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اینچندنفر
مقامات کشورباید منافع ملی را برمنافع روسیه ترجیح دهند
جماران :علی مطهری ،نماینده ادوار مجلس ،در حساب شخصی خود در توییتر نوشت:
«ایران باید درآخرین مرحله احیای برجام روسیههراسی را کناربگذارد و مشکالت باقیمانده را
با مذاکره مستقیم باآمریکا حلوفصل کند .روسیه بهشدت نگران احیای برجام و بهبود روابط
اقتصادی ایران با غرب است و میخواهد ایران همچنان گروگان او و سپری در مقابل غرب
برای روسیه باشد .مقامات کشوربایدمنافع ملی را برمنافع روسیه ترجیح دهند».

ازهر ۳ایرانی ،یک نفرمایل به مهاجرت از کشور است
روزنامهخراسان :یافتههای نظرسنجی مرکزافکارسنجی «کیو» درکشورکه آذرماه اخیرانجام شده است،
نشان داد ،یک سوم ازپاسخگویان درصورت فراهم بودن شرایط مایلاند به صورت موقت یا دایم مهاجرت کنند.
به عبارتی ازهر ۳ایرانی ،یک نفرمایل به مهاجرت بودهاند .بر اساس همین نظرسنجی ،مسائل اقتصادی انگیزه
 ۸۰درصد پاسخگویان برای مهاجرت بوده است البته نگرانیهایی درباره افزایش میل به مهاجرت ،به ویژه دربین
متخصصان و نخبگان وجود دارد و همین موضوع سبب شده دولت مهاجرت را به عنوان یکی از ۳۷مسئله کشورمورد توجه جدی قراردهد.
 126هزارزن و کودک قربانیان زنده کرونا
شرق :طبق بررسیهای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،طی دو سال گذشته و از زمان
شیوع کووید  19در کشور 126594،کودک و زن ،نانآور یا یکی از اعضای خانواده را به دلیل
کرونا ازدست داده و دچارمشکالت معیشتی شدهاند .طبق این بررسی که دربازه زمانی اسفند
 1398تا پایان شهریور 1400انجام شده 14613 ،کودک 68360 ،زن و  43621زن سرپرست
خانوار ،بر اثرفوت پدر ،همسر ،نانآوریا یکی از اعضای خانواده به دلیل کرونا ،آسیب دیدهاند.

خبر

میوههای نامرغوب شب عید عودت داده میشوند
 ایسنا :استاندار کرمان با پیشنهاد اینکه
نظارت بر کیفیت میوههای شب عید باید در
سردخانهها انجام شود ،تاکید کرد :ازتوزیع میوههای
نامرغوب جلوگیری شود .علی زینی وند عصر امروز
دیروز در ستاد تنظیم بازار استان کرمان گفت:
براساس گزارشات کیفیت سیب درختی شب عید
کرمان خوب است.استاندارکرمان با اشاره به تاثیرارز
ترجیحی دربازاربیان کرد :دستگاه های متولی باید از
وفور کاالهای مورد نیاز در انبارهای استان اطمینان
کامل داشته باشند.
وی خطاب به دستگاه های اجرایی استان اظهار
کرد :نظارتهای همگانی باید درتعطیالت ایام نوروز
با جدیت صورت گیرد و بازاررها شده احساس نشود
و هیچ گوشهای ازبازار ازدید بازرسان مغفول نماند.
زینیوندباتاکیدبرآنکه کمیتهتعیینقیمتهادر
ایام تعطیل فعال باشد ،تصریح کرد 25 :اسفندماه
باید غرفههای توزیع میوه شب عید فعال شوند و
فرمانداران فوری خالء های احتمالی را برطرف کنند.
رئیسی مدیر تعاون روستایی استان کرمان نیز

گفت 930 :تن پرتقال شب عید سورتینگ شده
هستند اما براساس نظر کارشناسان اگر نیاز بود
مجدد آنها را سورتینگ می کنیم ولی باید  200تن از
پرتقالهای سازمان کشت و صنعت جیرفت که به
کرمان حمل شده مقررشد که درصورت نیازدوباره
سورتینگشوند.
وی درباره نحوه تامین مابقی سهمیه پرتقال
استان کرمان نیز گفت :امروز مجوزی برای خرید
پرتقال ازتولیدکننده گرفتیم لذا پرتقال مورد نیاز از
سردخانه های شهرستان جیرفت خریداری میکنیم.
مدیرتعاون روستایی استان کرمان درباره قیمت
میوه شب عید نیز اظهارکرد :امروزمقررشد کمیته
قیمتگذاری براساس بررسیهای که انجام میدهد،
قیمت میوه شب عید دراستان کرمان حداکثرتا سه
روز آینده را تعیین کند.
برپایه این گزارش سهمیه پرتقال شمال استان
کرمان  ۱۳۰۰تن بوده که تاکنون  ۹۳۰تن به استان
وارد شده و این میوه از روز  ۲۵اسفند در استان
توزیعمیشود.

