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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4----------------------------------------------------------------------------------------------------- اخبار  یمتن کام

 4------------------ ېشلیوو ېته مرستوی کورن منوړا  ۱۵۰۰ ېدږن  تیوال کایر، پکت یچارو وز دونکوېاو راستن  نوید مهاجر

 5----------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود رانیاز هزار نفرمهاجرافغان ازا شیب

 5-------------------------------------- کند یها را اخراج نمکه فرانسه افغان  دیگویداخله فرانسه م ری: وزتیواقع یررسب

 7--------------------------------------------------------------- کو چاپه ووهل سوه ونړپه آلمان کي پر شکمنو قاچاق و

 8--------------------------------------- شودیمهاجران افغانستان نشست چهارجانبه برگزار م تیبه وضع یدگیرس یبرا

 9---------------------------------------------- مهاجر سوي زیات کسان به په آلمان کي پاته سي ګړېوزیر: له ج یآلمان
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 10 ---------------------------------------------------------------- «»ناممکن شده بایتقر ونانیدر  یدرخواست پناهندگ

 14 ----------------------------------------------------- فرستدی کانال مانش را به رواندا م یرقانونیغ انیپناهجو ایتان یبر
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 وزارت ویب سایت د 

 
 
 

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني پکتیکا والیت ته ددغه والیت د مهاجرینو چارو ریاست 

 د کارونو د ارزونې په موخه سفر وکړ 

 نورو چارواکو سره هم ولیدل ښاغلي حقاني د پکتیکا والیت والي ښاغلي مولوي عبدهللا مختار او یو شمېر 

 اړمنو کورنیو د چین هیواد بشري مرستې هم وویشلې  ۱۵۰۰هغه دغه راز په نږدې 
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د ویش پرمهال د پکتیکا والیت والي مولوي عبدهللا مختار ددغه والیت د مهاجرینو ریاست د کارونو له روڼتیا څخه خوښي 

 څرګنده کړه او د هر راز همکارۍ ډاډ یې ورکړ  

قاني د خپلو خبرو پردوام وویل: هوډمن یو، چې په نږدې راتلونکې کې به مو هیوادوال د هیچا مرستو ته اړمن  ښاغلي ح

 پاتې نشي 

نوموړي زیاته کړه، په پوره توان کوښښ کوو چې د هیواد لرې پرتو سیمو ته مرستې ورسوو نوموړي په پای کې د چین 

 .هیواد د مرستو څخه مننه وکړه 

ګډ پالوي له لورې په نښه او د مرستو لپاره وړ پیژندل شوې وې چې نن ورسره د خوراکي توکو مرسته یادې کورنۍ د  

 .وشوه

 

 ویب سایت وزارت 

داوطلبانه حمل طور اجباری و  24نفر مهاجر، به تاریخ  534به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین نیمروز یک هزارو 

 .ازایران به وطن برگشت نمودند

  19خانواده شامل  6تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و  1112تن و    143خانواده، شامل    38از میان افراد مذکور

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند 260تن و

 IOMتن مجرد راغرض دریافت کمک، به دفتر  443وهمچنان  زن    73مرد و  79خانواده شامل  40به گفته منبع ازآن میان  

 .معرفی شدند

 

   مهاجر نیوز

کند. نمی  ها را به کابل اخراجگوید که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، فرانسه افغانژرالد دارمنن، وزیر داخله فرانسه می 

همزمان این امکان وجود دارد که تعدادی از پناهجویان افغان به کشورهای اروپایی برگردانده شوند؛ کشورهایی که سیاست 

 .ها روشن نیستشان در مورد اخراج افغان

ین لوپن،  اپریل، ژرالد دارمنن، وزیر کشور امانوئل ماکرون، در مناظره با ژوردان باردال، حامی مار  ۱۳روز چهارشنبه  

اپریل در انتخابات    ۲۴کند.« ماکرون و لوپن روز  ها را به ]افغانستان[ رژیم طالبان اخراج نمیاظهار کرد که فرانسه »افغان

 کنند. آیا ادعای وزیر داخله ماکرون واقعیت دارد؟نهایی فرانسه با هم رقابت می
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عمالً اخراج پناهجویان رد شده افغان به افغانستان   ۲۰۲۱اگست  ۱۵فرانسه از زمان به قدرت رسیدن طالبان در کابل در 

