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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ----------------------------- به هوتل انتقال داده خواهند شد روسیمرکز مبتال به و  کیصد پناهجو از  کی: حدود ا یتانیبر 

 5 ------------------------------------------- وز(یمرد افغان را گرفت) مهاجر ن کیدر کمپ مهاجران جان  یآلمان؛ آتش سوز 

 6 ----------------------------- وزارت( تیسا بیاز هزار خانواده در کندز آغاز شد ) و  شیبه ب  ی  غذا یکمک ها  عی    روند توز 

 7 -------------------------------------- دادندیم لیدر فرانسه را تشک انیگروه پناهجو   نیمهاجران افغان بزرگت   ۲۰۲۰در سال 

 8 ------------------------------------------------ ت وزارت(یسا بیشد ) و   ینقد  مساعدت ابیاز هزار خانواده در فار  شیب

 9 ---------------------------------- (وزی) مهاجر ن«خواهد داد شیافزا یکرونا موج مهاجرت به اروپا را در سال جار   روسیو »

 10 ---------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشدند ) و  د یمستف یخانواده در فراه از مساعدت نقد 88

 11 ------------------------------------------------------ (وزینجات داده شدند) مهاجر ن هیترک یهامهاجر از آب ۳۵از  شیب

وع محاکمه مرد افغان در آلمان به اتهام قتل خانم  12 --------------------------------------- (لهیه و چیبس) دو  کیاش در شر

نامه ا لینفر گذشت، در اشائ ونیلیکرونا در جهان از صد م  انیآمار مبتال   15 ------------------------(وریرو نیصفر شد) ختر

نامه شو  انگذار یکسب و کار از جف بزوس، بن  یدیدرس کل ۵  16 ---------------------------------- (یسیانگل سیآمازون) ختر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن کامل  اخبار مت 

ق انگلستان به هوتل حدود یک صد پناهجو از   در فولکستون در جنوب شر
ی

 های منطقهیک مرکز پناهندگ
و پناهجویان خواهان  دیده شده انتقال داده خواهند شد. تا کنون چندین مورد ابتال به ویروس در این مرکز 

 .انداقدامای  برای رعایت تدابتر حفاظت  شده

نت   گلستان درخواست پناهجویان را پذیرفته و تصمیم وزارت داخله ان ،کنت اون الین  به گزارش رسانه اینت 
، که به گونه موقت به گرفته که در  ها انتقال بدهد. هوتل روزهای آینده حدود یک صد مهاجر را از مرکز نپتر

مهاجران باقیمانده در مرکز فرصت خواهد داد تا بتوانند » به گفته یک سخنگوی وزارت داخله، این اقدام به
ند از دیگران فاصله  «.بگتر

 
کرانابرند. عکس: کاپی کستون به سر میپناهجو در این مرکز مهاجران در فول ۴۰۰حدود   RT 

ینه که زم»از این تصمیم  های شهر کنتسیمون جونز، روزنامه نگار انگلییس گزارش داده است که مقام
ی از شیوع ویروس را   .انداستقبال کرده« کندفراهم یم رعایت فاصله اجتمایع و جلوگتر

 

https://www.kentonline.co.uk/folkestone/news/covid-free-asylum-seekers-will-move-from-barracks-to-hotels-241281/
https://www.kentonline.co.uk/folkestone/news/covid-free-asylum-seekers-will-move-from-barracks-to-hotels-241281/
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

، در اصل یک شبازخانه قدییم است و حدود  اند. جا داده شدهدر آن  مهاجر  ۴۰۰مرکز مهاجران در نپتر
ائید کردند اما شمار تابتال به ویروس کرونا را  های این مرکز، چندین مورد جنوری مقام۱۹روز سه شنبه 

 .است دقیق مبتالشدگان اعالم نشده

غم درخواست یه، مقام هایان و سازمانهای مکرر تعدادی از نمایندگان پارلمعلتر ها در ابتدا هرگونه ختر
ی از اشاعه ویروس را اقدام خاص برای ج  .بودندرد کرده  لوگتر

 

