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پرده برداری از موشک لیزری
انصارا ...یمن
دوم طالبان فعالیت داش��ت .او تا ژوئیه سال گذشته
میالدی (مرداد گذشته) پیش از آنکه مرگ مال عمر،
بنیانگذار طالبان پس از دو سال فاش شود ،معاون وی
بود و پس از آن رهبری این گروه ستیزه جو را برعهده
گرفت .برخی او را به به انزوا کشاندن و مرگ مال عمر
متهم کردهاند .عدهای از سران طالبان نیز حتی گفت ه
بودند که انتصاب او کودتا بوده است.

تحلیل روز
دکتر علیرضا رضاخواه
international@khorasannews.com

مهندسینظام به سبک اردوغان

اردوغاناینروزهابهشدتمشغولاست.اودرحال
ترسیم آرزوهایش در کاخ سفیدش در آنکارا است.
رئیس جمه��ور ترکیه ب��رای قبضه کامل ق��درت در
عرصه داخلی به اندازه کافی صبر کرده است .حاال
باید آخرین موانع را هم از س��ر راه بردارد .اردوغان
برای تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاس��تی
نه تنها به یک سرسپرده در مسند نخست وزیری نیاز
دارد بلکه باید پارلمان را نیز رام س��ازد .از همین رو
همزمان با اعالم بی نالی ییلدیریم وزیر سابق حمل
ونقلترکیهازسویاعضایحزبحاکمترکیهیعنی
حزب عدالت و توسعه به عنوان نخست وزیر جدید،
پارلمان نیز نخستین بند از اصالحیه قانون اساسی
این کشور برای اجازه دادن به لغو مصونیت قضایی
 138ت��ن از قانونگذاران��ی که به اقدام��ات کیفری
متهم شدهاند را تصویب کرد .اکنون با این اصالحیه
 138نماین��ده مجمع ب��زرگ ملی پارلم��ان ترکیه
متعلق ب��ه همه چهار ح��زب اصلی پارلم��ان ممکن
اس��ت در ارتباط ب��ا مجم��وع  667پرون��ده کیفری
مطرحشدهعلیهآنهاتحتپیگردقضاییقراربگیرند.
به بیان دیگ��ر اردوغان تالش می کن��د از این قانون
برای سرکوب نمایندگان کرد از یک سو و رام سازی
مخالفانش از س��وی دیگر بهره بگیرد .عالوه بر این
قانون اخیر همچون شمشیر دموکلوس بر باالی سر
مخالفان نظام ریاستی و تغییر قانون اساسی عمل
خواهد کرد .بی جهت نیس��ت که این روزها ش��اهد
افزایش نگرانی های داخلی و بین المللی نسبت به
مهندسی نظام ترکیه به شیوه اردوغان هستیم.

سرنوشت مبهم
سرکرده طالبان

▪ ▪جنگ قدرت در طالبان

گمانه زنی ها در باره آینده طالبان و
جانشینمالمنصور
نبی شریفی

n.sharifi@khorasannews.com

وزارت دفاع آمریکا ،پنتاگون ،اعالم کرد «مال اختر محمد
منصور» ،رهبر  56ساله طالبان افغانستان هدف حمله
هوایی پهپاد ارتش این کشور قرار گرفتهاست .مقامهای
آمریکایی گفته اند ک��ه او «احتماال» در این حمله کش��ته
شدهاس��ت .با این حال ،اداره امنیت ملی افغانستان نیز
دربیانی��ه ای تایید کرده ک��ه مال منصور بامداد ش��نبه در
حمله هوایی در ایالت بلوچس��تان پاکستان کشته شده
است.خبرگزاریآسوشیتدپرسبهنقلازمالعبدالرئوف
فرمانده ارش��د طالبان گزارش داد که وی کش��ته شدن
مال منصور در حمله هوایی را تایید کرده است .در همین
حال«،وحیدمژده»تحلیلگرسیاسیافغانستاندرگفتگو
با ایرنا گفت که این احتمال وجود دارد که اختر منصور در
درگیری سال گذشته در منزل «عبداهلل سرحدی» یکی از

