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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشدند) و  د یمستف یخانواده در فراه از مساعدت نقد 606

 4 -------------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشد) و  یکمک نقد  ی  خانواده در پنجش 100به 

 5 -------------------------------------- (وزین ورویگرم منتقل شدند)  ینفر به چادرها ۸۵۰ ؛یدر بوسن خانمانیمهاجران ب

 6 ------------------------------- (فاریس یس ی   کرد) ی    ی  را شناسا یمسافربر  یمایمحل سقوط هواپ یاندونز  ی  ایدر  یو ی  ن

 7 ----------------------- اند) سالم وطندار(در کشور جان باخته ۲۰۲۰در سال  و قلب   تنفیس یهایمار یهزار تن در اثر ب ۵

 8 --------------------------------------- افغانستان( ی) ودصم روزنامه اقتصادایپروسس جلغوزه در پکت کهیفابر  کیافتتاح 
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ن کامل  اخبار مت 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانواده بیجا  606جدی( برای  18آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت فراه به روز پنج شنبه )

 شده در آن والیت مساعدت نقدی توزی    ع نمود. 

ن الملیل مهاجرت  افغاین پول نقد 350هزار و  15هر خانواده پس از رسوی مبلغ  از جانب سازمان بت 

 یب  و نهاد یادشده دریافت کردند. با حضور وایل، اعضای شورای وال  IOM یا

جدی( از مساعدت نقدی  18ریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت پنجشی  به روز پنج شنبه )آم

داد.  100برای   خانواده بیجا شده نایسی از جنگ و نا امبن ها در آن والیت خی 

خانواده های یاد شده از والیات بدخشان،نورستان،بغالن،تخار، لغمان وبلخ در مربوطات والیت پنجشی  

 بودند که قبال شناسای  شده بود.  بیجا شده
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 اداره نماینده  که با حضور بوده DRC از جانب افغاین پول نقد 400هزار و  15کمک یاد شده مبلغ 

 . شد  توزی    ع شده یاد  نهاد  و  مهاجرین
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ها مسئولیت  مقام»کننده بخش بالکان غری  سازمان ملل، به یورو نیوز گفت: پیی  ون در اوورارت، هماهنگ
 خوی  است و اکنون کار را برعهده گرفته

ن  «.های اسکان موقت هستندکردن مکان  در حال برپا اند که واقعا چی 

مسئله اصیل این است که رسانجام دولت کار اتصال »برد افزود: وی که در حال حاضن در کمپ لیپا به رس یم
برق به اردوگاه را آغاز کرده است. امری که زمینه برقرار شدن مجدد آب گرم برای دستشوی  و حمام را 

 «.کندفراهم یم

سوزی عظیم اردوگان آوارگان لیپا در شمال غری  بوسبن در نزدییک مرز کروایس را نابود  ته یک آتشماه گذش
 میلیون یورو به بوسبن اختصاص ۳.۵کرد و مهاجران ساکن در آن آواره شدند. در یی این حادثه اتحادیه اروپا 

ایط  قابل قبول»داد تا رسی  .مهاجران را بهبود بخشد« غی 

زده هوای رسد و یخارتش بوسبن از روز جمعه عملیات برپای  چادر برای صدها مهاجر بیجا شده را که در 
 گی  افتاده

 .اند آغاز کرده استزمستاین

ی کرده است، ها یمگزارش  موقتا جلوگی 
گویند هرچند بارش شدید برف و کوالک از پایان عملیات چادرزین

اند وضعیت را بهی   های متصل به ژنراتورها که در چادرها نصب شدهها و بخاریبا این حال نصب کفپوش
 .کرده است

ن در  ن حال سیاستمداران بت  اند که پناهجویان را در برودت هوا بدون الملیل از مقامات بوسبن انتقاد کردههمت 
 .اندرسپناه و وسائل گرماییسی ترک کرده

وک و  نفر در حال حاضن در حاشیه اردوگاه سوخته و در ساختمان ۱۵۰۰شود حدود گزارش یم های می 
اران پناهجو و مهاجر پس از سازمان ملل هشدار داده است هز  برند. های جنگیل مجاور به رس یمکمپ
ایط یخبندان محتاج کمک ها رس کردن در فضای باز و در هفته  .های فوری هستندرسی

ا از کشورهای پاکستان و افغانستان هستند عمدتا به شمال غری  بوسبن یم
روند تا از آنجا مهاجران که اکیر

یه و عضو اتحادیه اروپا( شوند و سپس خود را از آنجا به ییک از کشورهای بتوانند وارد کروایس )کشور همسا
 .ثروتمند اروپای  برسانند

که روز شنبه به فاصله کوتایه   ۷۳۷مقام های اندونزیای  یم گویند که محل سقوط یک هواپیمای بوئینگ 

ن الملیل جاکارتا در دریا سقوط کرد را یافته اند.   بعد از پرواز از فرودگاه بت 

دقیقه به طول  ۹۰هواپیما در یک پرواز داخیل به استان کالیمانتان غری  در بورنئو یم رفت، که قرار بود 

 انجامد با این حال حدود چهار دقیقه بعد دچار سانحه شد. 