ان آن»دانسته بود زیرا به گفته او  وزیر امور مهاجرت انگلستان از این فراتر رفته ومهاجران را مسئول وضعیت
ن خودداری از حفظ فاصله اجتمایع و  «.کنندیم قرنطتر

 و  تن از پناهجویان مرکز در یک نامه ۲۰۰در پاسخ به این اظهارات، حدود 
ی

ایط زندگ شگشاده، درباره شر
ات مرکز توضیح دادند:  ن  یم ماهمه در یک جا » تجهتر

ی
کشیم و هیچ امکاین برای رعایت کنیم و نفس یمزندگ

اییط چ ها تاکید کردند که درآن« ندارد.  فاصله اجتمایع وجود  ن شر رعایت   چگونه میتوان تدابتر الزم را »نتر
 «نفر را در یک مکان جمع کرده است؟ ۴۰۰کرد؟ چرا وزارت داخله 

 

 این آتش سوزی روز یکشنبه صورت گرفت



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

6 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

در یک آتش سوزی در شهر هامبورگ آلمان مشخص شد. در این آتش سوزی که  هویت فرد جان باخته
 .ساله افغان جان باخته است ۲۷ان رخ داد، یک مرد یکشنبه در اردوگاه پناهجوی روز 

افغان را گرفته است. این  پولیس آلمان اعالم کرد که آتش سوزی در یک اردوگاه پناهجویان، جان یک مرد 
اشتت در شهر هامبورگ رخ داده بود. بییل آتش سوزی ساعت شش بجه شام روز یکشنبه در منطقه

گفته اند که با رسیدن آنان در محل رویداد، همه ساکنان  (NDR) ویزیونتل ماموران آتش نشاین در گفتگو با 
 .ساختمان، آنجا را ترک کرده بودند این

ساله افغان جان باخته و دو نفر دیگر از دود  ۲۷پولیس بعدتر اعالم کرد که در این آتش سوزی یک مرد 
 .متاثر شده اند

ن این آتش سوزی،  شود که بودند. گفته یم این به محل رویداد رفتهمامور آتش نش ۶۰برای خاموش ساخت 
ن این آتش به دلیل اینکه سقف ساختمان از  چوب ساخته شده بود، آسان نبود. پولیس  خاموش ساخت 

 این آتش سوزی،
ی

 .تحقیقات را آغاز کرده است برای دریافت چگونگ

 

 

روند توزی    ع مساعدت نقدی و  دلو(6دوشنبه ) ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کندز به روز 
 . بسته زمستاین را برای بیجاشدگان در آن والیت آغاز نمود 
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 وعودت کنندگان

سند بیجاشده گان ولسوایل ها و مرکز کندز  448هزار و  1خانواده های یاد شده که تعداد شان به  فامیل متر
 . یم باشند 

بوده   CORDAID از جانب موسسه افغاین پول نقد و سه تخته کمپل 500هزار و  15مبلغ  هبرای هر خانواد
اداره مهاجرین توزی    ع خواهد و قرار است که که با حضور وایل،نماینده های ادارات دولت  ، نهاد یادشده و 

 تا ده روز این روند تکمیل گردد. 

 (زنیو  جر امه)

 در فرانسه قرار داشتند. از  ،۲۰۲۰در سال 
ی

 ۹۵۶۰۰جمله  پناهجویان افغان در ردیف اول متقاضیان پناهندگ
 اوفت  

 در دفت 
ی

هزار  ۱۰پناهجویان افغان به بیش از  ا در سال گذشته، شمار درخواستدرخواست پناهندگ
ان افغان تجدید نظر  تصمیم گرفته در مورد حفاظت از مهاجر  رسید. این در حالیست فرانسهدرخواست یم

 .کند

 
وارد فرانسه شده است. عکس از مهاجر نیوز ۲۰۲۰یک خانواده مهاجر افغان که در اوایل جنوری   
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ا  در فرانسه تازهیا اداره برریس درخواست (Ofpra) اوفت 
ی

