از کمک۰۶گوید که  جمهور غنی می رییس

  اند هزینه شده

سازی تعهدات نشست ژنو سخن  شنبه در نخستین نشست پیگیری و عملی آقای غنی که امروز پنج

سازی بودجۀ ملی و  زد، گفت که علت اینکار چالش در حکومت افغانستان است و با شفاف می

 .ها به بودجه ملی برگردانده خواهند شد ده ساختن نهادها، این کمک حساب

سازی تعهدات افغانستان در نشست ژنو اصالحات در  جمهور غنی تأکید کرد که برای عملی رییس

ها رفته بیرون از بودجه دولت، اما  شصت درصد کمک»سازی آن نقش کلیدی دارد:  بودجه و عملی

های ملی  المللی نیست از ما است. بودجه را شفاف بسازید، موثر بسازید، پروگرام چالش از جامعه بین

 «.آید ده بسازید، پول پس می را حساب

نشست ژنو که در ماه قوس سال جاری هجری خورشیدی برگزار شد، در آن جامعۀ جهانی سیزده 

 .میلیارد دالر کمک مشروط به افغانستان تعهد کرد

 هشت صبح : مقاله اقتصادی ۹۹۱۱حوت  ۰

نیمروز شده و بدون طی   ساالنه از بندرعباس ایران وارد گمرک«سپار»هزاران تُن میوه خشک به نام 

های  صبح، شماری از مقام۸های روزنامه  شود. براساس یافته مراحل گمرکی به پاکستان قاچاق می

میلیارد  ۹۸میلیون دالر امریکایی )بیش از  ۱۱۱تر از  بیش  بلندرتبه محلی و مسووالن در دو گمرک

شود.  زنند. این پول توسط مسووالن در سه والیت گرفته می افغانی( را ساالنه از این درک به جیب می

گیرد.  هزار افغانی کمیشن می ۵۵۶مسووالن گمرگ نیمروز در بدل ورود تنها یک کانتینر این میوه، 

 ۹۶۶در ادامه حین انتقال این میوه به سمت پاکستان، مسووالن در والیت نیمروز در بدل هر کانتینر 

هزار افغانی  ۰۶۶هزار افغانی و مسووالن امنیتی در قندهار  ۹۶۶هزار افغانی، مسووالن در هلمند 

هزار  ۰۶۶کنند. سرانجام مسووالن در گمرک قندهار حین صادر کردن آن به پاکستان،  دریافت می

تُن  ۰۰کانتینر که هر کانتینر آن  ۹۶۶گیرند. این در حالی است که روزانه بیش از  افغانی کمیشن می

هزار کانتینر  ۹۰رود. این آمار در یک سال به حدود  است، وارد کشور شده و سپس به پاکستان می

سی( برای این میوه در  اس کننده تعرفه )تی گونه کُد قیمتی و کُد مشخص شود. تاکنون هیچ می

گمرک افغانستان تعیین نشده است. بدین ترتیب افراد تا  (ASYCUDA) سیستم اسیکودای

 .گیرند شان بخواهد، از قاچاق این میوه خشک کمیشن می دل

 شود؟ چیست و چگونه قاچاق می«سپار»

شود.   شناخته می »فوفل«های سنتی به نام  ای از نخل هندی است که در کتاب میوه سپار گونه

های دیگر این  متر بلندی دارد. نام ۰۵روید و نزدیک به  درخت این میوه در مناطق گرم آسیا می

است. به این میوه خشک در افغانستان  »فاطویل«و  »پوفل«، »کوثل«، «تانبول»، «سپاری»درخت 

های  گویند. برگ می «Betel Nut» و در زبان انگلیسی به آن«فوفل»، در ایران »سپار«و پاکستان 

شود. میوه سپار مانند خرما  شکل است که در انتهای تنه در باالی آن برافراشته می ای این درخت شانه

متر است. سپار هنگامی که نارس  سانتی ۰تا  ۱سخت و دارای پوست نازک است. این میوه حدود 

شود. از سپار به عنوان گیاه  باشد، رنگ پوست خارجی آن سفید است و پس از رسیدن، زرد می

 .آید کنند و از آن ترکیب زیادی از مواد طبی به دست می دارویی استفاده می

ساالنه میلیاردها افغانی 

از قاچاق میوه سپار به 

 رود جیب مسووالن می

 داخلی

 درصد کمک۰۶غنی: 

های جهانی بیرون از 

بودجه دولت هزینه 

 اند شده

 داخلی