▪ ▪مال اختر منصور که بود؟

مال منصور  ۵۶س��اله ،از تبار اس��حاقزی از قوم پشتون
قندهار بود .او هم همچون بس��یاری از اعضای طالبان
در مدرس��ه حقانیه در پاکس��تان آموزش دیده بود .وی
از سال  ۱۹۹۵میالدی ،یکس��ال پس از شکل گیری
طالبان در عضوی��ت این گروه ب��ود .در دوران حاکمیت
طالبان ،مال منصور به عنوان وزی��ر هوانوردی حکومت
طالبان کار کرد و با حمله آمریکا و سرنگون شدن دولت
طالب��ان او هم مانن��د مال عمر فراری ش��د .او س��پس به
عضویت شورای کویته درآمد و در سالهای اخیر که مال
برادر به زندان پاکستان افتاده بود ،بهعنوان فرد شماره

نقش واشنگتن برای ایجاد تعامل
میان ترکیه و روسیه

سوخوها به سوریه بازمیگردند
مسکو:حمله به گروه های تروریستی درسوریه را ازسر می گیریم
«سرگئی ش��ویگو» وزیر دفاع روسیه اعالم کرد که حتی
در صورت پذیرفته نش��دن پیش��نهاد اقدام مش��ترک با
ائتالف تحت رهبری آمریکا ،مسکو از روز چهارشنبه به
صورت کامال یکجانبه وارد عمل شده و حمالت هوایی
علیه تروریس��تها درس��وریه را از س��ر خواه��د گرفت.
بر اس��اس س��خنان ش��ویگو احتمال دارد که پل هوایی
فعالتری از روسیه به سمت س��وریه طی روزهای آینده
برای بازگش��ت جنگندههای «س��وخوی» چندمنظوره
به راه افتد یا همانطور که کارشناسان نظامی میگویند

سفرمحرمانه ژنرال آمریکایی به سوریه
ژنرال جوزف ُوتل ،فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه
به منظور اط�لاع از تالشهای ایج��اد ائتالفهای قوی بین
اعراب ،کردها و دیگر نیروه��ای محلی برای مقابله با داعش
درسفری محرمانه به شمال س��وریه رفته است.وی به مدت
 11س��اعت در ش��مال س��وریه ب��وده و ب��ا مش��اوران نظامی
آمریکایی که با شبه نظامیان عرب همکاری میکنند ،دیدار
کرده اس��ت«.وتل» همچنین با فرماندهی "نیروهای سوریه
دموکرات" ک��ه ش��امل نیروهای ک��رد و عرب م��ورد حمایت
واشنگتن است ،مالقات داشته اس��ت.این سفر یک روز بعد
از انداخت��ن اعالمیهها توس��ط ائت�لاف ضد داع��ش در بین

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت از ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى
ﺑﻬﺮان ﻃﻠﻮع ﺷﺮق )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(
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ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫٠١٫٣١و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره � ٢٠٧١٥ﻪ
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ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ
ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﺑﻬﺮان ﻃﻠﻮع ﺷﺮق

س��اکنان رقه صورت گرفته ک��ه در آن ائتالف
ضد داعش از ساکنان این ش��هر خواسته رقه
را ترک کنن��د البته این ش��هر از مدتها پیش
شاهد کوچ گسترده س��اکنانش به حومه رقه
است .به نوشته آسوشیتدپرس این نخستین
سفر انجام ش��ده در طول روز توسط نیروهای
آمریکایی به منطقه است؛ جایی که نزدیک به
 ۲۰۰مستشار ارتش ایاالت متحده ،مخالفان
سوری را آموزش میدهند.

تصویر ادعایی
از جسد مالمنصور

اعضایارشدطالبانکشتهشدهویابامرگطبیعیازدنیا
رفته باشد ،اما دستگاه های اطالعاتی آمریکا از آن مطلع
شده اند و برای نمایش قدرت ،چنین وانمود میکنند که
وی در اثر حمله آنان کشته شده است.