در ناهندگان پترین ارقام مربوط به های پناهندگ
 .را منتشر کرده است ۲۰۲۰سال 

 کرده پناهجو در فرانسه درخواست ۹۵۶۰۰بر بنیاد این ارقام، در سال گذشته 
ی

اند. در این میان پناهندگ
ن گروه پناهجویان در فرانسه را تشکیل یم رسد و نفر یم ۱۰۱۰۰شمار پناهجویان افغان به   .دهندآنان اولتر

 در ماه نومتر اعالم کرد که اعطای حفاظت به پناهجویان این در حالیست که محکمه میل حق پنا
ی

هندگ
 .افغان را کاهش خواهد داد

دییسر با ان بنگلهدوم، و پناهجوی درخواست در ردیف ۵۸۰۰با  ایبعد از پناهجویان افغان، پناهجویان گینه
 .درخواست در ردیف سوم قرار دارند ۵۰۵۰

 از سوی
ی

ا، رقم درخواست پناهندگ ای گرجستان و مهاجران کشوره بر بنیاد راقام منتشر شده از سوی اوفت 
ا این دو کشور را  .کاهش یافته است  ۲۰۱۹البانیا نسبت به سال   .کندمحسوب یم« امن»اوفت 

ا، درسال  شناخته شده و یا حفاظت جانتر  پناهجو به عنوان پناهنده ۳۳۰۰۰بیش از  ۲۰۲۰به گفته اوفت 
ا قر  درصد  ۲۳،۷اند. از این میان به دست آورده  تحت حفاظت اوفت 

ً
درصد  ۳۷،۷اند و ار گرفتهمستقیما

 .اندنظر محافظت به دست آورده بعد از محکمه تجدید 

 در سال 
ی

، ۲۰۱۹ال در مقایسه با س دهد که این رقمنشان یم ۲۰۲۰برریس ارقام عمویم درخواست پناهندگ
ن  بحران ویروس کرونا که .درصد کاهش یافته است ۲۸ باعث مسدود شدن مرزها و ممانعت از سفرهای بتر
 .شودکاهش شمرده یم  لملیل شد، از عوامل عمده اینا
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 1دلو( از مساعدت نقدی برای 6ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت فاریاب به روز دوشنبه )
 . خانواده بیجاشده نایسر از جنگ در آن والیت ختر داد  155هزار و 

با حضور وایل،  افغاین از طرف موسسه حمایه اطفال 700هزار و  7مبلغ  هکمک یاد شده به هر خانواد
 . نماینده های اداره مهاجرین و موسسه یاد شده در مرکز توزی    ع شد 

ن الملیل ی ویروس کرونا، شمار هگوید که در نتیجه توسعه سیاست مهاجرت یم مرکز بتر مهاجراین که  مه گتر
 .به اروپا یم آیند، در سال روان افزایش خواهد یافت

ن الملیل توسعه پالییس مهاجرت ی ویروس کرونا سب  کند که همهپیش بیتن یم (ICMPD) سازمان بتر ب گتر
 .افزایش یابد خواهد شد که در سال روان میالدی، رقم مهاجرت به اروپا 

 
ونان هستند./عکسگروهی از آوارگان و مهاجران در انتظار انتقال از جزیره لیسبوس به سرزمین اصلی ی : 

AFP/MANOLIS LAGOUTARIS 

ن و مراقبت یم براساس ارزیایر های این سازمان که مقر آن در شهر ویانا در اتریش باشد، موجودیت واکستر
 .آمدن بیشت  مهاجران به اروپا خواهند شد از بیماران از جمله دالییل اند که باعث
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کیفیت خوب مراقبت های » :گفت« هندلس بالت»میشائل شپیندیلگر، رئیس این مرکز به روزنامه آلماین 
قانوین شودو تواند باعث جذب مهاجرانبهداشت  در اروپا یم  «غتر

مردم در اتحادیه اروپا به گونه » :شپیندیلگر که قبال معاون صدراعظم و وزیرخارجه اتریش بود عالوه نمود
ن یممجاین وا  ن و آسیا بسیا شوند. این برای مهاجرانکستر ر جذاب است. به این خاطر از افریقا، امریکای التتر

