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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ------------------------------------------------------- (چولهی)دو وارد شدند_  ا یاسپان یقنار  ر یش از هزار مهاجر به جزایب

 5 --------------------------- وزارت( تیسا بیــــ )و  صورت گرفت خورایک ی  و غ خانواده در رسپل مساعدت خورایک 116به 

 6 ------------------------------------------------------------------- (چولهیــ )دو ينور مهاجر آلمان ته انتقالی     خهڅ ونانیله 

 7 ----------------------------------------------------- وزارت تیسا بیــ و نمودند افتیخانواده در قندهار مساعدت در  95

ون ۀتذکر  عیــــتوز   7 --------------------------------------- (کایامر  یــ ) صدا رانیمهاجر افغان در ا ۵۰۰۰از  شیب یبرا یکیالکیر

 16 ----------------------------------------- کرونا در کشور ثبت شده است  روسیمورد مثبت و  ۱۲۱ساعت گذشته  ۲۴در 

 17 -------------------------- کنندیم افتیگندم در   ۀاصالح شد یهاهزار کشاورز در سطح کشور تخم ۲۸۰وزارت زراعت: 

 17 -------------------------------------------------- خود را در مقابل دفیر سازمان ملل در لبنان آتش زد ی  ایسور  یپناهجو 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

قایق کوچک به سواحل جزایر قناری اسپانیا رسیده اند. تشدید اقدامات امنیتر در سواحل مراکش، مهاجران  ۴۸۵بیش از هزار مهاجر در 

 .یک اقدام کنندو قاچاقچیان را وادار ساخته تا هرچه زودتر به عبور خطرناک از این گذرگاه آتالنت

     

 گرویه از مهاجران نجات داده شده از یک کشتر در ساحیل در جزیره قناری پیاده یم گردند

ین تعداد مهاجران را از سال ساعت گذشته  ۴۸ ه این سو درب ۲۰۰۶ صلیب رسخ روز شنبه اعالم کرد که جزایر قناری اسپانیا شاهد بیشیر

 .بوده است

قایق به هفت جزیره اسپانیا آمدند. گفته یم شود که آنها با قایق  ۴۸۵ نفر با ۱۰۱۵  پنجشنبه و شنبهبی   »سخنگوی صلیب رسخ گفت: 

ی به آن سوی اقیانوس اطلس سفر کرده و توسط کشتر های نجات دریای  نزدیک جزایربا پیدا شده اند  .«های کوچک ماهیگی 

بوده است؛ اما جریان ورودشان بی   ماه های جنوری و سپتمیر  اسپانیا در سال های اخی  شاهد افزایش مهاجرت از مسی  دریا 

درصد  ۵۲۳.۷ رصد کاهش یافته است. داده های وزارت داخله این کشور نشان یم دهد که ورود مهاجران به جزایر قنارید ۵.۸ تقریبا

 .افزایش یافته است

 کاهش یافته است  ۲۰۱۱شمار مهاجران در آلمان برای نخستی   بار بعد از سال :  مرتبط

شان از از سالمتر  کامل برخوردار   بیشیر مهاجران از افریقای شمایل یا کشورهای جنوب صحرای افریقا آمده اند. صلیب رسخ گفت، بیشیر

بودند؛ اگرچه برخ  از آنها عالئم هیپوتریم )کاهش شدید دمای بدن( را داشتند. این مقام مسئول صلیب رسخ اضافه کرد همه آنها از 

 .نظر ویروس کرونا مورد آزمایش قرار گرفته اند

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55175758
https://www.dw.com/fa-af/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55175758
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55234010
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 آمده اند، آزمایش کرونا شده اند
ی

 .همه پناهجویای  که به تازگ

 سفر خطرناک

 به مهاجران در سیاستم
ی

ی برای مقابله با هجوم پناهجویان و رسیدگ داران محیل از دولت مرکزی اسپانیا خواسته اند که منابع بیشیر

 .اختیارشان قرار دهد

ش نوشت:  هدف ما داشیر  یک شبکه پایدار از »خوزه لوئیس اسکریوا، وزیر مهاجرت پس از سفر به جزایر قناری، روز شنبه در تویییر

 «.ی اقامتر در جزایر قناری استمکان ها

انه را تقویت کرده است، قاچاقچیان و  تحلیلگران و گروه های مدافع حقوق بشر یم گویند از آنجا که مراکش امنیت سواحلش با مدییر

ی غرب س ۹۷ مهاجران مجبور شده اند هرچه رسیغیر اقدام کرده و عبور خطرناک از کانال قناری ها را که در حدود س احل اقیانو کلیومیر

 .اطلس واقع شده، آغاز کنند

سپتمیر  ۱۷ نفر در تالش برای عبور از این مسی  خطرناک دریای  بی   اول جنوری و ۲۵۱ براساس آمار سازمان بی   الملیل مهاجرت، حداقل

 .غرق شده و جان باخته اند

عقرب برای  14آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت رسپل با همکاری موسسات مدد رسان، به روز چهار شنبه 

 خانواده بیجاشده در آن والیت مساعدت خورایک و غی  خورایک توزیــــع نمود. 116

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55234010
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وزارت امور مهاجرین 
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کیلو آرد برای   15کیلو روغن،18کیلو آرد،  184) کمک های یاد شده به هر خانواده از سوی سازمان غذای  جهان شامل

بوده که با حضور نماینده اداره مهاجرین و  DACARکیلو نمک و بسته های صیح از جانب موسسه   2اطفال سوی تغذی، 

 موسسات یاد شده توزیــــع شد. 

