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 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

 4 ----------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشد )و  یمساعدت نقد ابیاز دو صد خانواده در فار  شیب

 5 ------------------------------------------------------ وزارت( تیسا بیکمک شد ) و   ی  مواد غذا  سیخانواده در بادغ 89به

 5 ------------------------------------------ وزارت( تیسا بیقرار گرفت) و  شتیخانواده تحت پوشش برنامه امرار مع 250

ز یرو   6 ------------------------------------------------------------------- خارج شدند هیمناطق سور  از برخ   هیترک یوهات  : نتر

گذار ندت  ممهاجرت به اروپا یم ت  نفر در مس ۵سازمان ملل: روزانه   7 --------------------------------------------- فارس( ی)ختر

گزار یو قزاقستان در سال جار  هیازبک از روس یهزار مهاجر کار  400از  شیبازگشت ب  8 ------------------------ فارس( ی)ختر

 9 ----------------------------------------- کردند  افتیدر  یو نقد ی  غذا ت  غ  مساعدت ابیاز هفت صد خانواده در فار  شیب

 10 ---------------------------------------------- دار() روزنامه سالم وطنشودساخته یم ازمندانین یبرا واحد مسکوی   ۷۶۸

گذار دت  گدورهم نشستر  را یم یجا یتکنالوژ  وقتر  لدا؛یشب   11 ------------------------------------------ (کیاسپوتن ی) ختر

 12 --------------------------------------------------------------------------- ) سالم وطن دار(انیدر بام قهیکشف سه اثر عت

 14 -----------------------------------------------(فاریس یس یر  ) یر شونددر آسمان شب جفت یم یبه زود وانیو ک یمشتر 
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 اخبار متر  کامل

 

 

قوس از مساعدت نقدی  27شنبه  5ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت فاریاب به روز
داد خانواده بیجا شده نایسی از جنگ در آن والیت 270  برای  . ختر

از اثر نا امت  ها در شهرمیمنه مسکن   ولسوایل های قیصار و خواجه ستر  پوش  خانواده های یاد شده از 
 . گزین و قبال شناسای  شده بود 

نماینده های این   بوده با حضور  WFP از جانب موسسه هر افغای  به هر خانوادهزا 6مبلغ   کمک یاد شده
 . اداره و موسسه یاد شده در مرکز توزی    ع شد 
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قوس از توزی    ع مساعدت غذای   27شنبه  5عودت کنندگان والیت بادغیس به روز  آمریت امور مهاجرین و

داد.  و  نایسی از جنگ  خانواده بیجاشده 89برای   ناامت  ها در آن والیت ختر

 خانواده های یاد شده قبال توسط اداره مهاجرین در همکاری با موسسات شناسای  شده بود. 

با  WFPکیلو دال نخود و یک کیلو نمک از جانب موسسه   14کیلو روغن،   14بوخر آرد، 4به هر فامیل 

 وزی    ع گردید. حضور نماینده مهاجرین و موسسه یاد شده در مرکز بادغیس ت

 

 250مرغ برای  قوس از توزی    ع  27  شنبه5ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت هرات به روز 
داد   . خانواده بیجا شده نایسی از نا امت  ها در آن والیت ختر

 با موسسات همکار شناسای   کرخ    خانواده های یاد شده قبال از ولسوایل
ی

بیجا و توسط این اداره در هماهنگ
 . شده بود 
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 از جانب موسسه دست به دست با حضورنماینده قطعه مرغ با مقداری ادویه و دانه مرغ 25 د به هر خانوا
، ریاست های زراعت، اقتصا  . اد شده توزی    ع شد ، مهاجرین و نهاد ید شورای والیتر

 

خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابعی در ترکیه از خروج غیرمنتظره نیروهای این کشور از چند منطقه حساس نظامی در  -ایرنا -تهران

 .سوریه خبر داد

https://www.irna.ir/news/84152736/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/12/18/4/157773770.jpg
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ز،ب نظایم  ترکیه گفت که این کشور هفت پایگاه دیده بای   یک منبع مطلع در ه گزارش امروز )جمعه( رویتر