ن  قانوین هستیم ما پیش بتر  «.افزایش مهاجرت غتر

های جدیدی برای مهاجرت  ن الملیل توسعه سیاست مهاجرت متوجه شده اند که مستر کارشناسان مرکز بتر
قانوین به اروپا ایجاد شده اند  .غتر

س یاد کرد که عضو  ین به اتحادیه اروپا است و یا از موریتا این مرکز به طور مثال از مستر فرار از لبنان به قتر
ه  ۹۰۰مهاجران در آن جا  جزایر قناری. بر این اساس شمار  درصد افزایش یافته است. در بخش مرکزی بحتر

انه، ان مهاجرت از طریق تونس در سال گذشته  مدیت  ن  .افزایش یافته بوددرصد  ۱۵۵متر

ن الملیل توسعه سیاست مهاجرت در سال    ۱۸سویس تاسیس شد.  به ابتکارعمل اتریش و  ۱۹۹۳مرکز بتر
دارد. آلمان هم در سال گذشته به این سازمان  کارمند   ۳۸۰کشور اروپای  عضو این سازمان هستند که حدود 

 .پیوست
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

خانواده بیجا شده در  88دلو( برای 6آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت فراه به روز دوشنبه )
 . آن والیت مساعدت نقدی توزی    ع نمود 

با حضورداشت نماینده اداره مهاجرین  DRC هزار افغاین پول نقد از جانب موسسه 9بلغ م  به هر خانواده
 . توزی    ع شد 

قانوین را از آب ۳۰یط سه عملیات جداگانه، بیش از  محافظان ساحیل ترکیه  های سواحل جنویر مهاجر غتر
ن در یک کانتیتن پیدا    .شدند و جنوب غریر این کشور نجات دادند. چهار مهاجر دیگر نتر

گزاری رسیم اناتویل ترکیه گزارش داد که روز دوشنبه  قانوین  ۱۶ساحیل  جنوری، محافظان ۲۵ختر مهاجر غتر
 .را در سواحل شهر انامور از آب نجات دادند

 
 ونان،در ی مهاجران در حال حرکت از منطقه ساحلی ایواچیک در ترکیه به سوی جزیره لیبسوس عکس آرشیف: یک قایق

. عکس از رویترز۲۰۲۰فبروری  ۲٨  

 .این مهاجران هنگایم که قایق حامل آنان در حال غرق شدن بود با محافظان ساحیل تماس گرفتند

نامه  .اندای گفتند که دو تن به ظن قاچاق مهاجران دستگتر شدهمحافظان ساحیل در ختر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

دروم نجات داده مهاجر دیگر از سواحل بو  ۵های منطقه داالمان و مهاجر از آب ۱۶در دو عملیات دیگر، 
 .شدند

نامه، محافظان ساحیل هنگایم به کمک مهاجران رسیدند که موتور  های رابری حامل آنان قایق بر بنیاد ختر
 .دچار مشکل شده و در امواج دریا شگردان بودند

 چهارمهاجر در یک کاننیتر پیدا شدند

،  و سوری در منطقه دیلوایس در یک مورد دیگر، چهار مهاجر ایراین
 
ب کوچایل در یک  شمال غر  ر دعراق

 .خواستند به ایتالیا بروندکرده بودند و یم  کانتیتن پیدا شدند. این مهاجران از استانبول حرکت

 .های اداره مهاجرت تحویل دادپولیس این مهاجران را به مقام

ق میانهمار یمش های عمده مهاجرت برای مهاجراین بهترکیه یگ از گذرگاه  رود که از آسیای جنویر و شر
 به اروپای غریر هستند

ن  .خواهان رفت 

ن اکنون حدود   .برندمیلیون مهاجر که بیشت  آنان سوری هستند در ترکیه به ش یم ۴همتر

ر شهر  شنشینان یک بس، روز سه شنبه د اش در پیش چشمانل خانممحاکمه یک مرد افغان به اتهام قت
وع شد. سارنوایل گفته ن آلمان شر کرده این مرد به این خاطر خانم خود را به قتل رسانده بود که فکر یم کمپت 

