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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠٢٠ می ٠٣
 

 نافغا   ميليون کودک٧ھشدار در خصوص گرسنگی بيش از 

  
 ميليون نفر از کودکان افغان بر اثر شيوع ٧.٣ الملللی حمايت از کودکان با ھشدار در خصوص گرسنگی  دفتر بين

  . بزرگی شودۀکرونا در ماه آينده اعالم کرد کرونا می تواند در اين کشور منجر به فاجع

 ۀروز جمعه منتشر کرد، از جامعای که دي در گزارش تازه) Save the children(المللی حمايت از کودکان  دفتر بين

ھای نيازمند،  ی به خانوادهئکننده خواسته است که برای رساندن مواد غدا ھای کمک  جھانی به ويژه کشورھا و سازمان

تغذيه و گرسنگی کودکان در ءی فوری اقدام کنند تا از خطرات سوئآسيب ديده، کودکان و زنان در مناطق روستا

  .افغانستان جلوگيری شود

ھا و  ين نھاد از افزايش روزافزون قيمت مواد خوراکی در اين کشور ابراز نگرانی و تأکيد کرده است که خانوادها

  . مناسب دسترسی دارندۀکودکان نسبت به گذشته کمتر به تغذي

مين نيازھای اوليه و أھای اقتصادی، ت در اين گزارش گفته شده است که قرنطينه و متوقف شدن برخی از فعاليت

  .ضروری مردم را مشکل کرده است
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در يک ماه گذشته به دليل گسترش ويروس کرونا، قيمت آرد، گندم و روغن در بازارھای  براساس اين گزارش،

 درصد بيشتر شده و وضعيت عرضه ١٣قيمت برنج، شکر و حبوبات ھفت تا .  درصد افزايش يافته است٢٣افغانستان 

  .و تقاضا ھم متعادل نيست

 ۀنيز در گزارشی ھشدار داده است که اين کشور با فاجع) سيگار(مريکا برای بازسازی افغانستانا ۀ ويژ بازرسۀادار

  .رو استه بھداشتی روب

ھای مردم اين  پذيری مريکا گفته است که سيستم بھداشتی افغانستان ضعيف بوده و آسيبا ۀسيگار در گزارشی به کنگر

  .کشور را بيشتر کرده است

 ھزار کارگر روزمزد درآمدھای خود را از دست ٧٠٠ شھرھا ۀانستان ھم اعالم کرد براثر قرنطينوزارت اقتصاد افغ

  .داده اند که اين عامل باعث گسترش فقر شده است

مين ھزينه ھای خانواده ناتوان شده أ اين گزارش اضافه شده است افرادی که کار خود را از دست داده اند از تۀدرادام

  .اند

 خدماتی و بيش از   ھزار سازمان۶٠ھای حدود  نگوی وزارت اقتصاد افغانستان گفته است که فعاليتسخ» يونس سالک«

ثر شده و با توجه به اين وضعيت، رشد اقتصادی افغانستان أپنج ھزار سازمان صنعتی بر اثر گسترش ويروس کرونا مت

  .نيز زير صفر خواھد رفت 

ر کمک به افغانستان را برای مقابله با اثرات منفی بيماری لا ميليون د٢٢٠ر از لا ميليون د۵٠٠صندوق بين المللی پول 

  . اين مبلغ با توجه به فساد گسترده در اين کشور ھمچنان وجود داردۀ ھزينۀکرونا اختصاص داده ولی نگرانی از نحو

فزايش بيکاری و فقر صندوق بين المللی پول ھشدار داده است که که رکود اقتصادی در افغانستان امسال منجر به ا

  .خواھد شد

ھای جامعه جھانی به اين کشور به علت فساد درست ھزينه  در اين حال کارشناسان افغان ابراز نگرانی می کنند که پول

  .نمی شود

استاد يکی از دانشگاه ھای سويس گفت که اگر اين پول با شفافيت کامل ھزينه شود، بخشی از » طارق فرھادی«

  .د شدمشکالت رفع خواھ

وی به دولت افغانستان پيشنھاد کرد نھادی مستقل از اقتصاددانان و افراد درستکار را برای ھزينه کرد شفاف اين مبلغ 

  .انتخاب کند

 نفر به کرونا مبتال شده اند که از اين تعداد ٣٣٧ ھزارو ٢تاکنون  براساس تازه ترين آمار وزارت بھداشت افغانستان،

  . تن جان باخته اند۶٨

  