اندیشکده روز

اندیش��کده « اس��تراتفور » در یادداشتی راهکارهای
پیشنهادیخودبرایمجبورساختنمسکوبهبرقراری
ارتباط با آنکارا و ایجاد تعامل میان آن دو در خصوص
بحران س��وریه را به واش��نگتن ارائه نمود :اگر آمریکا
بخواهدتهدیدداعشوتروریسمرادرخاورمیانهیک
باربرایهمیشهازبینببرد بایدفرآیندخودراباترکیه
آغازکردهوبهپایانبرساند.مخصوصااینکهواشنگتن
باید بتواند روس��یه را وادار به حضور در میز مذاکره با
ترکیه در خصوص بحران س��وریه نماید  .استفاده از
تهدید پنهانی «افزایش حضور ناتو » در دریای س��یاه
میتواندیکیازاینراهکارهاباشد.آمریکاهماکنون
در سوریه با گروههای مخالف و شورشی و همچنین
کردها علیه داعش همکاری می کند اما تا زمانی که
پایترکیهبهعرصهاینمبارزهبازنشده،نبایدانتظار
موفقیتیمحسوسازواشنگتنراداشت.

گروه انصارا ...یمن موشک جدیدی را ارتقا دادهاند که با لیزر کار میکند و قادر به برخورد با اهداف دور است.به گزارش اسپوتنیک
این سالح شامل موشکی در مقیاس کوچک و ساخت کره شمالی است که تعمیر و توسعه داده شده است .یک منبع آگاه و نزدیک به
جنبش انصاراهلل یمن اظهار داشت :موشک ارتقا داده شده قادر است اهداف استراتژیک حساس و مشخص را بمباران کند.

شاهد فعالیت بیشتر بالگردهای «ام آی 28نایت هانتر»
و «ک��ی ای  52الگیتور» بود ک��ه از پایگاه «الش��عیرات»
در ریف «حمص» یا از پایگاه هوای��ی «حمیمیم» به پرواز
در میآین��د و نیروهای زمینی ارتش س��وریه ونیروهای
مقاومت را به منظور پیش��روی پش��تیبانی میکنند .به
نوشته روزنامه لبنانی السفیر از زمان آتش بس درسوریه
و پس از آن اعالم خروج نیروهای روسی از سوریه توسط
«والدیمی��ر پوتی��ن» ،محمول��ه های س�لاح س��عودی-
آمریکایی جدید می��ان گروه های تندرو ومخالف بش��ار

در صورت تایید
خبرمرگ مال
منصور ،طالبان
دوباره با خطر
انشقاق روبرو
است

با به ق��درت رس��یدن مال منص��ور ،گروه��ی از داخل
طالبان علیه انتخ��اب او ،ش��وریدند و در نتیجه گروه
کوچکتری از بدنه گروه طالبان به رهبری مال رسول،
منش��عب ش��د .پ��س از آن م�لا عبدالمن��ان نی��ازی،
سخنگویگروهمنشعبطالبانبهرسانههاگفتهاست
که گفتوگوها میان رهبر جدید طالبان و فرماندهان
ناراضی شکست خورده است .او گفت« :هرکسی که
مشغولنبردتحترهبریمالمنصوراست،جهادیبه
شمار نمیرود .اکنون ما به صورت روشن علیه او قرار
داریم ».همه اینها در حالی بود که خانواده مال عمر نیز
موافق رهبری مال منصور نبودند .مدت ها زمان برد تا
مال یعقوب و عبدالمنان ،پسر و برادر مال عمر با رهبر
جدید طالبان بیعت کنند .در صورت تایید خبرمرگ
مال منصور ،طالبان دوباره با خطر انشقاق روبرو است.
باید منتظر ماند و دید ک��ه با جنگ قدرت بین «هیبت
اهلل آخوندزاده» و «س��راج الدین حقانی» معاونان مال
منصور ،خانواده مال عمر و طالبان منشعب چه بر سر
این گروه خواهد آمد .از سوی دیگر ،با انشقاق طالبان
خطر سوء استفاده تروریست های داعش (که در غرب
افغانس��تان مس��تقرند) از فرصت به وجود آمده برای
گسترش سرزمینی دور از ذهن نیست.