 

ي. په دغو مهاجرو گ   ۶۶شمول له یونان څخه به د افغانانو په  ې رسپرسته افغان   ۱۷نور مهاجر هم د آلمان د هانوور ښار ته راورسی    یر

 .کوچنیان هم شامل دي

     

 

ې له هغو  ۴۸په دغو مهاجرو گ   منل سوو مهاجرو څخه دي خ   د آلمان حکومت، د یونان په ټاپو گ  د موریا کمپ تر سخت ۱۵۵۳ی 

 .سوځیدو وروسته منیل  دي

  د کورنیو چارو وزارت په حواله په هغوی گ  د 
ې د  ۱۸جرمت  ې رسپرسته تنیک  ځوانان هم شامل دي خ   سنونه ی  کلونو ترمنځ   ۱۷او  ۱۵یر

 .دي

. د   ۱۸له دغو    یوه بله پروسه هم پيل س 
ې د پناه غوښتت  کسانو څخه پرته له یوه سوریای   نور ټول افغانان دي او باید په آلمان گ  ی 

  
 ائيتالف په مارچ میاشت گ  پر دې توافق وکړ خ   د مهاجرو د منلو د یوه اروپای   پروګرام په چوکاټ گ  دي د یونان د آلمان حکومتر

یدو رسه   ټاپوګانو له کمپونو څخه مهاجر راوغوښتل  ۹۲۸څو سوه مهاجرو ته د راتګ اجازه ورکړي. په مجموع  ډول باید د وخت په تی 

ې ناروغ کوچنیان ا ۲۴۳س  خ     .و تنیک  ځوانان دي او پاته نور کسان بیا د هغوی نژدې خپلوان ديی 

https://www.dw.com/ps/germany-immigration-greece/a-55436565
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ه سوې ده،  ۴۸په هغو  ې په یونان گ  تی    پروسه ی 
ې کم سنه کوچنیان هم شامل دي.  ۲۴مهاجرو گ  خ   د پناه غوښتت  ې عراقيان  ۱۱ی  نور ی 

ون،  ې سومالیايان،  ۷دوه يمنيان، درې د کامی  ې او  ۱۵ی  ې د سوری  ې فلسطین ۱۰ی   .يان ديی 

  نتیجه ده. په هانوور گ  د رارسیدو رسه سم هغوی 
ط د کرونا تيست منف  د نوموړي وزارت په حواله د هغوی د پرواز د اجازې اول رسر

. وروسته به دغه نوي   گ  پاته س 
ې تر معلومولو پوري مجبوره دي په قرانطی     نتییحر

باید د کرونا یوه بله آزموینه هم ورکړي او د منف 

 .مهاجر د آلمان پر نورو آیالتونو وویشل س   رارسیدیل  

ې  ګ،  ۱۳د برلی   او نوردراین ویستفالی   ایالتونو،  ۱۴له دې ډیل  څخه به ی  ې بایرن،  ۱۰باډن وورتیمبی  ،  ۶ی  ې تورینګی   ې نیدرزا  ۴ی  کسن، ی 

ې راین لند فالز ته واستول س   ۳ ې هیسن او دوه به ی   .ی 

عقرب، برای  15شنبه 5ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت قندهار با همکاری موسسات مدد رسان، به روز 

 خانواده که به دلیل جنگ از ولسوایل ارغنداب بیجا شده بودن، مساعدت خورایک و غی  خورایک توزیــــع نمود.  95

کیلو موادی سوی تغذی برای اطفال 3کیلو بسکویت،   2کیلو دال نخود،  25کیلور وغن،  18،کیلو آرد   184برای هر خانواده 

خانه، البسه اطفال ،یک تخته ترپال  UNHCR، بسته های صیح از جانب موسسه  WFPاز سوی موسسه  ، بسته های آشی  

داره مهاجرین و موسسات بوده که با حضور نماینده ا DACARو بسته های صیح از جانب موسسه   SICازجانب موسسه 

 یادشده توزیــــع شد. 