پاریس رژیم موجود در کابل را به رسمیت نمی شناسد و ارتباطات هوایی بین دو کشور   .را به حالت تعلیق درآورده است 

 .همچنان قطع است

 "اخراج غیر مستقیم"

مقررات دوبلین نامیده می شود، اعمال می کند. یعنی این  با این حال، فرانسه آنچه را که »اخراج غیرمستقیم« از طریق  

ها به اروپا مانند بلغاریا، اتریش یا کرواسیا بازگرداند.  تواند پناهجویان افغان را به اولین کشور ورودی آن که فرانسه می 

 .دها به کابل اظهار نظر نکرده اناین درحالیست که این کشورها به وضوح در مورد عدم اخراج افغان

ها هیچ تضمینی برای بررسی  رها »که در آناکاترینا سباتاکاکیس، وکیل امور مهاجرت، به مهاجر نیوز گفت که این کشو 

های پناهندگی وجود ندارد، اقدامات اخراج را انجام خواهند داد.« او همچنین »رفتار غیرصادقانه « در این باره درخواست

 .رامحکوم کرد

 درصد از افغانها تحت حفاظت قرار دارند  ۷۵حدود 

 ، اداره حمایت از پناهندگان و افراد بی تابعیت فرانسه۲۰۲۱سازمان سیماد به مهاجر نیوز گفت که از تابستان سال  

(Ofpra)   درصد از پناهجویان افغان پناهندگی داده است. این سازمان به مهاجران اطمینان داد که »به گونه واضح،   ۷۵به

ها به راحتی از اوفپرا پناهندگی به دست می  چیز در مسیر درستی پیش می رود.« سیماد تصریح کرد که »اکثر افغانهمه 

 «.آورند
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درخواست تجدیدنظر کنند، با  (CNDA) کنند در دادگاه ملی حق پناهندگیای که تالش میبا این حال، پناهجویان رد شده

معتقد است که علیرغم حضور طالبان، در افغانستان دیگر »خشونت کور و    مشکالت قابل توجهی مواجه می شوند. دادگاه

 .با شدت استثنایی« وجود ندارد که اعطای حمایت فرعی را توجیه کند

ون سالیگاری، وکیل حقوق  به طور مشخص، دادگاه پناهندگی معتقد است که افغانستان یک کشور در حال جنگ نیست. سیل

اجر نیوز گفت: »به این ترتیب باید ثابت کرد که فرد، به دلیل عقاید سیاسی یا عضویت در یک ها در فرانسه، به مهخارجی

بینند که درخواست آنها گروه اجتماعی و قومی، در معرض خطر شخصی قرار دارد.« او گفت: »بسیاری از افغان ها می

 «.رد شده است

ها شوند، بدون آن که امکان اخراج آن ی و بدون مدرک مبدل می ها در فرانسه به افراد غیرقانون در چنین حالتی، این افغان

آنها سال داشته باشد.  اداری سرگردان میبه وطن شان وجود  آنها در کمپها در در یک خالی  از  های  مانند. بسیاری 

 .برندغیررسمی کاله و شمال پاریس، درفقر و تنگدستی بزرگی به سر می

 مهاجر نیوز 

 

 .د آلمان چارواکو د دغه هیواد په بادن ویورتمبېرګ ایالت کي د شکمنو انساني قاچاق وړونکو پر ضد چاپه وهلې ده
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د فرانس پرېس خبري آژانس د خبر له مخي دولتي چارواکو د بادن ویورتمبېرګ ایالت په کونستانڅ کي دغه چاپه وهلې  

مقصد د یو شمیر هغو انسانانو نیول او پر ضد یې شواهد خوندي کول ؤ چي ورباندي د انساني چاقاق کولو ده. د چاپې  

 .شک کیږي

د راپور له مخي د سومالیا هیواد پر تابعیت لرونکو درو کسانو شک دی چي له سومالیا هیواد څخه یې په هوایي او  

ې تړاو د آلمان فدرالي پولیسو او څارنواالنو د چهارشنبې په ورځ  مځکنۍ الره و آلمان ته انسانان راقاچاق کړي دي. په د