اس��د پس از عب��ور از مرزه��ای ترکی��ه و مرزه��ای اردن
توزیع ش��د تا همه دس��تاوردهای نظام��ی را که ائتالف
روسی ونیروهای مقاومت در سال  2015کسب کرده
بودند،از بین ببرند .به نظر می رس��دروس ها احساس
کردند که آمریکا «خدعه»جدیدی به آنها زده که به گروه
هایمسلحوگروههایتروریستیکهواشنگتنحاضربه
گنجاندن آنها در فهرست تروریسم نیست مانند «احرار
الش��ام»و«جیش االس�لام»و دیگر گروه ها این امکان را
داد که چندین جبهه را ش��عله ور کرده و تالش کنند که
به «حلب»نفوذ کنند.از این رو س��خنان شویگو از جمله
دعوت از آمریکایی ها برای همکاری با نیروهای روسی
برای از سرگیری حمالت هوایی در  25می (5خرداد)و
اشاره به حمله به کاروان های گروه های مسلح و محموله
های نظامی که از مرزهای ترکیه به س��مت سوریه عبور
می کنند،نشان می دهد که مسکو احساس کرد خالئی
بیهوده به وجود آمده اس��ت ک��ه مذاکرات ژن��و و خروج
هالیوودی گ��روه« معارض��ان ریاض»از مذاک��رات و بی
توجهی آمریکا به این اقدام و هم عملکرد عربستان این
هراس را درمسکو تشدیدکرده است .با این حال وزارت
دفاع آمریکا بالفاصله پیشنهاد روسیه را رد کرد و تاکید
کرد که آمریکا با روس��یه در س��وریه «همکاری »نظامی
نمی کند.وزارت خارجه آمریکا نی��ز اعالم کرد که هیچ
گونه توافق��ی برای انج��ام حمالت هوایی مش��ترک در
سوریه وجود ندارد و آن چه با روس ها درباره آن رایزنی
می شود پیش��نهادهایی برای ابزارهای دائمی تقویت،
کنترل و نظارت و برقراری ترک مخاصمه است.

حمایت البی سالح آمریکا از دونالد ترامپ

ترامپ :مناطق «سالح ممنوع» را بر می چینم

بزرگتری��ن البی اس��لحه
درآمریکا از دونالد ترامپ،
میلی��اردر جنجال��ی و
نام��زد جمهوریخواهان
درانتخاب��ات مقدمات��ی
ریاست جمهوری حمایت
ک��رد .همزم��ان هیالری
کلینتون همراه ب��ا خانواده خود به دیدار خانوادههای قربانیان س�لاح ش��خصی
رفت.به گزارش دویچه وله ،دونال��د ترامپ ،میتواند بر روی پش��تیبانی "انجمن
ملی اسلحه" ( )National Rifle Associationحساب کند .این انجمن بزرگترین
البی و تش��کیالت برای ترویج خرید ،نگهداری و اس��تفاده از س�لاح ش��خصی در
آمریکاست.کریکس کوکس ،مدیر عامل انجمن ملی اسلحه در سخنانی در کنگره
ساالنه این انجمن در ایالت کنتاکی گفت او در اعالم پشتیبانی از ترامپ ،از سوی
میلیونها عضو این انجمن س��خن میگوید .گفته میش��ود انجمن ملی اس��لحه
 ۴میلیون عضو دارد.دونالد ترامپ نیز در س��خنرانی خ��ود در کنگره انجمن ملی
اس��لحه گفت ،اگر رئیس جمهور ش��ود از حق قانونی آمریکاییها برای داش��تن و
استفاده از سالح دفاع خواهد کردو مناطق «سالح ممنوع» را مجددا آزادمی کند.
هیالری کلینتون ،نامزد پیش��تاز دموکراتها ،بر خالف ترامپ بهشدت در تالش
است که قانون مالکیت سالح شخصی را س��ختتر کند و بهطور مرتب با خانواده
خود به دیدار قربانیان استفاده از سالح شخصی میرود .او در فلوریدا بار دیگر با
خانوادههایی دیدار کرد که فرزندان خود را در تیراندازیهای دارندگان اس��لحه
شخصی از دست دادهاند.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮدارى ﻃﺮﻗﺒﻪ