 ۱۳۹۹, ۱۳عقرب 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ونییک  ۵۰۰۰گوید که یط حدود دو ماه گذشته، ادارۀ میل احصاییه و معلومات افغانستان یم دریافت  مهاجر افغان مقیم ایران تذکره الکیر

 .کرده اند

، سخنگوی این اداره امروز سه شنبه سوم نومیر ) هزار مهاجر  ۳۰عقرب( به صدای امریکا گفت که یط این مدت بیش از  ۱۳رویینا شهایر

 .افغان در ایران تثبیت هویت شده اند

 روزانه 
ً
یک یم ۸۰۰او افزود: "در دو مرکز ما که فعال است، تقریبا یک شده، بیش هزار نفر بایومیر ۱۸ال حاض  شوند و در حنفر بایومیر

ونییک خود را دریافت کرده انداز بنج  ."هزار نفر تذکره الکیر

ونییک برای مهاجرین افغان در ایران که فاقد اسناد استند، به تاریــــخ  یم سنبلۀ سال روان خورشیدی به گونۀ رس ۲۲روند توزیــــع تذکره الکیر

 .آغاز شد

ونییک در تهران و مشهد فعال استند و قرار  همچنان خانم شهایر افزود که یک و توزیــــع تذکره الکیر اکنون دو مرکز تثبیت هویت، بایومیر

 .است که در این شهرهای ایران دو مرکز دیگر نی   به فعالیت آغاز کند

 .برندیران را به پیش یمخانم شهایر تاکید کرد که دو مرکز دیگر در کرمان و زاهدان تنها روند تثبیت هویت مهاجرین افغان مقیم ا

ونییک و پاسپورت برای مهاجران فاقد اسناد در ایران بخشر از مواردی اند که وزارت های خارجۀ افغانستان و ایران در توزیــــع تذکره الکیر

 .ماه رسطان امسال بر آن موافقه کردند

ر مهاجر افغان فاقد اسناد در ایران تذکره هزا ۸۰۰کنندگان افغانستان گفته که قرار است برای حدود وزارت امور مهاجرین و عودت

ونییک توزیــــع شود  .الکیر

برند که از این میان یک میلیون آنها کارت اقامت و حدود میلیون مهاجر افغان در ایران به رس یم ۲.۵بر اساس آمار این وزارت، اکنون 

 دارند؛ اما حدود  ۴۵۰
ی

 هزار مهاجر افغان در ایران فاقد هرگونه اسناد رسیم و شناسای   ۸۰۰هزار دیگر نی   ویزای طوالی  مدت خانوادگ

 .استند

 

 

 

 بیکاری و مهاجرت، دو روی سکه مشکالت شهرستان مرزی رسدشت

 خبر گزاری جمهوری اسالیم 

https://www.irna.ir/news/84100097/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ترین  رسدشت که به -ایرنا -مهاباد ین مساحت جنگیل مشهور است شهرستان مرزی آذربایجانعنوان سیر  غریر به دلیل داشیر  بیشیر

ین دلیل آن بیکاری و نبود اشتغال در آن  .است اکنون به عنوان شهری که باالترین مهاجرت را دارد شهرت پیدا کرده، مهاجریر که بیشیر

ین مساحت غریر به شمار یمهای آذربایجانهرستانهزار هکتار جنگل ییک از زیباترین ش ۹۰دشت با رس  به گزارش ایرنا،  رود که بیشیر

های این شهرستان مرزی را دوچندان  سه" بر روی آن زیبای  آن از جنگل پوشیده شده است و عبور رودخانه زاب و احداث سد "کوله

 .کرده است

ی غرب این شهرستان در مسی  رود  ۴۰آبشار زیبای شلماش نی   که در فاصله 
داییم به همی   نام قرار دارد در تمام  ایخانهکیلومیر

ین قطب گردشگری در آذربایجانها مقصد مساففصل    .غریر مبدل شده استران و گردشگران این شهر است و به عنوان مهمیر

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/06/28/4/157192584.jpg
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

و در  شور استرشه" در ک"های تولید انگور سیاه مشهور به میر ییک از قطبهزار مییلتا  ۸۰۰رسدشت با میانگی   بارش ساالنه 

 .رودغریر به شمار یممحصول در آذربایجان ۲انند انار و انجی  هم قطب تولید این م محصوالت باع  دیگر

هکتاری در حاشیه  ۲قطعات کوچک یک یا  های زراع وضعیت مناستر ندارد وزمی    روستا در حوزه ۲۷۰اما این شهرستان با داشیر  

س به آنها   .آسان نبوده و عمال درآمد چندای  برای کشاورزان و روستانشینان نداردجنگل وجود دارد که دسیر

هکتار به صورت دیم  ۳۱۶هزار و  ۱۸هکتار آیر و  ۷۷۸هزار و  ۹هکتار اراض  کشاورزی در رسدشت وجود دارد که  ۹۴هزار و  ۲۸ 

 .شودتولید یم هزار تن انواع محصوالت دایم، آبزی، زراع و باع  در این شهرستان ۱۲۲است؛ ساالنه 

فت خویر برخوردار نیست و در شهرک  رسدشت در بخش صنعت نی   به خاطر مسافت زیادی که با دیگر شهرهای اطراف دارد از پیشر

   .نفر در آنها اشتغال دارند ۳۰۰واحد فعال وجود دارد که کمیر از  ۵۷نها ت صنعتر آن هم اکنون

 سالح شیمیای  در  مورد حمله هوای  این شهرستان در دوران جنگ تحمییل چندین بار 
دشمن بعث قرار گرفت و نخستی   شهر قربای 

 .رودجهان به شمار یم

های شیمیای  چهار نقطه پرازدحام رسدشت را بمباران کرد که در این حمله با استفاده از بمب ۱۳۶۶رژیم بعتی عراق در هفتم تی  