  .آبرویش را برده است او 

 

 فرد متهم از اظهارنظر در محکمه خودداری کرد

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B3/a-56350909?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ۲۶اش، روز سه شنبه، ساله ۲۷ سخنگوی محکمه گفته است که محمد صالح ام.، مرد متهم به قتل خانم
ن آلمان  .حضور یافت، اما از اظهارنظر خودداری کرد جنوری، در سالون محکمه ایالت  در شهر کمپت 

 رویداد
ی

 چگونگ

ک با این مردخانم که مادر چهار  این ب چاقو  ود، در ماه جوالی سال گذشته در ب فرزند مشت  یک بس به ضن
به  ۲۰۱۹در نوامتر  است که او قبل از این رویداد  ساله آمده ۳۸نامه علیه این مرد به قتل رسید. در اتهام

 .خانم خود حمله کرده بود باری بر دخت  و صورت خشونت

بخش عقتر بیس سوار  روز حادثه به صورت هدفمند در  مرد در های سارنوایل حایک است که این برریس
 خانم به ایستگاه برگشت از کورس زبان آلماین در داخل آن بوده است. زماین که اش در شود که خانمیم

ن شدن در عقب اش نزدیک شده و با فشار دادن دکمهخانه شود، این راننده ایستاد یم توقف به هدف پایتر
ی مرد با یک کارد آش ن  .کوبدبازوی او یم بار به ش، سینه، پشت و  ۱۱ت 

 

 مرد متهم هنگام ورود به سالون محکمه

بات چاقو به قلب این شاهد این رویداد  داد. شماری از شنشینان این بس که اش جانخانم به دلیل ضن
 .درماین قرار گرفته اندبوده اند، مورد روان

دخت  خود به دلیل این که  ابتدا به ۲۰۱۹نامه آمده است که این مرد پیش از این حادثه در نوامتر اتهام در 
کند، به حافظت از دخت  اقدام یماش برای مکه خانم  ناوقت به خانه آمده بود حمله ور شده و سپس زماین 

 .کندتهدید به مرگ یم او حمله ور شده و او را 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B3/a-56350909?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

شود. در نتیجه اقدامات پولیس این پولیس وارد اقدام یم در همان روز این خانم به پولیس مراجعه کرده و 
 .کنداقامتگاه مهاجران نقل مکان یم مرد دوباره به یک

شود و شود، در ی  اقدام قانوین یمسوی شوهرش باز هم تهدید یماز  سه ماه بعدش وقت  که خانم مقتول
ی محل اقامت و تماس با خانم منع یم ۱۰۰مرد را از نزدیک شدن به  پولیس این  .کندمت 

 

 به وقوع پیوسته بود ۲۰۲۰این رویداد در ماه جوالی 

ه قتل؟ ز  انگت 

کرده احساس یم به این نظر است که این مرد به این دلیل دست به قتل خانم خود زده است که سارنوایل
 .او صدمه زده است و حیثیت و مراجعه به پولیس به آبرو  اش به دلیل اقدام قانوین است خانم

ن آمده است که این در دست  ت خانواده را توانسته است ریاسمرد از این که نیم در صورت دعوی همچنتر
شهر  ها در کرده که به این دلیل در نزد جماعت افغانآزرده احساس کرده و فکر یم داشته باشد خود را 

است که این مرد به این دلیل  نامه آمدهاش را از دست داده است. در اتهامحیثیتاوبرگونسبورگ آبرو و 
 .دست به قتل خانم خود زده است

 برنامه  سارنوایل
ً
گرانه عمیل کرده است. حیله ریزی کرده و به صورتگفته است که مرد متهم، این قتل را قبال
ش این مرد عالوه به قتل، به بدرفتاری علیه خانم و   .متهم است دخت 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B3/a-56350909?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن شهادت دادند و یک خانم وع محاکمه شاهدان نتر باشد، اتهام بدرفتاری توسط که دوست قرباین یم  در شر
داشته  « ظن»کرده و اش حسودی یممحکه گفت که مرد متهم همواره علیه خانم این مرد را تایید کرد. او در 