ل دولت سوریه به مناطق تحت   وهای خود را از قلمرو تحت کنتر را در شمال غریر سوریه تخلیه کرده و نت 

ل شبه نظامیان و جنگنده های تحت حمایت آنکارا خارج کرده است  .کنتر

وهای   در چارچوب بخشی از توافق ۲۰۱۸در سال ترکیه  ی بت   نت  با روسیه و ایران که برای آرام کردن درگت 

  .دولت سوریه و مخالفان صورت گرفت، دهها پایگاه نظایم در منطقه ایجاد کرد

وهای دولت سوریه  ال گذشته چندین مکان نظایم ترکیه را محارصه کردند با وجود اینکه ترکیه در آنس  نت 

وع به عقب نشیت  کرد )مهر( شی  .زمان متعهد شد که حضور خود را در آنجا حفظ کند اما در ماه اکتتر

وهای ترکیه عرص پنجشنبه به پایان  این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت که آخرین خروج نت 

وهای آن ل نت 
وها در داخل مناطق تحت کنتر کارا دوباره رسید و طبق تفاهم صورت گرفته با روسیه، نت 

 .مستقر شدند

وها یا کاهش تعداد آنها نیست و وضعیت فقط  این منبع گفت: این موضوع به معنای عقب نشیت  نت 

هزار  ۱۵تا  ۱۰مربوط به تغیت  مکان آنهاست. این در حایل است که شبه نظامیان سوری یم گویند ترکیه با 

شباز همراه با مبارزان مخالف  که حمایت یم کند و شبه نظامیای  که به خلع سالح و مهار آنها متعهد شده 

 .است، پشتیبای  یم شود

بان نزدیک به  ی که از جنگ  ۴ترکیه مت   میلیون پناهنده سوری است و مصمم است که از ورود افراد بیشتر

ی کند  .فرار یم کنند، جلوگت 

ل دولت سوریه بر اساس گز  ارش سازمان ملل حدود چهار میلیون نفر در شمال غریر سوریه خارج از کنتر

 یم کنند که از این تعداد 
ی

ی های  ۲.۷زندگ  ساله این کشور آواره شده اند ۹میلیون نفر در یط درگت 

 

گزاری فارس، سازمان ملبه گزارش گروه بت    نفر جانشان را در مست   ۵ل متحده گفته روزانه الملل ختر

 .دهندمهاجرت به سمت اروپا از دست یم

الملیل وابسته به سازمان ملل گفته در سال جاری میالدی ، از نهادهای بت   «الملیل مهاجرتسازمان بت   »

 .اندمهاجر در مست  سفر به اروپا یا در داخل این قاره جانشان را از دست داده ۱۸۰۰نزدیک به 
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ا کنون از آغاز ماه ژانویه ت اند شمار کیل مهاجرای  که هنگام سفر به تمام نقاط دنیا جانشان را از دست داده

نفر از  ۵۳۰۰ال گذشته س  نفر بوده است. این رقم نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.  ۳۲۰۰

 .ا از دست دادندمهاجران جانشان ر 

 

ها برخ  رغم این، یک سخنگوی سازمان بت   عیل الملیل مهاجرت گفت با وجود کاهش شمار کیل مرگ و مت 

های سفر به کشو  ی را گرفتهس  رهای اروپای  نسبت بهاز مست   .اندال گذشته، جان افراد بیشتر

 .اندجویان منتشی کردههای  از مرگ شماری از پناههای گذشته بارها گزارشالملیل در ماههای بت   رسانه

سازمان پزشکان بدون مرز ماه گذشته به عنوان مثال اعالم کرد که در اثر غرق شدن دو قایق مهاجران با 

 .فاصله چند ساعت از یکدیگر در سواحل لیتر حدود یکصد نفر کشته شدند

گزاری فارس نگار ختر در تاشکند، بر اساس گزارش وزارت حمایت از محله و خانواده ها  به گزارش ختر