نظایم شهر شهی ۱۱۹ناجوانمردانه  د و بیش از هشت هزار نفر نی   در معرض گازهای سیم قرار گرفتند و دچار نفر از ساکنان غی 

 .مصدومیت شیمیای  شدند

https://img9.irna.ir/d/r2/2019/07/18/3/156487984.jpg
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ترین تهاجم شیمیای  بود که آثار و مشکالت بسیاری به وجود آورد و در ی  بمباران شیمیای  شهر مرزی رسدشت فجیع

وشیما نام گرفتبمباران هسته شهر قربای  جنگ افزارهای شیمیای  در جهان پس از اولی    دشترس  آن  .ای هی 

 .مواجه شده است کنون با مشکل اشتغالا  های خویر که در حوزه گردشگری داردها و پتانسیلرسدشت با تمام زیبای  

ایط خاض که دارد عمال در بخش کشاورزی و معدن نتوانسته است توسعه پیدا کند و اشتغال چندای   این شهرستان به دلیل رسر

و رد و از طرف  دیگر عدم رسمایه گذاری در بخش گردشگری نی   نتوانسته است خال بیکاری را در این شهرستان پر کند از ایبوجود آو  ی 

 .اندبسیاری از ساکنان آن راه مهاجرت را در پیش گرفته

 به مقصد شهرستانخها به صورت انفرادی و یا این مهاجرت
ی

یز، هانوادگ  مانند تهران، تیر
مالیر برای برداشت  و مدان های مختلف 

 .آجرپزی و یا انجام کارهای خدمایر و کاذب است زمیت  و پیاز، سیب

 بهیر رایه اقلیم کردستان عراق شده و برخ  نی   با فروش دارای   برخ  دیگر در
ی

های خود به سمت کشورهای جستجوی کار و زندگ

هفته قبل در کنال مانش فرانسه غرق شدند( در این راه  نژاد" )پنج نفره "ایرانکنند و تعدادی از آنان مانند خانواده اروپای  مهاجرت یم

 .دهندجان خود را از دست یم

کنند درهای خود را به روی پناهجویان بسته نگاه دارند، بحران افزایش از طرف  دیگر با وجود اینکه کشورهای اتحادیه اروپا تالش یم

ندرو به افزایش است و مهاجران به صورت قاچاق راه کشورهای اروپای  را در پیش یم موج مهاجرت به سوی این کشور همچنان  .گی 

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/09/30/3/157648183.jpg
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

نگار ایرنا اظهار داشت: پشم  ه بییک از اهایل روستای "مالشیخ" رسدشت که فرزندش به اروپا مهاجرت کرده است در گفت و گو با خیر

 .ای اروپای  ساکن هستندو اکنون در ییک از کشورهام از راه قاچاق اقدام به مهاجرت کردند همراه عروس و نوه

 کرد، 
 
کنم و پشم پس از ازدواج به کار یم افزود: تاکستان کوچیک داریم که خودم به تنهای  روی آن وی که خود را کاک رشید معرف

ی یم  کارگری و کولیر
 .عطیل کردتکرد اما شیوع کرونا هر دو کار را رسدشت مهاجرت کرد و مدیر

مک قاچاقچیان از مرز ایران خارج کاش را فروخت و با پول آن با  خانه کرده بود و اسباب و اثاثانداز ضافه کرد: مقداری پول پسوی ا

 .شد و سپس به ترکیه رفت

 کردند تا اینکه رایه یونان شدند و حاال هم در ییک از ک
ی

ایط بسیار بدی زندگ های شور وی گفت: خانواده پشم مدیر در ترکیه و در رسر

 .اروپای  اقامت دارند

 از هزینه با چند نفر از کسای  که در این مدت بستگانشان از شهرستان رسدشت به اروپا مهاجرت کرده بودند تماس گرفتم
ی

ها، که همیک

ر این گفت و  رج نام و نشان خود را دد فر به قاره سیر  متحمل شدند سخن گفتند اما هیچ کدام اجازهس رنج و مشکالت زیادی که در راه

 .گو ندادند

 از رسدشت به خارج از کشور مهاجرت حدود هزار نفر 

ن در حایل که به گفته مسووالن رسدشت، مهاجرت از این شهرستان به خارج از کشور بیشیر به صورت قاچاق بود اما آمار دقیفر در ای

   .کننده گذشته در این شهرستان اشاره یمهزار نفر در طول هشت ماتا  ۸۰۰ خصوص وجود ندارد و برخ  منابع به تعداد

انشهر در مجلس شورای اسالیم یم به امید یک  گوید: امسال حدود هزار نفر از شهرستان مرزی رسدشتنماینده مردم رسدشت و پی 

 مناسبیر به خارج از کشور مهاجرت کرده
ی

 .اندزندگ

ی به خود گرفته استکمال  شت امامهاجرت از این شهرستان هرچند در سال های گذشته نی   وجود دا امسال این روند شتاب بیشیر

ی به  اظهار داشت: مهاجرت از این شهرستان هرچند در سال های گذشته نی   وجود داشت اما پورحسی    امسال این روند شتاب بیشیر