کرده است و به فرزندان بدرفتاری یم اشبا خانم زند. به گفته او، این مرد هموارهاو با دیگر مردان گپ یم که
ک شان گفته بود که این زن را  اش همیشه ترس داشته سازد. به این دلیل، خانمیم« کوفته  گوشت»مشت 

 .است

ن در جلسه محکمه شهادت دادند. آن شماری گونه بدون هیچ مرد  ها گفته اند که ایناز شنشینان این بس نتر
ویداد بوده است در جلسه محکمه  این ر  آموز که شاهد ور شد. یک دانشانم حملهاخطاری از عقب به خ

 «.او )زن( هیچ شانیس نداشت»گفت: 

ون کرد. در هم افزوده اند که راننده بس وارد اقدام شد، بر مرد ضارب غلبه کرده و او را از  شاهدان ان بس بتر
 .د جان باختبع ایلحظه خانم قرباین از صحبت کردن مانده بود و لحظه

رود که در بعد توسط پولیس بازداشت شد. انتظار یم این مرد بعد از این رویداد فرار کرده بود، اما اندگ
وری حکم  محکمه علیه این مرد اعالم شود. فرد متهم را در صوری  که مقرص شناخته شود، اواسط ماه فتر

 .کندحبس ابد تهدید یم

 

 ۶۳۹میلیون و  ۱۰۰مجموع از  مبتالیان به ویروس کرونا در جهان از آغاز شیوع این بیماری تا کنون در  شمار 
ن در روز سه شنبه  ۱۹از کوویدهزار نفر گذشت و آمار مرگ و متر نایسر  بهمن( به  ۷ژانویه ) ۲۶در جهان نتر

 .هزار نفر رسید ۱۶۱میلیون و  ۲بیش از 

ن آمار ابتال به کرونا و پر شدن ظرفیت بیمارستان بسیاری از کشورها به ویژه در قاره اروپا به دلیل باال  ها، رفت 
 های مربوط به شیوعاند. گزارششدههای اجتمایع قرنطینه و سایر محدودیت مجبور به وضع مجدد 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

، باعث نگراین ویروس جهش ها شده است. اما دولت یافته کرونا از جمله ویروس انگلییس و آفریقای جنویر
ده در برخن کشورها  اندازی ای را برای مهار کرونا در چشمامیدهای تازه همزمان، آغاز واکسیناسیون گست 

 .تر گشوده استنزدیک

اع و تحول مدیر   نییم از عمر خود را ضف اخت 
ً
انقالیر در کسب و کار  عامل آمازون، جف بزوس، تقریبا

ونیگ کرده درس کلیدی کسب و کار را از  ۵ر است. در این نوشتا است و اکنون ثروتمندترین مرد جهانالکت 
 .بینیمجف بزوس یم

یان وسواس به خرج بدهید، نه رقبا ۱٫  در مورد مشتر

کت کند کهبزوس به این نکته اشاره یم های فناوری به ویژه نسبت به رقبا وسواس زیادی دارند: آنها صتر شر
ی را معرقن یمو یم کنند یم ن ی  کنند آن را کنند، سپس سیع یمبینند که رقبا چه چتر مطابقت داده و کار بهت 

یان، انجام دهند. آمازون به جای این کار با تمرکز روی  .را توسعه داد خدمات وب آمازون مشت 

کت بسیاری”نوشت، ۲۰۱۵او در نامه ای به تاری    خ  ی محور توصیف یماز شر کنند، اما تعداد  ها خود را مشت 
کت کیم از آنها واقعا  بینند که یم ری متمرکز بر رقبا هستند. آنها های بزرگ فناو اینطور هستند. بیشت  شر
وی کنند کنند شی    ع از دهند، و سپس تالش یمانجام یم دیگران چه کاری  “ !آنها پتر

ن از بازار، باید روی خودتان تمرکز کنید : برای پییسر گرفت 
 .نکته اخالق 

ی بازار ریسک کنید ۲٫  برای رهتر

 Amazon را به عنوان یک پلتفرم فروش جا بیندازد. ابتدا این آمازون سه بار تالش کرد تا کسب و کار خود  
Auction  امتحان کرد، که بعد به را zShops  نییم   تبدیل و در نهایت به بازار آمازون تبدیل شد 