ه  ب پاندیم ماه گذشته سال جاری میالدی در دوران 11هزار مهاجر کاری ازبک یط  467ازبکستان، بیش از 

 .کشور بازگشتند

 14هزار نفر، از ترکیه  129از قزاقستان  هزار نفر، 257بر اساس این گزارش، مهاجران کاری ازبک از روسیه 

 .هزار نفر به کشور بازگشتند 66هزار نفر، از کره جنویر و دیگر کشورها بیش از 

درصد( در خارج از کشور در کارهای  49بنا به این گزارش، تقریبا نصف شهروندان بازگشته به کشور )

 ، ،  11.4ساختمای  درصد در تجارت و  10.5مینه کشاورزی، درصد در ز  7.8درصد در کارخانجات صنعتر

 ،  .درصد فعالیت داشته اند 21.2دیگر خدمات معیشتر
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 .اندماه گذشته سال جاری میالدی در دوران پاندمی به این کشور بازگشته 11هزار مهاجر کاری ازبک طی  467بیش از 

میلیون دالر پول  400میلیارد و  5گفتت  است، مهاجران کاری از اوایل سال جاری میالدی به ازبکستان 

 .انتقال داده اند

این کشور مدت اقامت موقت مهاجران  رئیس جمهور « والدیمت  پوتت   »عالوه بر این، در روسیه بنا به فرمان 

 .میالدی تمدید شده است 2021ژوئن سال  15کاری تا 

قوس از مساعدت نقدی و غت   26شنبه  4ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت فاریاب به روز
داد  702غذای  برای   . خانواده بیجاشده نایسی از جنگ در آن والیت ختر

ناسای  ولسوایل های مختلف از اثر نا امت  ها در شهر میمنه مسکن گزین و قبال ش خانواده های یاد شده از 
 . شده بود 

غذایی شامل کمپل و یک بسته البسه زمستای  بوده  ،ی  افغا 350هزار و  15مبلغ   کمک یادشده  و مواد غت 
 . با حضور وایل، نماینده های این اداره و موسسه یاد شده در مرکز توزی    ع شد   IOM از جانب موسسه
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 ۳۲ر در مساحت مجمویع شهرک رهایشی قط گویند، کار ساختمسئوالن وزارت شهرسازی و اراض  یم
 واحد مسکوی  آغاز شده است.  ۷۶۸ی  با داشتر  طبقه ۱۲ساختمان  ۸جریب زمت   شامل 

ونهم قوس/آذر( در مراسم امضای قرارداد میان محمود کرزی، وزیر شهرسازی و اراض  امروز )شنبه، بیست
یۀ  گوید، ساخت این شهرک رهایشی برای در کابل یم« الغرافه»وزارت شهرسازی و اراض  و مؤسسۀ خت 

 کردن شپناه به نیازمندان است. نیازمندان، گام مهم برای فراهم

میلیون  ۱۰۰ز اسو با هزینۀ بیش به این ۲۰۱۹کرزی، کار ساخت شهرک رهایشی قطر از سال   به گفتۀ آقای
یۀ   آغاز شده است. « الغرافه»دالر از سوی مؤسسۀ خت 

افزاید که روند توزی    ع این واحدهای مسکوی  به نیازمندان، پس از مصوبۀ کابینه آغاز خواهد آقای کرزی یم
 شد. 

، معت   وزا
 ۲۰۲۱گوید، کار ساخت مجتمع رهایشی قطر در سال رت شهرسازی و اراض  یمعزیزاحمد گلستای 

 به پایان خواهد رسید. 
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، وزیر اقتصاد در این نشست یم تنها زمینۀ بود های رهایشی نهگوید، با ساخت ساختمانکریمه حامد فاریایر
 . د شکه زمینۀ کار نت   فراهم خواهد شود، بلو باش برای شهروندان مساعد یم

، افغانستان ساالنه به   هزار واحد مسکوی  نیاز دارد ۴۵تا  ۴۱بر بنیاد آمار وزارت شهرسازی و اراض 