مام اعضای خانواده خود د دارد، با تهای زیادی نی   وجو خود گرفته و شمار زیادی از شهروندان رسدشتر که حتر در میان آنها خانواده

 .انداقدام به مهاجرت کرده

های کانال مانش هنگام عبور از آن افزود: به طور قطع وی با اظهار تاسف مبت  بر غرق شدن اعضای یک خانواده رسدشتر در آب

ر شهرستان رسدشت وجود داشت آنها قل درآمدی دهای  که مهاجرت کرده اند شغل و حداچنانچه برای این خانواده و سایر خانواده

   .به هیچ عنوان اقدام به مهاجرت نکرده و حاض  نبودند جان خود و خانواده شان را به خطر اندازند

انشهر در مجلس شورای اسالیم اضافه کرد: خانواده های  وجود داشتند که فرزندانشان آنها را مجبور  نماینده مردم رسدشت و پی 

 در مناطق روستای  احشام خود را به فروش برسانند تا هزینه مهاجرت آنها به خااند که طال، سکرده
رج از کشور فراهم اختمان و حتر

 .شود

 شهر شیمیای  جهان است که شهروندان آن برای صیانت از نظام شهدا و حسی   
پور با بیان اینکه شهرستان مرزی رسدشت نخستی  

 کرده و شهروندان آن برای دانجانبازان زیادی را تقدیم انقالب کرده
ی

ستیایر د، افزود: شایسته این مردم نیست که در محرومیت زندگ

 .به شغل مناسب از کشور خود مهاجرت کنند

ایط خاص توپوگراف  آن از لحاظ کشاورزی بسیار محدود است   وی تاکید کرد: شهرستان مرزی رسدشت به دلیل کوهستای  بودن و رسر

   .ویر ندارندو روستاییان آن درآمد خ

و مرز رسیم "کیله" در حال حاض  تنها مرز کیله و آنهم برای صادرات فعال است که  وی اضافه کرد: از مجموع معابر مرزی "اشکان"

 .های اخی  کاهش پیدا کندهمی   امر موجب شده داد و ستدهای مرزی نی   در این شهرستان به شدت یط سال
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

انشهر اب امیدواری کرد در کنار توجه مسووالن به ایجاد مراکز صنعتر و اقتصادی پایدار جهت  رازنماینده مردم رسدشت و پی 

 را در میان مرزنشینان این شهرستان تقویت کنندهای رسدشت انگی   زای  و رفع کمبودها با تقویت زیرساختاشتغال
ی

 .ه زندگ

 های رسدشتر به شهرهای عمفر کشورمهاجرت خانواده

سب برای فعالیت کشاورزی و کمبود مراکز اشتغالزا در این شهرستان مرزی باعث شده که تعداد زیادی از نبود زمی   زراع منا

ها و شهرهای عمفر کشور مهاجرت کنند و به عنوان کارگر روزمزد به های رسدشتر در جستجوی کار و کسب درآمد به استانخانواده

دازند  بی 
 .فعالیت کشاورزی، ساختمای  و حتر خدمایر

 فرماندار رسدشت در این زمینه گفت: به دلیل نبود اداره گذرنامه در این شهرستان آمار دقیفر در خصوص مهاجرت به خارج از کشور 

 .گویندها از مهاجرت فرزندانشان سخن یمد و برخ  خانوادههای مردم وجود دار حث مهاجرت در بی   تودهب وجود ندارد اما

 

ها و به شهرستان و فعالیت در واحدهای آجرپزی کارگری های رسدشتر برایسال تعداد زیادی از خانوادهپور افزود: اما اماقیص نخشر 

س نیستاما بازهم آم اندهای عمفر کشور رفتهاستان  .اری در این خصوص در دسیر

، توسکنیم با تبدیل اراض  دبیکاری اظهار داشت: سیع یم های این شهرستان برای کاهشوی در خصوص برنامه عه باغات یم به آیر

بر کسب درآمد بیشیر  فعال و فعال کردن بازارچه رسیم "اشکان" در کنار بازارچه "کیله"و نیمه دیم، فعال کردن واحدهای صنعتر راکد

 .و ایجاد اشتغال در این افزوده شود
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ۵۰۰ و برنامه اجرای آبیاری تحت فشار در دهش هکتار از مزارع دیم این شهرستان به آیر تبدیل ۵۰۰  هزار وامسال در مجموع یک 

 دشت "ربط" در دستور کار قرار دارد هکتار

هکتار از مزارع دیم این شهرستان به آیر تبدیل  ۵۰۰  هزار وفرماندار رسدشت گفت: از نیمه دوم سال گذشته تا مهر امسال در مجموع 

   .ربط" در دستور کار قرار دارددشت " هکتار ۵۰۰ شده است و برنامه اجرای آبیاری تحت فشار در

ی در رسدشتوی با اشاره به فعال های مرزنشیت  در این افزود: در همی   راستا پیش بیت  شده است تا کارت سازی رویه جدید کولیر