چرا زنانغربی
به داعش
میپیوندند؟
سیمون کوتی ،تحلیلگر فارن پالسی در مورد تمایل
شخصی زنان اروپایی در پیوس��تن آنها به داعش
مینویس��د :بررس��ی یکس��اله فعالیتهای زنان
غربی مس��لط به زبان انگلیس��ی در فضای مجازی
که ب��ه داعش پیوس��تهاند ،نش��ان میده��د که این
افراد با تمایل شخصی کامل ،و نه تحتفشار و اقناع
نیروییدیگر،بهاینگروهپیوستند.برخیمعتقدند
که س��تیزه جویان داعش با اس��تفاده از شبکههای
اجتماعی و اینترنت ،به شستشوی مغزی دختران
جوان پرداخته و آنه��ا را متقاعد میکنند که خانه
خودراترککردهوبهداعشبپیوندند؛اینبرداشت
جنسیتزدهوغلطاست.تحقیقاتانجامشدهنشان
میدهد که زن��ان عضو داعش ،خ��ود فعاالنه مانند
مردان ب��رای جذب زن��ان دیگر فعالی��ت میکنند.
داعش برخالف دموکراسیهای لیبرال غربی که
این زنان در بس��تر آن زندگی میکردند ،بازتابی از
باورهای اعتقادی و اخالقی آنها است .این زنان از
آیندهای که به لحاظ فرهنگی تیرهوتار است و در آن
مرزهای جنسیت از بین میرود ،بیزارند.

خبرهای متفاوت
از نگهبانی کازینو
تا نگهبانی رژیم صهیونیستی!
العال��م " :اویگ��دور لیبرم��ن" ک��ه ب��ه تازگ��ی وزیر
جنگ رژیم صهیونیس��تی شده اس��ت ،در گذشته
به عن��وان نگهب��ان یک کل��وپ ش��بانه(کازینو) در
غرب قدس اش��غالی کار می کرده است .لیبرمن
که روسی االصل اس��ت و به دنبال آغاز اشغالگری
های صهیونیس��ت ها به س��رزمین های اش��غالی
جذب شده است ،پس از کارگری به عنوان نگهبان
کلوپ شبانه ،با بنیامین نتانیاهو آشنا می شود که
نقطه عطفی در زندگی سیاسی او بود.

اعدام25  نفر با اسید نیتریک
توسط داعش
س��ومریه نیوز :تروریس��تهای تکفیری داعش،
 25تن را به ج��رم همکاری ب��ا نیروه��ای عراقی و
جاسوس��ی برای آنها ،با اس��ید نیتریک ش��کنجه و
اعدام کردند .داعشی ها ،ابتدا قربانیان خود را با
طناب بستند و سپس آنها را به درون حوضچهای از
اسید نیتریک انداختند .گفته میشود ،داعش به
منظورایجادرعبووحشتدرمیانمردم،قربانیان
خود را در مالء عام ،اینگونه اعدام می کند.

برگزاری همه پرسی اصالح قانون اساسی برای مادام العمری کردن حکومت امامعلی رحمان
کحلک��ی -همهپرس��ی ب��رای اص�لاح قان��ون اساس��ی
تاجیکستان،دیروزدرحالیبرگزارشدکهخبرهاحاکی
از اس��تقبال ان��دک رای دهن��دگان از ای��ن همه پرس��ی
اس��ت .به گزارش بی بی س��ی ،امامعلی رحمان ،رئیس
جمهوری تاجیکس��تان که طی ۲۴س��ال گذش��ته زمام
امور را در تاجیکس��تان در دس��ت دارد ،در یکی از مراکز
رایگیری در مرکز شهر دوش��نبه ،پایتخت ،دور از چشم
رس��انههای خارج��ی ،رای خ��ود را به صن��دوق ریخت.
تحلیلگرانمیگویندکهباوجودتبلیغاتگستردهدررادیو
و تلویزیونهای دولتی تاجیکستان ،بسیاری از مردم در
بارهاینهمهپرسیاطالعکافینداشتهاندونیز،بسیاری
هم عالقهای به مش��ارکت در این روی��داد ندارند؛ منابع
محلینیزازحضوراندکرایدهندگاندرحوزههایاخذ