 .نېټه( معلومات ورکړل۱۳کال د اپریل  ۲۰۲۲)د 

چارواکو ویلي چي دغو کسانو چي له سومالیا څخه را وستل سوي دي، و آلمان ته د سفر پر وخت خپل اړین قانوني اسناد  

ره تړاو لرونکو نورو په آلمان کي استوګن کسانو اسناد او اقامې په نه لرل. زیاته سوې چي دغې ډلې د سومالیا هیواد س

ناقانونه توګه استعمال کړ یدي. زیاته سوې چي په قاچاق تورنو کسانو د یادو اسنادو پر اساس راقاچاق سوو کسانو ته 

 .اسناد په الس راوړي ول

چارواکو یاد   .ګ نور اسناد هم په الس ورغلي ديپه چاپه کي چارواکو ته د موبایلونو، نوټ بوکونو او هویتپاڼو تر څن

 .توکي ضبط کړي دي او وایي چي ارزونه به یې وسي. په دغه چاپه کي د کوم تورن کس د نیول کېدني خبره نه ده سوې

گوید که برای رسیدگی به وضعیت مهاجران افغانستان در کشورهای همسایه،  کنندگان میعودتوزارت امور مهاجرین و  

مقام میان  برگزار به زودی نشستی  پناهندگان  امور  در  ملل  کمیشنری عالی سازمان  و  پاکستان  ایران،  افغانستان،  های 

 .شودمی

کنندگان گفته است که قرار است در این نشست روی مشکالت عودتبه گزارش آژانس باختر؛ وزارت امور مهاجرین و  

 .گفت وگو و برای رسیدگی به وضعیت آنان راه حل جستجو شود مهاجران افغان

 .این در حالی است که اخیراً مشکالت مهاجران افغانستان در کشورهای همسایه افزایش یافته است

 .شودشهد، وضعیت مهاجران افغان در آن کشور وخیم توصیف میپس از حملۀ یک مهاجم بر سه روحانی ایرانی در م

افغانستان از سوی  شود، نشان میهای اجتماعی دست به دست میویدیوها و تصاویری که در شبکه دهد که مهاجران 

که این    های ایرانی گفته اندشوند، اما مقامنیروهای امنیتی و برخی از شهروندان ایرانی لت و کوب و آزار و اذیت می

 .ویدیوها و تصاویر مربوط به گذشته است

 .همه در روزهای اخیر روند اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران افزایش یافته استبا این
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کنندگان افغانستان، در جریان یک ماه اخیر، هزاران مهاجر افغان از  بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت

 .اکثر آنان به گونۀ اجباری اخراج شده اندایران بازگشته اند که 

 .شدند هفتۀ گذشته صدها مهاجر افغان از پاکستان نیز اخراج

 مهاجر نیوز 

 

سره مالتړ ته دوام ورکړي.  مهاجروپه آلمان کي د کار او روزګار وزیر پر آلمانیانو ږغ کړی دی چي په دوامداره توګه د 

 .زره اوکراینیان آلمان ته راغلي دي  ۳۴۰د رسمي شمېرو له مخي 

د سوسیال دموکرات ګوند د سیاستوال او د آلمان د کار د وزیر هوبېرتوس هایل په وینا اوکرایني کډوال په آلمان کي 

لوی    ظالمانه توندوالی او خرابۍ پر دې داللت کوي چي پهاوږدمهالو امکاناتو ته اړتیا لري. هغه ویلي: »د دغې جګړې  

ل به زیات انسانان )اوکراینیان( په اوږدمهاله توګه زموږ سره پاته سي.« نوموړي دا څرګندونې د آلمان خبري آژانس  احتما

خي تر اوسه  ته په برلین کي کړي دي. هغه زیاته کړېده: »د دې لپاره موږ باید ځان چمتو کړو.« د رسمي شمېرو له م

  .زره اوکراینیان آلمان ته راغلي دي ۳۴۰

هایل ویلي دي چي د آلمان ټولنې او دولت چي د اوکرایني کډوالو سره د مرستي کومه لېوالتیا او سخاوت خپل کړی دی، 