ی مرز( از تخفیف گمرگ هفت میلیون ریایل بر   ۲۰شهرستان نی   فعال شود تا هر خانواده مرزنشی   )ساکن در شعاع  ای هر کیلومیر

 .عضو خانواده برخوردار شود

ی" نامگذاری شده هر خانواده چهارنفری ساکن در شعاع  پور گفت: در قالب این طرح که بهنخشر  ی   ۲۰طرح "مزیت کولیر کیلومیر

 .میلیون ریال از تخفیف گمرگ ورود کاال برخوردار خواهند شد ۲۸مرز در ماه 

ی برای  های یک تا چهار نفری ساکن مناطق مرزی بر اساس تعداد اعضای خانواده بوده و خانوادهوی افزود: تخفیف طرح مزیت کولیر

 .فیف امکان نداردهای با اعضای بیشیر از چهار عضو این افزایش تخبرای خانواده

 نفر در واحدهای صنعتر رسدشت اشتغال دارند ۳۰۰

هرستان بسیار محدود است بخش صنعت نی   در این شهرستان ه دلیل جنگیل بودن این شب در حایل که فعالیت کشاورزی در رسدشت

 .واحد دارای پروانه فعالیت در این شهرستان، تعداد کیم فعال هستند ۵۲  بسیار ضعیف است و از

در رسدشت یک شهرک صنعتر نی   دایر شده اما بیشیر واحدهای آن کوچک هستند و تعداد کارگرهای مشغول به فعالیت در آن بسیار  

بازارچه مرزی امکان صادرات و واردات   ۲ با داشیر   ترین مرز زمیت  با عراق را دارد کهتند و این در حایل است که رسدشت نزدیککم هس

 .کاال در آن وجود دارد

درصد  ۷۰واحد صنعتر در این شهرستان پروانه فعالیت دارد که  ۵۲رییس اداره صنعت، معدن و تجارت رسدشت نی   گفت: هم اکنون 

 .اندنفر شغل ایجاد کرده ۳۰۰ر مجموع برای د فعال و نیمه فعال هستند که آنها 

وی کار برای واحدهای تولیدی وجود دارد اما مسافت زیاد رسدشت با دیگر شهرها باعث  محمد بایزیدی افزود: در این شهرستان نی 

 .حدهای تولیدی شهرهای بزرگ را نداشته باشندتوان رقابت با وا و  زینه تمام شده واحدهای تولیدی افزایش پیدا کردهه شده تا

کنند اما با توجه وی اضافه کرد: چند واحد تولید این شهرستان از جمله واحدهای تولید ظرف پالستییک تمایم تولید خود را صادر یم

 .به هزینه باالی حمل و تامی   مواد اولیه باز هم با مشکل مواجه هستند

در  که اکنون سه معدن طال، آهن و الشه در این شهرستان فعال استن در رسدشت نی   گفت: همبایزیدی با اشاره وجود سه معد

 .مینه اشتغال خویر را بوجود آورند که این مهم نی   اتفاق نیفتاده استز  صورت فرآوری و خودداری از خام فروسر 

تن خاک طال از آن به کارخانه طالی زرشوران  ۳۰تا  ۴۰رداشت و ب سنگ طال و نقرههزار تن کان ۵۰االنه س معدن طالی رسدشت

 شودتکاب فرستاده یم

 ۴۰سنگ طال و نقره از آن برداشت و هزار تن کان ۵۰وی افزود: معدن طالی رسدشت که در نزدییک روستای باریکان قرار دارد ساالنه  

 .شودتن خاک طال از آن به کارخانه طالی زرشوران تکاب فرستاده یم ۳۰تا 

 .نفر به صورت مستقیم در آن اشتغال دارند ۳۵فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون  ۱۳۸۱ه کرد: این واحد از سال وی اضاف
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است و  برداری از آنها بسیار مشکلوی یادآور شد: رسدشت از معادن متعددی برخوردار است اما به دلیل پوشش جنگیل آن امکان بهره

 .شودیمبرای استخراج معادن آن مجوز صادر ن

باب  ۵۰۰شده است که در مجموع دارای  های تجاری رسدشت نی   گفت: در این شهر پنج مجتمع تجاری دایروی در خصوص مجتمع

 .بل از شیوع کرونا از وضعیت خویر برخوردار بودندق مغازه بوده و تا

ی" هم  ر خانوار ساکن در نوار مرزی با هزا ۱۸رییس اداره صنعت، معدن و تجارت رسدشت گفت: در قالب طرح "مزیت کولیر

خفیف گمرگ ت توانند ازبازارچه مرزی "کیله" و "اشکان" یم ۲شوند که در صورت فعالیت هزار نفر مشمول این طرح یم ۶۴جمعیت 

 .استفاده کنند

 بازارچه
ی

تعریف شده و امکان  ردیف کد  ۸۱۹قلم کاال در  ۱۰۰ها فزود: در این بازارچهاهای مرزی رسدشت نی   وی در خصوص ویژگ

ی   وجود ن های کشور ممنوع است، تاب، الستیک و پارچه که در سایر بازارچهواردات کاالهای گروه چهار از جمله گوسر تلفن، لب