پیاد هراه گلیم صبح دیروز افتتاح شد .پیاد هراه گلیم درمعبرمیان شهربازی و پارک مسافرقرار گرفته است و حدود یکماه پیش این معبربرای عبورخودروها
بسته شد و در میان آن طرح یک گلیم به ابعاد  180متر مربع نقاشی شده است .قرار است این معبر محل پیادهرو عابران باشد /.عکس :مصطفی زیدآبادی

کامبیزنامه

خرانه

 احمدرضا تخشید
هنوزدستبهقلمنبرده ،کامبیزبرقآسا
جلویم ظاهر شد و گفت :فکر میکنی این
خزعبالتی که مینویسی کسی میخونه؟
این هفته من شروع میکنم و چند تا لطیفه
مینویسم که دم عیدی حداقل مردم کمی
دلشون خوش بشه .من هم که کاری ازدستم
برنمیآمد گفتم :هرچه شما بفرمایید این گوی و این میدان .کامبیزهم
دست کرد و گوشیاش را ازجیباش درآورد و یک نفس اینها را برایم
خواند :روزی مالنصرالدین به خاطرصرفهجویی جیرهی کاه و جو خرش را
کم کرد .خرمال روزبه روزالغرترو نحیفترمیشد تا اینکه مُرد .مال پیش
خودش گفت تازه خرمان داشت به ریاضت کشیدن عادت میکرد ولی
اجلمهلتاشنداد.
یک صبح مال از خواب بیدار شد و دید خرش را دزدیدهاند.
همسایههایش او را سرزنش کردند و گفتند :چرا مواظب خرت نبودی؟
چرا درطویله را قفل نکردی؟ چرا خوابت اینقدرسنگین بود؟ مال آخر
عصبانی شد و گفت :مثل این که این وسط من گناهکارم و دزد نامرد
هیچتقصیرینداشت.
روزی یکی از همسایههای مال آمد و خواست خرش را به امانت
گیرد .مال گفت :متاسفانه خرم خانه نیست .درهمین حال خرشروع به
عرعرکرد .مرد همسایه گفت :اما صدای خرت که ازتوی خانه میآید .مال
عصبانیشدو گفت:مردحسابیتوحرفمنریشسفیدراقبولنمیکنی
اما حرف این خرنادان را قبول میکنی؟
کامبیزخواست بازهم لطیفه بخواند ولی من دست گذاشتم روی
دهانش و گفتم :الاقل یک نفسی بکش و قبل از اینکه جوابی بدهد،

اضافه کردم؛ با لطیفههایی که خواندی چند روزآینده احتماال فقط باید
به خرفکر کنم .کامبیز گفت :چی بهتر از این دیگه اعصابت هم از این
اخبارجورواجورخردنمیشه .گفتم:راستمیگی اگراالنزندگیخریبود،
دیگه احتیاجبهبنزینو کارتسوختنداشتیم،دیگهتعمیرگاههمنباید
میرفتیم ،باطری و تایرو معاینه فنی و ...هم الزم نداشتیم .مسئولین هم
مجبورنبودند ظرف دو هفتهی آخرسال فقررا از کشورریشهکن کنند.
چونتفاوتطبقاتیچندانیبهچشمنمیاومد؛نهایتایکیخرشپیربودو
یکیجوون.مثلماشیننبود کهیکیچهلمیلیونیسواربشهیکیچهار
میلیاردی .کامبیزگفت :چه اتفاقی برات افتاده؟ دیشب خانمت زده تو
سرت؟ همینطورداری چرت و پرت میبافی .گفتم :اتفاقا سالم سالم
هستم ولی تلنگری که تو به ذهنم زدی ،ناگهان دری ازدنیای دیگربه رویم
گشود.ببیندرزندگیخریدیگه کوچهوخیابان احتیاجبه آسفالتندارن،
دیگه هرکسی خرش را هرجایی که رسید ول نمیکنه و باعث ترافیک
نمیشهومأمورینمحترمراهنمای ی ورانندگیاذیتنمیشن.کامبیزگفت:
بازازفرصت استفاده کردی و به آسفالت و ترافیک گیردادی .این حرفها
راول کن .امروزمیخواستیبهچیفکرکنی کهمننگذاشتم؟ گفتم:چیز
خاصی نبود داشتم به یک سالی که به سرعت گذشت فکرمیکردم؛ این
کهچطورواکسن کروناقراربودباشدونبودوبعدیکدفعهخارجیشبود،
بهانتخاباتریاستجمهوریفکرمیکردمکهفکرمیکردیمخیلیهاباشند
ولی نبودند .به وعدههای کسانی فکرمیکردم که میگفتند اگرمسئول
شویم گرانی و تورم ازبین میره ولی مسئول شدند و هیچ اتفاقی نیفتاد.
بهحملهیروسیهبه اوکراینهمفکرمیکردمکهفهمیدیممیشهکشوری
به کشوردیگرحمله کنهولیهیچتقصیرینداشتهباشدودیگرانمقصر
باشند .کامبیزگفت:میدونیزیادیفکرمیکنیوزیادیحرفم یزنی؟تو
بهتره با همین «زندگی خری» بسازی و راهش را کشید و رفت.