رای خبر داده اند .با وجود مدت زمان طوالنی حکمرانی
امامعلی رحمان بر تاجیکستان که بیش��تر به پادشاهی
شبیه است تا ریاست جمهوری بر یک سرزمینی که نوع
حکومتآنجمهوریاست،اومیکوشدتازمینههابرای
حکومتمادامالعمریخودوخانوادهاشبراینکشوررا
فراهم کند .تالشی که منتقدان دولت تاجیکستان می
گویند که رحمان را عمال به «رئیسجمهور مادامالعمر»
اینکشورتبدیلخواهدکرد.پیشتر،دویچهولهمهمترین
اصالحیهقانوناساسیتاجیکستانراکهبهرایگذاشته
شدهاست،کاهشسننامزدهایانتخاباتیبرایاحراز
مقامریاستجمهوریتاجیکستانبیانکردهبود.دراین
اصالحیه ،قرار است تا سن نامزدهای انتخابات ریاست
جمه��وری از 35به 30س��ال کاهش یاب��د .این تغییر به

گفته کارشناس��ان از دو نقطه نظر اساسی اهمیت دارد؛
اول این که رستم امامعلی ،پسر  28ساله رئیس جمهور
تاجیکستاناینبختراخواهدداشتکهدرسال2020
درانتخاباتبعدیریاستجمهوریتاجیکستانخودرا
نامزدکند؛همچنین،براساساصالحاتجدیدامامعلی
رحمانمیتواندباردیگربهعنوانرئیسجمهورانتخاب
ش��ود .براس��اس قانون اساس��ی فعلی او حق شرکت در
انتخابات بعدی ریاس��ت جمه��وری در س��ال  2020را
نخواهدداشت.پیشتر،متناینتغییراتبهدادگاهقانون
اساسینیزفرستادهشدهبود.
▪ ▪همه بودند غیر از مخالفان!

ت�لاش امامعلی رحم��ان برای م��ادام العم��ری کردن

حکوم��ت در خان��واده اش ،ع�لاوه ب��ر اصالح��ات در
قان��ون اساس��ی ،ب��ا فش��ار ب��ر رقیب��ان تا ب��ه ام��روز در
تاجیکس��تان ادامه دارد؛ مهرماه سال گذشته ،دیوان
عالی دادگستری تاجیکستان با درخواست دادستان
دولتی این کش��ور ،ب��ا تعطیلی حزب نهضت اس�لامی
تاجیکس��تان ( ،)IRPTبزرگ تری��ن ح��زب مخال��ف،
موافقت ک��رده بود .همچنی��ن ،در این همه پرس��ی ها
که تحلیلگران موضوع آن را دموکراتیک ارزیابی نمی
کنند ،عالوه ب��ر نظارت مح��دود جامعه بی��ن المللی ،
برخی از سازمان های بینالمللی از محدودیت آزادی
ه��ای مدنی ،به ویژه بس��تن س��ایت ه��ای اینترنتی در
آستانهاینهمهپرسیها،خبردادهاند .مخالفانعمده
دولت در این همه پرسی ها حضور ندارند.

منتقدان دولت
تاجیکستان
میگویند که
رحمان عمال با
اصالح قانون
اساسی ،
رئیسجمهور
مادامالعمر
تاجیکستان
خواهد شد

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕﺎه ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺣﻤﻞ ﺷﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻧ�ﺮﻫﺎ�
ﺧﻮد را از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ ،ﻟﺬا
ﺷﺮ�ﺖ �ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ
ادار� روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ١٣٩٥٫٠٣٫١٣ﺑﻪ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� ﺷﺮ�ﺖ واﻗﻊ در �ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ١٣ﺟﺎده
ﻣﺸﻬﺪ -ﻗﻮﭼﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و �ﺎ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرسwww.khorasan.irandairy.ir :
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٠٥١-٣٥٤٢٠٧٢٥:

 /٩٥٠٦٢٨٣٩آ

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ)ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم(
ﻧﻮﺑﺖ دوم

٩٥٠٦١٩٩٦

سیمون کوتی:

جمهوری پادشاهی تاجیکستان!