 .دارد

 صنعت گردشگری پتانسییل که در رسدشت مورد غفلت قرار گرفته است

ایط خاص جغرافیای  آن از ج هزار هکتار جنگل، عبور رودخانه پرآب  ۹۰مله داشیر  بیش از شهرستان مرزی رسدشت با توجه به رسر

زاب از آن و داشیر  جاذبه های گردشگری بکری همچون آبشار شلماش به عنوان ییک از زیباترین آبشارهای کشور و دریاچه سد 

شتغال اند نقش مهیم در ایجاد اتو رسدشت از پتانسیل بسیار باالی  در امر گردشگری برخوردار است که رسمایه گذاری در این حوزه یم

 .پایدار در این شهرستان مرزی داشته باشد

گوید: طرح جامع گردشگری این شهرستان در راستای توسعه صنعت گردشگری و شناسای  و معرف  مناطق بکر و فرماندار رسدشت یم

 .نظی  این منطقه تدوین شده استیر 

، صنایع دستر و گردشگری آذربایجانشت: این طرح مطالعایر  اظهار دا پوراقیص نخشر 
ی

اث فرهنیک تهیه  غریر که از سوی اداره کل می 

ر اوایل د ها کار کارشناساز سال گذشته آغاز شده بود و پس از ساعت است شده و شامل نقشه کامل از مناطق گردشگری رسدشت

 .امسال تدوین و به مراجع استای  ارسال شد

انشهر و نقده بوده که در مجموع برای آنهرستانمراه با طرح جامع گردشگری شاعتبار این طرح ه وی اضافه کرد:  یک میلیارد  های پی 

 .میلیون ریال هزینه شده است ۵۰۰و 

 و گردشگری رسدشت گفت: این شهرستان 
ی

اث فرهنیک ، «ربط»اثر تارییح  ثبت شده میل دارد که سایت باستای   ۳۵رییس اداره می 

 .رونده شمار یمترین این آثار باز مهم« تاسیانقلعه»و پل « بیستون»، حمام تارییح  «گراوان»معدی  ، چشمه آب «شلماش»آبشار 

های های پراکنده، در نزدییک شهر رسدشت واقع شده و از شاخهای رسسیر  در کنار جنگلبا دره« شلماش»صالح محمدی افزود: آبشار 

ای تفرییح اکنون به صورت منطقهر واقع از سه آبشار تشکیل شده است همشود؛ این آبشار که درودخانه زاب کوچک محسوب یم

 .شوندر فصل تابستان هزاران نفر از مناطق مختلف کشور برای دیدن آن عازم رسدشت یمدساله به خصوص درآمده و همه

ق حوزه زاب و در پنج  در رسر  های آب معدی  این شهرستان است کهنی   از چشمه« گراوان»وی اضافه کرد: چشمه آب معدی  

ی شهر باستای  ربط واقع است و بر باالی توده جوشد که پس از جاری شدن، موادی ای مخرویط از رسوبات آهیک و معدی  یمکیلومیر

ای مخرویط به ارتفاع گذارد که هر روز بر انبوه این مواد افزوده شده و پس از هزاران سال به صورت تودهرسویر از خود برجای یم

 .ارای خواص درمای  بوده و برای امراض پوستر مفید استد میر درآمده است و آب آن ۲۰حدود 
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مورد مناطق نمونه گردشگری طبییع که در  ۹منطقه گردشگری رسدشت از مجموع  ۲وی گفت: این مناطق مهم گردشگری در کنار 

های  گذاری در این حوزه به ییک از قطبورت رسمایهصدر غریر به ثبت رسیده باعث شده تا این شهرستان قادر باشد آذربایجان

 .گردشگری غرب کشور تبدیل شود

ایط بسیار خوب جغرافیای  این شهرستان برای ایجاد مراکز بوم گردی تاکید کرد: هم
واحد بوم گردی  ۱۰اکنون محمدی با اشاره به رسر

گردی در رسدشت افزایش یافته است و اندازی واحدهای بومیل به راهاینک تمادر این شهرستان در مناطق روستای  فعالیت دارند و هم

 .چندین واحد دیگر نی   با دریافت مجوز در حال ساخت و تجهی   هستند

wsneshanane 

 ۱۳۹۹عقرب  ۱۵

 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور شناسای  شده است.  ۱۲۱ساعت گذشته  ۲۴وزارت صحت عامه اعالم کرده است که در 

 ۵۳۲روز گذشته گوید که در یک شبانهشنبه، پانزدهم عقرب( با نشر آمار روزانۀ ابتال به ویروس کرونا در کشور یماین وزارت امروز )پنج

مورد مثبت ویروس کرونا در یازده والیت   ۱۲۱است. در این میان،  های طتر کشور بررس شدهاین ویروس در آزمایشگاهنمونۀ مشکوک 

 کشور شناسای  شده است. 

، چهارده  ۱۵مورد در ننگرهار،  ۱۶بر اساس آمار وزارت صحت،  ده مورد در بغالن،  –مورد در غزی  چهارده مورد در کابل و بلخ، سی  

ه مورد در قندهار و کاپیسا، پنج مورد در نیمروز و دو مورد مثبت ویروس کرونا در والیت ارزگان د –ده   زده مورد در زابل و تخار،یا –یازده 

 ثبت شده است. 