وی دریای  مشغول جستجو هستند. محققان درحال  بیش از ده کشب  به محل اعزام شده اند و غواصان نی 

 تند که تصور یم شود قطعات هواپیما باشد. تحلیل اقالیم هس
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گرینوی    چ( از فرودگاه   ۰۷:۳۶به وقت محیل در روز شنبه ) ۱۴:۳۶هواپیمای خطوط رسیویجایا در ساعت 

 ثبت شد ۱۴:۴۰برخاست و آخرین تماس با هواپیما دقایق  بعد در ساعت 
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های تنفیس و قلب  در  میالدی، حدود پنج هزار تن در اثر بیماری ۲۰۲۰گوید که در سال وزارت صحت یم

 اند. کشور جان باخته

نزدیک به  ۲۰۲۰گوید که در سال وطندار یممعصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت به سالم

 هوا به بیماریپنج هزار شهروند افغانستان به دلیل آلوده
ی

شان هایهای تنفیس و قلب  مبتال شده و جانگ

 اند. را از دست داده

ومی  نایسی از مار مرگممکن است ش کند که در صورت عدم توجه به بهداشت،بانو جعفری تأکید یم

 هوا در کشور افزایش یابد. آلوده
ی

 گ

 هوا به سالمهای نایسی از آلودهزاد، متخصص داخلۀ عمویم در پیوند به بیماریعیل بیگ
ی

گوید، وطندار یمگ

 هوا به بیماریافرادی که به دلیل آلوده
ی

مرکزهای  درصد بیماران را در  ۷۰تا  ۶۰های تنفیس مبتال هستند، گ

 دهند. صیح تشکیل یم

 هوا آمار ابتال به بیماریافزاید که آلودهزاد با ابراز نگراین یمآقای بیگ
ی

های تنفیس را نسبت به گذشته در  گ

 کشور افزایش داده است. 

 هوا یماما کاظم همایون، رئیس ادارۀ محیط زیست کابل در پیوند به آلوده
ی

ه اقدامات گوید که این ادار گ

ی از افزایش آلوده  هوا در کشور بهالزم را برای جلوگی 
ی

 ویژه کابل انجام داده است. گ

اسیون و هم ن معیاری، مشکل رسک، نبود سیستم کانالی  کارنبودن مسئوالن ادارۀ محیط زیست، سوخت غی 

ی از آلوده  هوا در شههای افزایش آلودهترین عاملز جدیشدن هوا را اشهروندان در جلوگی 
ی

ر کابل گ

 خوانند. یم

 ترشدن آلودهست که مسئوالن ادارۀ محیط زیست کابل چندی پیش با ابراز نگراین از بیشاین در حایل
ی

گ

 هوای پایتخت به هوا در شهر کابل گفته بودند که آلوده
ی

 مت وضعیت اضطرار روان است. سگ

 هوای شهر کابل در وضعیتمسئوالن این اداره گفته بودند که آلوده
ی

دارد و اگر این وضعیت  هشدار قرار  گ

 .شدمهار نشود، وضعیت اضطرار اعالم خواهد 

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که یک فابریکه پروسس جلغوزه به ارزش شش میلیون 

 .دالر در والیت پکتیا افتتاح شد

به گفته مسووالن در وزارت زراعت، این فابریکه ظرفیت پروسس و بسته بندی شصت هزار تن جلغوزه را 

 .خیل ساخته شده استگذاران دادارا بوده و توسط ییک از رسمایه
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ن حال اتاق تجارت و رسمایه گذاری والیت پکتیا میگوید که با افتتاح این فابریکه زمینه کاری برای  در همت 

 .حدود یک هزار تن فراهم خواهد شد

، ریيس اتاق تجارت و رسمایه گذاری در این کارخانه زمینه را برای گذاری پکتیا گفت که رسمایهداکی  نصی 

 .سازدعت صادرات جلغوزه به بازارهای جهاین فراهم یمبهبود وضی

ن حال، صادر کننده گان جلغوزه، ساخته این کارخانه را برای معیاری شدن صادرات جلغوزه به خارج در همت 

 .دانندبسیار مهم یم

 

 

 

 

 

 

 درباره ما

 