 /٩٥٠٦٢٥٥٥ف

ﺷﻬﺮدار� ﻃﺮﻗﺒﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره  ٩٤٫١٢٫٩-١٨٣٤ﺷﻮرا�
اﺳﻼﻣ� ﺷﻬﺮ ﻃﺮﻗﺒﻪ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ��
ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٤٠٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�ﻪ �ﺎرﺷﻨﺎﺳ�  ٧٫٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
ﺑﻪ ازا� ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ� ﻧﮕﻴﻦ
ﻃﺮﻗﺒﻪ از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ
اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﺣﺪا�ﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت  ٧روز
از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�
ﻃﺮﻗﺒﻪ  -ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ  -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮدار�
واﺣﺪ اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و �ﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ�ﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧ� ﻣﻠ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰا�ﺪات ﺑﻪ آدرس
 www.iets.mporg.irﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺎت
ادار� ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ٠٥١٣٤٢٢٥٨٤٤
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ  .ﺿﻤﻨﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد
ﻣﺰا�ﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .

▪ ▪ابهام درباره آینده صلح

در آغاز رهبری مال اختر محمد منصور ،گفته میشد
که از جمل��ه حامیان گفتوگوهای صلح اس��ت .ولی
با گذش��ت نزدیک به یک س��ال از رهبری او ،طالبان
هم��واره از ه��ر گون��ه گفتوگو درب��اره صل��ح دوری
کردند .چهار نشست چهارجانبه برای آوردن طالبان
پای میز مذاکره انجام ش��د؛ مذاکرات��ی که نتیجه ای
در پی نداشت.
پسازآنبودکهاشرفغنی،رئیسجمهورافغانستان
در قب��ال طالبان موض��ع گرفت و گف��ت :آنانی که در
برابر نظام افغانس��تان سرکشی می کنند« ،دشمنان
افغانستان» هستند.
در همی��ن راس��تا 6 ،عض��و طالب��ان در بام��داد 21
اردیبهش��ت ماه س��ال جاری ب��ا حک��م دادگاه عالی
افغانس��تان و تایی��د «محمد اش��رف غن��ی» در زندان
پلچرخی ،در شرق کابل به دار آویخته شدند.
عبدا ...عب��دا ،...رئیس اجرایی دول��ت وحدت ملی
افغانستان ،می گوید که اگر خبر کشته شدن منصور
تایید ش��ود فرصت تازه ای برای آن عده از طالبان که
خواهان پیوستن به روند صلح هستند ،ایجاد خواهد
ش��د؛ زیرا «منصور مانعی عمده ب��رای گفت وگوهای
صلح بود ».ش��اید مذاک��رات صلح افغانس��تان ادامه
یابد ،اما مرگ مال منصور در پاکستان ،یکی از اعضای
مذاکرات  4جانبه ،ش��رایط را پیچی��ده خواهد کرد.
«اسامه بن الدن» رهبر پیش��ین القاعده ،مال «محمد
عمر» و مال «اختر محمد منصور» هر س��ه در پاکستان
کشته شده اند .در اینصورت آیا با حضور کشوری که از
سوی مقامات افغان حامی تروریسم معرفی می شود،
در مذاکرات صلح می توان امنیت را به افغانستان باز
گرداند؟

اظهارنظر روز

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى

 /٩٥٠٥٣٧٠٥ق

»ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎران « ) ﻧﻮﺑﺖ اول(
ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� در ﻧﻈﺮ دارد  :ﭘﺮوژه ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذ�ﻞ را از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� �� ﻣﺮﺣﻠﻪ ا� ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ� دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .

 /٩٥٠٦٤١٣٩ل

رد�ﻒ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوژه

١

ﻃﺮح آﺑﺮﺳﺎﻧ� و اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒ�ﻪ
ﺗﻮز�ﻊ آب ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺧﺮز)ﺧﻂ ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻣﺨﺰن
ﻫﻮا�� ﺗﺎ ﺷﺒ�ﻪ ﺗﻮز�ﻊ آب و ﺳﺎ�ﺖ ﭼﺎه(

ﻣﺪت
اﺟﺮا

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد
»ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل«

ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر

 ٦ﻣﺎه

٦٠٣٩

اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘ�

 -١ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ:
 -١-١داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  ٥رﺷﺘﻪ آب از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� �ﺸﻮر
 -١-٢داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ا�ﻤﻨ� اﻧﺠﺎم �ﺎر از وزارت ﺗﻌﺎون� ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ�
 -٢ﺗﺎر�ﺦ ،ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اوراق ارز�ﺎﺑ� :واﺟﺪ�ﻦ ﺷﺮا�ﻂ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  - ٩٥٫٠٣٫٠٨ﺟﻬﺖ
در�ﺎﻓﺖ اوراق ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻗﺮارداداﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�  :ﻣﺸﻬﺪ  -ﺑﻠﻮار و�ﻴﻞ آﺑﺎد  -اﺑﺘﺪا� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺻﺪف  -ﺗﻠﻔﻦ
 ٣٨٦٧٨٨٤١ -٥ﻣﺮاﺟﻌﻪ و �ﺎ از ﻃﺮ�ﻖ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�  iets.mporg.ir :اوراق ﻣﺬ�ﻮر
را در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ و ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫٠٣٫٢٢ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗ�ﻤﻴﻞ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اوراق ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ﻣﺬ�ﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
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ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ� ﻫﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� درﻧﻈﺮ دارد ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﻣﻨﺒﻊ  ٥٠٠ﻣﺘﺮ ﻣ�ﻌﺒ�  ،ا�ﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ و
ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ز�ﺮ از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖ دارا� رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪ� از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� �ﺸﻮر در رﺷﺘﻪ آب واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
-١ﻣﺸﺨﺼﺎت �ﺎر:اﺣﺪاث ﻣﻨﺒﻊ  ٥٠٠ﻣﺘﺮ ﻣ�ﻌﺒ�  ،ا�ﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ و ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل ٤١٦٣ﻣﺘﺮ
-٢ﻣﻴﺰان ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٤٨٫٠٦٣٫٥٧٥ر�ﺎل )دو�ﺴﺖ و ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﺷﺼﺖ
و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ر�ﺎل( ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت �� �ﺎ ﺗﺮ�ﻴﺒ� از ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎ� ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻨﺪﻫﺎ�)اﻟﻒ() ،ب() ،پ() ،ج() ،چ( و )ح( ﻣﺎده  ٤آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘ� ﻣﻮرﺧﻪ ١٣٩٤/٩/٢٢
ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وز�ﺮان اراﺋﻪ ﮔﺮدد .در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺷﻤﺎره
 ٢٥٦٧٢٠٠٦/٦٣ﺟﺎر� ﺟﺎم ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ� ﻫﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ�
وار�ﺰ ﮔﺮدد.
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ٤٫٩٦١٫٢٧١٫٥٠٨ :ر�ﺎل)ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﻧﻬﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و �� ﻣﻴﻠﻴﻮن و دو�ﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد و
�� ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﺸﺖ ر�ﺎل( از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧ�-ﻣﻠ� ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎء اﺑﻨﻴﻪ ،ﺷﺒ�ﻪ ﺗﻮز�ﻊ آب
و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗ� ﺳﺎل  ١٣٩٥ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� �ﺸﻮر .ﺑﻪ ا�ﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎ� ﭘﻴﻤﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  ١٣٩٤ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
-٣ﻣﺪت اﺟﺮا� �ﺎر :ﺷﺶ ﻣﺎه �ﺎﻣﻞ ﺷﻤﺴ�.
-٤آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ١٤:٣٠ﻣﻮرخ  ١٣٩٥/٣/٢٥ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ�
واﺻﻠﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ١٢:٠٠ﻣﻮرخ  ١٣٩٥/٣/٢٦در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ-
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗ�-ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻴﺮ -ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮد�ﺪ.
-٥ﻗﻴﻤﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺒﻠﻎ  ١٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  ٥٧٦٧٦٧٥٧/٧٢ﺟﺎر� ﺟﺎم
ﺑﺎﻧ� ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ� ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ� ﻫﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� وار�ﺰ و رﺳﻴﺪ آن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
اﺳﻨﺎد ﺗﺤﻮ�ﻞ ﮔﺮدد.
از �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺟﻬﺖ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ� ،اراﺋﻪ ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮا�� و ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﻴﻦ آﮔﻬ� ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ١٣٩٥/٠٣/١٢در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ� ٧:٣٠
ﺗﺎ  ١٤:٣٠ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗ� -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻴﺮ -ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ�
ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
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