 اند. یمار مبتال به ویروس کرونا در کشور جان باختهبروز گذشته شش همچنان بر اساس آمار وزارت صحت عامه در یک شبانه

https://neshananews.com/author/neshananews/
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تن  ۴۴۰هزار و  ۳۴تن افزایش یافته است. از این میان  ۹۳۵هزار و  ۴۰، شمار مجموع مبتالیان ویروس کرونا در کشور به به این ترتیب

 اند. ان باختهتن دیگر در نتیجۀ ابتال به این ویروس، ج ۵۵۴هزار و و یک یاب شدهدوباره صحت

neshananews 

 ۱۳۹۹عقرب  ۱۵

 ۳۴هزار دهقان در  ۲۸۰های اصالح شدۀ گندم آغاز شده و دای اعالم کرده است که برنامۀ توزیــــع تخموزارت زراعت، آبیاری و مال

 مند خواهند شد. ه بهرههای اصالح شدوالیت کشور از این تخم

نامه نامه یم ۳۴گوید که این برنامه امروز در ی  یماین وزارت با نشر خیر افزاید که در چوکات این برنامه، والیت کشور آغاز شده است. خیر

ن تخم گندم اصالح شده به بیش از  ۱۴
ُ
نامۀ وزارت ۲۸۰هزار ت زراعت،  هزار دهقان در سطح کشور توزیــــع خواهد شد. بر اساس خیر

 قرار خواهند گرفت.  های اصالح شده در کشت خزای  کشاورزان مورد استفادهاین تخم

کند. مسووالن این میلیون افغای  عنوان یم ۲۲۱داری کشور هزینۀ تهیۀ این مقدار تخم اصالح شدۀ گندم را وزارت زراعت، آبیاری و مال

ه است. بر اساس معلومات وزارت زراعت، بستۀ کمیک بانک جهای  خریداری شدگویند که این مقدار گندم تخیم از بودجۀ یک وزارت یم

 کند. را کشاورزان پرداخت یم درصد متبافر آن ۴۰ت زراعت و های اصالح شده را وزار درصد از هزینۀ این تخم ۶۰

رو تمرکز کرده است. افزایش یشهای پلداری کشور بر انکشاف بخش زراعت در سااین در حایل است که وزارت زراعت، آبیاری و مال

ان توزیــــع تخم  ت. های اصالح شده بخشر از برنامۀ انکشاف زراعت در کشور اسمی  

 

 

او  یک پناهجوی سوریایی خود را در برابر نمایندگی سازمان ملل در بیروت آتش زد. بنا بر گزارش ها

رد به احتماال به دلیل اینکه پولی برای تداوی دختر بیمارش نداشته، دست به این کار زده است. این م

 .منتقل شده است شفاخانه
     

https://neshananews.com/author/neshananews/


http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

18 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 پناهجوی سوریایی در بیروت پایتخت لبنان، عکس از آرشیف

بار دیگر یک پناهجوی سوریایی احتماال به دلیل ناامیدی و وضعیت دشوار اقتصادی خانواده اش خود را در لبنان آتش زد. سخنگوی 

آلمان گفته است که این مرد خودش را در برابر دفتر نمایندگی به خبرگزاری  (UNHCR) کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

  .این کمیساریا در بیروت آتش زده است. نیروهای امنیتی او را نجات دادند و سپس با جراحات ناشی از سوختگی به شفاخانه منتقل شد

ر بیمارش را نداشته است، دست به خودسوزی بنا بر گزارش رسانه های لبنان، این مرد به دلیل اینکه توان پرداخت هزینه درمان دخت

زده است. اما کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد این معلومات را تایید نکرده است. قبل از این رویداد یک گروه کوچک از 

 .زده بودندپناهجویان سوریایی در مقابل این دفتر سازمان ملل برای بهبود شرایط زندگی تجمع کرده و دست به تظاهرات 

هزار پناهجوی سوریایی به دلیل  ۸۸۰در حال حاضر حدود  (UNHCR) بنا بر معلومات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

جنگ از کشورشان فرار کرده و در لبنان به سر می برند. رقم واقعی احتماال زیادتر از این باشد. دورنمای اقتصادی در لبنان که در 

 .رین بحران در چند دهه اخیر را تجربه می کند، بسیار بد خوانده می شودحال حاضربدت

واحد پول لبنان به شدت ارزش خود را از دست داده است و قیمت مواد خوراکی و دیگر کاالها شدیدا افزایش یافته است. در ماه اپریل 

احتماال او به دلیل بحران در لبنان دیگر پولی برای نیز یک پناهجوی از روی ناامیدی خود را آتش زد که در نتیجه آن جان باخت. 

 .تامین غذای اعضای خانواده اش نداشته است

برای بسیاری از سوریایی ها وضعیت در لبنان ناامید کننده است چرا که آنها اغلبا به عنوان کارگران روزمزد کار می کنند و یا هرگز 

 .نمی توانند کار کنند
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