ړه وکړي.  باید چي د اوږدې مودې لپاره یې همداسي وساتي. د هایل په وینا آلمان باید د مخکنیو مهاجرو له څپو څخه زدک
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هغه ویلي چي د لومړي سر د عاجلې ادارې وروسته باید چي د ادغام لپاره پړاو ممکن کړل سي. هغه زیاته کړې:»دېرش 

کاله تر مخه هم په اروپا کي یوه جګړه وه، چي د بوسنیا بحران ؤ.« د هغه په وینا هغه وخت زیاتو آلمانیانو هیله لرل چي  

اد ته ستانه سي، »خو دوی ولیدل چي زیات وخت تېر سو او ماشومان په ښوونیز نظام  راغلي مهاجر به ژر بېرته خپل هیو

کي ول، آلماني ژبه یې زده کړې وه او د ښوونځیو بریلیکونه یې ترالسه کړي ول او زموږ سره د یو لرلید په تالښ کي  

 «.ول

بېرته خپل هیواد ته ستانه سي. د هغه    هایل ویلي چي زیات تازه راغلي اوکرایني مهاجر غواړي چي د امکان تر حده ژر

په وینا دا حقیقت له دې څخه هم څرګندیږي ځکه چي زیات اوکرایني ماشومان په آلمان کي د هوم سکولینګ له الري په  

خپل هیواد کي زدکړي کوي. د هغه په وینا البته داسي نه برېښي چي په نژدې وخت کي به د جګړې وضعیت دغو انسانانو  

 .رابر کړي چي هغوی بېرته ستانه سيته امکان ب

دغه آلماني وزیر اعالن کړی دی چي د اوکرایني مهاجرو د تعلیمي سندونو د په رسمیت پېژندلو او د هغوی لپاره د ژبي  

د کورسونو نور امکانات برابریږي. د آلمان مرکزي حکومت او فدرالي حکومتونو پر دې توافق کړی ؤ چي د اوکراین 

  .د مراکزو له خوا به یې مراقبت کیږيیال مرستو مستحق وي او د کار موندنې مهاجر به د سوس

 افغانستان اسپوتیک

های غذایی برای  ه گزارش اسپوتنیک، خبرگزاری پژواک می نویسد که مسئوالن محلی پروان، از آغاز روند توزیع کمکب

 .های این والیت خبر می دهندخانواده در مرکز و ولسوالی ۵۵۰۰

ها از سوی این ریاست در نظر گرفته شده گوید، این کمک ث طبعی پروان میعبدالعلیم افضلی رییس اداره مبارزه با حواد

ای متضرر ناشی از حوادث طبیعی، ورثه شهدا، معلولین و خانواده های نیازمند تحت پوشش قرار خانواده  ۳۵۰که امروز  

 .گرفتند

 .ا در مرکز و ولسوالی های والیت پروان ادامه داردهافضلی گفت که روند توزیع این کمک 

 

 مهاجرنیوز

درخواست پناهندگی    اهندگی در یونان تقریبا ناممکن شده است. تنها شش مرکز ثبتسو، درخواست پن  از چندین ماه به این
موقعیت دارد. به این ترتیب پناهجویانی که بغیر از این جزایر،   در یونان فعال است که پنج مرکز آن در جزایر دریای اژه

 .شوند ثبت درخواست به امری تقریباً محل بدل شده استمی وارد یونان

بر اساس آن پناهجویانی که غیرقانونی وارد یونان   کرد که دستورالعملی را صادر  ۲۰۲۱نومبر سال    ۲۴در    دولت یونان
 RIC) اند باید در مراکز مخصوصشده

https://migration.gov.gr/en/diadikasia-ypovolis-aitimaton-asyloy/
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   مرکز مهاجران در فیالکیو

 

و  اژه )لیسبوس، خیوس...( در نزدیکی ترکیه  ی بدهند. تقریباً تمامی این مراکز در جزایر دریایدرخواست پناهندگ در مرز (
 .ای فعال هستندیونان قاره یک مرکز در منطقه اوروس، در داخل