 شهروندان جهان یلدا در حایل فرا یم شب
ی

ابزارهای تکنالوژی گره  افغانستان به شدت با  و رسد که زندگ
نت جایگزین رسم  .های قدییم شده استخورده و اینتر

گزاری نشانه، شهروندان افغانستان یم ده تکنگویند که به گزارش اسپوتنیک به نقل از ختر الوژی رشد گستر
نت و فناوری بدهند. های محیل جای خود ر سبب شده است تا برخ  از رسم و رواج  ا به اینتر

گزاری به نقل از فرهنگیان بدخشان یم یس مردم به فناوری مدرن و استفاده از »گوید که این ختر در یی دستر
نیت، اکنون این قصه ها و م، جمعیتفضای عاطف  را در میان مردهای زمستای  که تلویزیون، کمپیوتر و انتر

های اجتمایع داده های بیش از حد در شبکهکرد، جایش را به جهان فردی و مرصوفیتها ایجاد یمخانواده
 «.است

ده شود.   به نقل از این منبع این امر سبب شده تا دور هم نشستر  به عنوان یک رسم دیرینه به فرامویسی ستی

 بدخشان یمزاد از فعاالصدیق لعل
ی

های ها روی شبکهاین روزها گت  ماندن اعضای خانواده»گوید: ن فرهنگ
نیتر و نشستر  پای تلویزیون سبب انقطاع نسل نو با گذشته  و تاریخ  شده است و افزون بر انتر

ی
های فرهنگ

ایع نت   شده آن با سست شدن ارتباط میان گرویه در بسیاری از موارد منجر به ایجاد بحران ارتباطات اجتم
 «.است

یت  از دوران کودگ دارد و حاال چند سایل گوید که خاطرههللا، یگ از بزرگان بدخشان یمحکمت های شت 
 های گذشته را در بدخشان شاهد نیست. ها و یادوارهاست که دیگر آن خاطره

ام شب چله نت   شهرت است که به ن های قدییم مردم افغانستانشب یلدا، درازترین شب سال و یگ از رسم
 دارد. 
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ی از کشف سه اثر باستای  از روستای های محیل بامقام ولسوایل « شخکده»میان در یک نشست ختر
 اند. این والیت ختر داده ۲یکاولنگ نمتر 

و « لگن»، «آفتابه» گوید که این اثرها شامل اسحاق موحد، رئیس اطالعات و فرهنگ والیت بامیان یم
 شوند. یم« سماوار»

از سوی کودکان این روستا یافت شده و به « شخکده»روستای  روز پیش از  ۱۲گوید که این اثرها او یم
ده شده بود.  ۲ادارۀ ولسوایل یکاولنگ نمتر  وهای امنیتر ستی  و نت 

 این اثرها صحبت شود؛ چون نیاز است روی این نوعیت و دیرینه به گفتۀ او، هنوز زود است دربارۀ
ی

گ
 انجام شود.  نگاریشنایس و تاری    خاثرهای تاریخ  تحقیقات باستان
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، وایل بامیان یم ادارۀ محیل بامیان مدن و فرهنگ است. به گفتۀ او، تگوید که بامیان مهد سیدانور رحمتر
 این والیت در آن به معرف  گرفته یمکند که تمام اثرهای تکار یم  روی کتایر 

ی
 شود. اریخ  و فرهنگ

داری و بازسازی استای  بامیان نگهبکنند اثرهای افزاید، حکومت مرکزی و محیل تالش یموایل بامیان یم
 شوند. 