ً
که تقریبا

 .دهدتشکیل یم Amazon.com از واحدهای فروخته شده را در

ن نامه ساالنه خود اع دوقلوهای جدا نشدین هستند. برای ” نوشت:  (۱۹۹۷) بزوس در اولتر شکست و اخت 
اع باید آزم ن خواهد بود، پس یکتان موفقیتشدانید که تال کنید و اگر از قبل یم  ایشاخت  آزمایش  آمتر

 “ .نیست

ید. حت  اگر آنها نتیجه ندهند، شما برای دفعه بعدی  : تصمیمات شمایه گذاری را جسورانه بگتر نکته اخالق 
 .دریس خواهید آموخت

 کاری کنید که کارمندان مانند مالکان فکر کنند ۳٫

ن نامه ساالنهوقت    ۱۵۸کارمند داشت، در حایل که یک سال قبل   ۶۱۴آمازون نوشت،  بزوس این را در اولتر
 !اکنون هزاران کارمند دارد کارمند داشت و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ۱۹۹۷های سهام در استخدام بوده است. بزوس در نامه گزینه  های اصیل این روش استفاده از یگ از مولفه
که   دانیمظ کارکنان ماهر و با استعداد تمرکز خواهیم کرد. ما یمبر استخدام و حف ما همچنان“نوشت: 

ن  مان در جذب و حفظ کارکنان با موفقیت ما تا حد زیادی تحت تأثتر توانای   ه قرار خواهد داشت، که انگتر
 .بنابراین باید در واقع یک مالک باشد هر یک از آنها باید مانند یک مالک فکر کند و 

: به کارکن
 
کت سهیم بدهید، اعم از سهام، پاداش یا تقسیم سودنکته اخالق  .ان در موفقیت شر

کت شما مناسب باشد ۴٫  درست کنید که برای شر
ی

 فرهنگ

ین است. اما مهم این است که نیم ما هرگز ادعا “نوشت:  ۲۰۱۵بزوس در نامه  کنیم که رویکرد ما بهت 
 از اف .مخصوص خودمان است

ی
افرادی   .ایمراد همفکر را جمع آوری کردهیط دو دهه گذشته، ما گروه بزرگ

 .دانندبخش و معنادار یمکه رویکرد ما را انرژی

: یک شی اهداف ثابت مخصوص
کت نکته اخالق  ید  شر ها وجود ندارد. موضوع این است که تصمیم بگتر

ین موارد برای ن شوید که همه آنها را رعایت که مهمت   کنند و یم شما چیست، آنها را تکرار کنید و مطمت 
 .پذیرندیم

ی کنیدتا از بورو  –ا حدی ت –به افراد قدرت دهید  .۵  کرایس جلوگت 

تصمیمات نوع “ناپذیر که وی دارد: نقاط عطف برگشت کند که دو نوع تصمیم وجود بزوس استدالل یم
ی از خواسته نامد و مدیران ارشد یم” ۱ تصمیمات “ های تاکتیگ که او باید در آن دخیل باشند و تعداد بیشت 

 .نامد و در صورت اشتباه بودن قابل اصالح هستندیم” ۲نوع 

های  توانند و باید شیعا توسط افراد خوش ذهن یا گروهیم ۲تصمیمات نوع “نوشت:  ۲۰۱۵بزوس در نامه 
ی نوع تصمیم رسد تمایل به استفاده از فرآیند ها، به نظر یمزمانبا بزرگت  شدن سا .کوچک گرفته شوند گتر

 ”.دارد وجود  ۲در اکتر تصمیمات، از جمله بسیاری از تصمیمات نوع  ۱

 .گریزی استوی نوشت، نتیجه نهای  این حالت، رکود و ریسک

ن سازمان هم انتقال بد : برای ادامه نوآوری، قدرت را به سطوح پایتر
 .هیدنکته اخالق 

 

 

 

 