هانیه و عاطفه چشمهنور تحت عمل الغری قرارگرفتند
 پاسارگاد
باالخره پس ازسالهای بیماری و مشقت دو عضو دیگر
خانواده چشمهنور که از بیماری چاقی مفرط رنج میبردند
توسط دکتر رجایی در بیمارستان شیراز مورد عمل جراحی
قرارگرفتند.
نورالدینچشمهنورپدر 11فرزند است 6.فرزندشعروس
و داماد شدند و  5فرزندش درخانه هستند .ازمیان  5فرزند
خانهنشیناش 4تای آن بیماری چاقی مفرط دارند؛ دو دختر
و دو پسر .دو پسرش دو سال پیش با کمک خیرین عمل
کرده و حاال الغر شدند اما درد چاقی دخترها تا یک ماه
پیش ادامه داشت .او درمصاحبهای که بهمنماه پارسال با
پاسارگاد انجام داده بود گفته بود« :هانیه دختر کوچکم 8
سالش است و عاطفه دختر بزرگم  10سال دارد.
هانیه عالوه برچاقی مشکل کجی زانو هم دارد و
وزن زیاد باعث شده اصال نتواند راه برود و خودش
را کشاله میدهد یا روی زانو راه میرود .برای مدرسه
و بیرون رفتن هم باید ازواکر استفاده بکند .یک
روزمدرسه میرود دو سه روزنمیتواند برود .عالوه
بر چاقی ،قلب دخترها هم بزرگ شده و مشکل
دارند.شبهانمیتوانندنفسبکشندونمیتوانند
بخوابند ،سه چهارتا بالش زیرسرشان میگذارند و
نشستهتکیهمیدهندومیخوابند».هانیهوعاطفه
آن روزبه ما گفتند تنها آرزویشان این است که الغرشوند؛
«نمیتوانیمراهبرویم.بچههامسخرهمانمیکنندو آرزوداریم
الغر بشویم تا بتوانم با دوستانمان بازی کنیم .االن فقط
مینشینیموبازی آنهارانگاهمیکنیم».
حاال آنها به آرزویشان رسیدند و دارند الغر میشوند.
توگوباپاسارگاد گفت«:برایعمل
مادرعاطفهوهانیهدرگف 
هرکدام 25-24میلیون نیازبود و ما نیزنداشتیم متوسل به
خیرانشدیمودرنهایتحاجآقاعباسلوهزینهعملیکیشان

را قبول کردند و یکی دیگر هم هزینه عملش را خودمان با
قرض فراهم کردیم .البته ناگفته نماند دکتررجایی نیزمانند
گذشته به ما لطف داشت و یکسری ازهزینهها را نگرفت اما
با هزینه آزمایشات ،سونوگرافی و بیمارستان و ...چیزی حدود
 65میلیون عملشان دستمان را گرفت ».او ادامه داد« :در
روز 12بهمنبچههاعملشدندویکهفتهدرآیسییوبودند
و پس ازبهبودی نسبی به سیرجان آمدیم .او با ابرازخوشحال
و رضایت ازعمل دخترانش گفت :قبل ازعمل عاطفه 120
کیلو بود و هانیه 102کیلو ،که دراین یک ماه عاطفه 12کیلو
وهانیه 17کیلووزن کم کردهاند .االندیگربهراحتیمیتوانند
راه بروند البته به دلیل مشکل چاقی زیادی که دراین سالها
داشتند ،زانوهای بچهها کج شده که نیازمند عمل است و

دکترگفتپس ازبهبودی کاملوپایین آمدنوزنشانحتما
باید پیش دکترارتوپد بروید و زانوهایشان را عمل کنید ».او
گفت« :عملشان بسیارسنگین بود .هانیه را ازساعت7:30
صبحبه اتاقعملبردندوعملشتاساعت 2ونیمبعدازظهر
طول کشید.عاطفه را هم ساعت ده صبح به اتاقعمل بردند
و نزدیک غروب او را ازاتاق عمل بیرون آوردند ».او تاکید دارد
این عمل الغری باعث شده اشتهایشان به شدت کم شود و
درحال حاضرفقط غذاهای آبکی میخورند.

سودوکو 694
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قید
قرعه هدیه دریافت کنید.
برنده سودوکو :693
میثم سعیدپور

قانونهای حل
جدول سودوکو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بایــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بدیهی اســت که هیــچ عددی
نباید تکرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتیجه
هیچ عددی نباید تکرار شود.

