آغاز سه پروژۀ «کار در برابر غذا» در بدخشان
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کااار ااو ر ژۀ انکشاااف «کااار در براباار ا ا» در لسااوال شا بان بدخشااان ااا
گردید.
مقامهای ادارۀ جمعیت هالل احمر اف ان در بدخشان م گویبد کو باا اا کاار ایا
و ر ژه کو ا وی کمیتۀ بی الملل صلیب ار ممویاش شادهاند ،بارای هازاران
نفااااااااااااار در لساااااااااااااوال شااااااااااااا بان میباااااااااااااۀ کاااااااااااااار فاااااااااااااراهم م شاااااااااااااود.
داکتاار ااید ناصاار همااتد ریاایع ادارۀ جمعیاات هااالل احماار اف ااان در بدخشااان ،در
گفتگوی باو خررگازاری بسات با اتان گفات «در ایا ر ژههاای کوکاک کاو ادارۀ
هالل احمر در لساوال شا بان میریای م کباد ،در حاد د « ۹۸۲۱مازد ر کاار»
 ۴۴۴گلکار مشغول کار شدهاند».
قای همت گفت کو ر ژههای کوکک کار در برابار ا ا کاو ا اوی م ساۀ بای
الملل صلیب ر ممویاش م شاود ایا ر ژههاا کاو شاامش با ااخت ار و

ااا ی باارای کانالهااای رایت ا ا اات ،در قریااوهای دهشااار ،بهشااار
میریی م شوند.
قااای هماات گفاات کااو مااواد اااختمان ای ا
ر ماده شده ا ت.

ر ژههااا همابااان ا

رکشاامو

ااوی ادارۀ صاالیب

بااو گفتااۀ ا  ،ااع ا مکمیااش کااار ایاا ر ژههااا بااو دشااواریهای دههااا خااانواده در
لسوال رحدی ش بان ایان داده م شود.
ا افز د کو هزیباۀ ممماوی ایا
م ر د.

ر ژههاا باو  52هازار

بمصاد دالار امریکاای

بو گفتۀ قای همت ،در برابر کار ایا ر ژههاا ۲،۸۸ ،متریاک ما ماواد ا ای باو
کارگران ای مبیقو د ر افتادۀ بدخشان مو یع م شود.
ا افز د کاو در ممماو  ۱۸۹خاانواده ا ایا ر ژههاا مساتفید م شاوند ر اناو
برای هر کارگر یادی هشت کیلوگرم گبدم د کیلوگرم لوبیا بارای َِ ل لکااران
د برابر ای مقدار مواد داده م شود.
ریاایع ادارۀ جمعیاات هااالل احماار اف ااان در بدخشااان م گویااد کااو مطااش میریاای ایا
ر ژه هااا را بااو ای ا دلیااش در لسااوال اارحدی د رافتاااده انت ااا کاارده انااد ک او
دیگر هولتهای
باشبده گان ای مباطی بدخشان بو دلیش نرود راههای مواصالم
نده گ با دشواریهای جدی ر بو ر هستبد.