وزکوه»به گفتۀ وایل بامیان، موسسۀ  کند که با پل را در این والیت بازسازی یمشای ششکاروان« فت 
 ایع دستر مناطق مرکزی کشور استفاده خواهد شد. عنوان مرکز توسعۀ صنشا از آن بهبازسازی این کاروان

خست ساحات باستای  این والیت نجمهوری هدایت داده است گویند که ریاستهای محیل بامیان یممقام
 ظتر ساخته شود. داری از این ساحات دیوار محافای نگهاستمالک و پس از آن بر 

دای  و طویلۀ حیث زبالهگان محل از شماری از این اثرهای باستای  بهاکنون برخ  از باشندهشود همگفته یم
 کنند. چهارپایان استفاده یم

، بودای  رود که اثرهای سه دورۀ تمدی  یمهای باستای  به شمار بامیان در مرکز کشور از والیت
 و  زرتشتر

ی صورت نگرفته مند تاکنون کار داری و معرف  این اثرهای شکوهاسالم در این والیت وجود دارد، اما برای نگه
 است. 
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 سیارات اغب در مدار خود روی یک خط قرار می گیرند اما جفت شدن امسال کیوان و مشتری استثنایی تر است

ی و کیوان، دو غول منظومه شمش، که در آسمان شب درحال نزدیک شدن به هم بوده اند به زودی  مشتر
 رنه موسوم است. تقریبا جفت خواهند شد، پدیده ای که در علم نجوم به مقا

با توجه به زمان این رویداد برخ  گمان یم کنند شاید همت   پدیده بوده که دو هزار سال قبل جلب توجه  
  ای که به ستاره بیت لحم معروف شد. کرد و در متون دیت  ثبت شد؛ پدیده

 دسامتر به مقارنه خواهند رسید.  ۲۱این سیارات روز 

ی    ج به یر یر یس گفت: "هر شتر که هوا صاف است دکتر    کرافورد از موسسه نجوم دانشگاه کمتر
کارولت  

 ارزش دارد نگایه به آن بیاندازید چون معلوم نیست در روز مقارنه هوا یاری کند."

 بعد از غروب آفتاب در جنوب غریر درست باالی افق نمایان یم شوند. 
 این دو سیاره لختر

 اره بیت لحم است؟آیا این همان ست

 برخ  منجمان و متخصصت   الهیات چنت   تصور یم کنند. 
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اریک ام َونِدن استاد دین از کالج فروم در ویرجینیا در مقاله ای اشاره کرد که زمان وقوع این رویداد به این 
ردان سوال منجر شده که "آیا این یم تواند همان رویداد نجویم باشد که کتاب مقدس مسیحیان یم گوید م

 خردمند را به یوسف، مریم و مسیح تازه متولد شده رهنمون شد."

ت ی ممکن است همان "ستاره حت   ندارد. این فرضیه که مقارنه کیوان و مشتر
ی

" البته این گمان تازگ انگت  
، در اوایل قرن هفدهم مطرح شد.  باشد ابتدا از سوی یوهانس کپلر، منجم و   ریاضیدان برجسته آلمای 

ممکن   ختر داشتند، پس غت 
دکتر کرافورد گفت: "دو هزار سال پیش، مردم از رویدادهای آسمای  خییل بیشتر

ی و کیوان بوده باشد."  نیست که ستاره بیت لحم جفت شدن دو سیاره مثل مشتر

 این پدیده چقدر نادر است؟

ند که پدیده خییل نادری سیارات در مدا ر گردش خود به دور خورشید گاه روی یک خط دید قرار یم گت 
 دارد.  ۲۱نیست، اما مقارنه 

ی
 دسامتر ویژگ

 به یر یر یس گفت: "مقارنه ها پدیده های  تماشای  
یکدان در دانشگاه منچستر فت  

پروفسور تیم اوبرایان اختر
 )اینکه این قدر به هم نزدیک شوند( فوق العاده است." اما  -و البته اغلب اتفاق یم افتند  -هستند 

ین سیارات منظومه ما و از درخشان ترین اجرام آسمان شب هستند.  ی و کیوان به ترتیب بزرگتر  مشتر

 سال پیش بود.  ۸۰۰آخرین باری که این دو در آسمان تاریک تا این اندازه به هم نزدیک شدند 

 سال دیگر خواهد بود.  ۴۰۰ه این دو سیاره دوباره چنت   به هم بچسبند آقای اوبرایان گفت که دفعه بعد ک

 

 