  شهرت شرایط سختگیرانه، پناهجویان تازه وارد حاضر نیستند به این مراکز   مراکز یاد شده مراکز بسته هستند و به دلیل
 .درخواست شان، از کمپ بیرون بروند وند. به گونه مثال در فالکیو مهاجران حق ندارند در طول دوره بررسیبر

جایی که خواسته باشند، از طریق سکایپ   توانستند از هردر حالیست که قبل از دستور العمل سال گذشته، مهاجران می  این
را   های خودها درخواستای اداره مهاجرت مراجعه کنند. برخیمراکز ودفاتر منطقه  درخواست شانرا ثبت کنند یا این که به

 .کردند در تسالونیکی نیز ثبت می
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 عکس از گوگل مپ .کارت مراکز ثبت نام برای پناهجویان در یونان

 .ندگی به امری تقریباً محال بدل شده استاز زمان صدور دستور العمل سال گذشته به این سو، ثبت درخواست پناه

شده، قانون وجود دارد، اما دسترسی   گوید که »همه چیز پیچیدهپاپاجیاناکیس، مدیر شورای پناهندگان یونان می  لفتریس

  ط کردند حال فقگوید که »مراکزی که در گذشته نیز به سختی فعالیت میادامه می  به این قانون تقریباً محال است.« او در

 «.دیگران هم توجه کنند ها خواسته شود بهپذیرند. دشوار است که از آن آوارگان اوکراینی را می

بدون مدرک، که اوکراینی نیستند، در داخل شهرهای بزرگ مانند آتن    مساله اما این است که تعداد زیادی از مهاجران

 «.آنها پیچیده است در این شهرها همه چیز برای وجود دارند و

یونان،مرکزی برای ثبت درخواست   کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان نیز تائید می کند که در داخل   نانو، ازستال

و  شده  ساز  مشکل  ندارد: »وضعیت  وجود  کنند.    پناهجویان  ثبت  را  خود  درخواست  نمیتوانند  هستند  اینجا  که  افرادی 

 «.در آینده چه کنند کند کهها را رهنمایی نمیاینجا آن در هیچکسی هم
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 EPA/Vangelis Papantonis : مرکز ثبت نام مهاجران در کاراتپه در لیسبوس. عکس از

 ه ترکیهبازداشت و اخراج مهاجران ب

ها را به مراکز  را ثبت کنند ؟ آیا آن   اند درخواست خودچنین وضعیتی، چه بر سر پناهجویانی خواهد آمد که نتوانسته  در

ساکنان    این مورد نیز وضعیت پیچیده است به این دلیل که دولت یونان برای آرام کردن  فرستند؟ درثبت نام در جزایر اژه می

به گفته لفتریس پاپاجیاناکیس، دشوار است که در   .ان این جزایر را به داخل قاره انتقال دهدجزایر، تعهد کرده که مهاجر

 .گذشته عملی گردد و پناهجویان به لیسبوس یا ساموس فرستاده شوند این وضعیت دستور العمل سال

می  کارین اینفو،  تیم  موبایل  سازمان  اعضای  از  پناهجویانالینکر،  بیشتر  شده  گوید  زندان   بازداشت  در  را  کمی  مدت 

اما   فرستندغیرقانونی قرار دارند به مرکز بازداشت اداری امیگدالزا در آتن می  گذرانند: »مهاجرانی راکه در وضعیتمی

ها را به ترکیه اخراج را در بازداشت نگهدارند یا آن  کنند. این هم امکان دارد که پناهجویانها را آزاد میبعد از چند روز آن

ترکیه، در تسالونیکی دستگیر   گاهی هم مهاجران، بسیار دورتر از مرزهای یونان و گویدباردروایالنس می  کنند.« سازمان

 .شوندو سپس به انقره فرستاده می

برند. بیشتر این مهاجران  سر می  ه در یونان بهپناهجوی ثبت شد  ۲۸۰۰۰گویند که کمی بیشتر از  خیریه یونانی می  سازمان

  .افغان، پاکستانی یا سوری هستند
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 مهاجرنیوز

 
  مهاجران سوار بر یک قایق بادی در کانال مانش. عکس: رویترز

این کشور می  دولت بریتانیا کانال مانش وارد  از طریق  تا درخواست  شوند به رواندا میپناهجویانی را که  های  فرستد 

جانسون، نخست وزیر بریتانیا امیدوار است با این اقدام جلو    پناهندگی شان در آنجا مورد بررسی قرار بگیرد. بوریس

 .یافته است مهاجران به این کشور را بگیرد که در ماههای اخیر به گونه چشمگیری افزایش ورود غیرقانونی

پناهجویان    اپریل اعالم کرد توافقی را با بریتانیا به امضا رسانده که بر مبنای آن  ۱۴دولت روندا صبح روز پنجشنبه  

 .های شان، در خاک خود بپذیردبررسی درخواست شوند، برایرا که از کانال مانش وارد بریتانیا می کشورهای مختلف

بریتانیا از کیگالی،   ق یاد شده در جریان دیدار پریتی پاتل، وزیر داخلهامور خارجه روندا، تواف   بر اساس خبرنامه وزارت

در بدل اسکان و طی مراحل درخواست پناهندگی پناهجویان،    پایتخت روندا، روز پنجشنبه امضا شد. قرار است بریتانیا

 .یورو این روندا بپردازد میلیون ۱۴۴مبلغ 

 .، »زمینه پذیرش و زندگی قانونی برای پناهجویان« را فراهم می کندتوافق خبرنامه وزارت خارجه روندا می افزید که



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

15 

 

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

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

راه دور و در یک کشور سومی را   های پناهجویی ازها پیش تالش داشت تا طرح بررسی درخواستبریتانیا از مدت دولت

 .مانند آلبانیا یا غنا رد شد ها از سوی کشورهاییعملی کند اما این تالش

 مانند ه شده از بریتانیا در روندا باقی میپناهجویان انتقال داد

گیرد که در اروپا، از طریق  می   »مردان جوانی« را در بر روشن نیست اما ظاهراً تنها دقیق قانون جدید تا هوز  جزئیات

مراحل   تا   فرستد بر اساس توافق، لندن این پناهجویان را با هواپیما به روندا می .روندکانال مانش و با کشتی به بریتانیا می

آن، این پناهجویان تشویق خواهند شد تا در روندا    درخواست پناهندگی شان به بریتانیا در افریقا بررسی گردد. گذشته از 

 .باقی بمانند

پناهجویان مورد نظر بریتانیا را به دوش    در این قانون بیشتر از همه قابل توجه است این است که روندا مسئولیت  آنچه که

 .قبولی، آنان را به بریتانیا انتقال دهد بدون آن که در صورتخواهد گرفت، 

قانونی حق کار و   پناهجویان »از حفاظت کامل و قانونی رواندا بهره مند خواهند شد و به گونه   به گفته دولت روندا،

 «.دسترسی به خدمات صحی و بیمه اجتماعی را خواهند داشت

که آیا چنین اقدامی از نظر قوانین بین   حال باید به این پرسش عمده پاسخ بدهداز اعالم این قرارداد، دولت بریتانیا    بعد

مورد    سازمان ملل برای پناهندگان گفته است که این قانون با کنوانسیون ژنیو در  المللی قانونی است؟ کمیساریای عالی

 .پناهندگان، که بریتانیا آن را امضا کرده، مغایرت کامل دارد

 علیه مهاجرت غیرقانونی و افزایش مهاجران کانال مانش تالش برای مبارزه 

 .در بریتانیا، حزب کارگر نیز قانون جدید را ناموثر، »غیرعملی، غیراخالقی و پر مصرف« خوانده است

، پریتی ۲۰۲۱کرده بود. در ماه جوالی    ارائه  ای را علیه مهاجرانبریتانیا در گذشته نیز طرح اقدامات سختگیرانه  دولت

تعقیب    زندان برای مهاجران غیرقانونی در این کشور را تشدید کند اما دادگاه عالی  وزیر داخله، تالش کرد مجازات  پاتل،

 .قضایی پناهجویان را ممنوع اعالم کرد

به شدت افزایش   های اخیرشوند در سالمهاجران غیرقانونی که از کانال مانش وارد بریتانیا می  این در حالیست که شمار

 .بریتانیا شدند مهاجر با کشتی وارد ۲۸۰۰۰بیش از  ۲۰۲۱است. در سال یافته 
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