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درگذشت جبار باغچه بان درسال1345

ميرزا جبار عسگرزاده معروف به باغچه بان (۱۲۶۴
 ،)۱۳۴۵پدر آموزش ناشنوايان و مؤسس نخستینكودكستان در ايران است .وی نخستین مدرسه
ناشنوایان را با حضو سه کودک کر و الل در سال
 ۱۳۰۳با مخالفتهای فراوان و در تبریز دایر کرد.
همچنین در نتيجة تالش هايي كه وی برای کودکان
انجام داد از پیشروان ادبیات کودکان و پایه گذار
«ادبیات نمایشی» کودکان در ایران لقب گرفت.

کریدور
«زنگهزور»
توهم است

نخستوزیر
ارمنستان با تأکید
بر اینکه جمهوری
آذربایجان سیاستی
تهاجمی در قبال ما
در پیش گرفته ،گفت:
کریدور زنگهزور
هیچ مفهومی ندارد
و بررسی نخواهد
شد .نیکول پاشینیان
ادعاهای ارضی
جمهوری آذربایجان
درباره داالن موهوم
زنگهزور را بهشدت
محکوم کرد و گفت:
باکو سیاست تجاوز
مستمر به قلمرو
ارمنستان را در پیش
گرفته است و این
مسئله باید در جامعه
بینالمللی مورد
رسیدگی قرار گیرد.

جهان

مهدی خالدی
ام ــروز دقــیــقــا ً100
روز از فــرار رئیس
ج ــم ــه ــور س ــاب ــق
افـ ــغـ ــانـ ــسـ ــتـ ــان و
تــســلــط طــالــبــان
ب ــر کــابــل و مــتــعــاقــب آن تشکیل
دولـ ــت مــوقــت از س ــوی ای ــن گ ــروه
م ـیگــذرد .دول ــت اش ــرف غنی تنها
چند روز پس از فــرار شبانه آخرین
گــروه نظامیان آمریکایی از پایگاه
بــگــرام پــس از  20ســال اشغالگری،
فروپاشید و اینگونه فصل جدیدی
پــیــش روی هــمــســایــه شــرقــیــمــان
گشوده شــد؛ فصلی که بیم و امید
بسیاری ب ــرای آیــنــده ایــن کــشــور به
ارمــغــان آورد .بــه همین مناسبت
در ای ــن گـ ــزارش بــنــا داریـ ــم نگاهی
داشته باشیم به همه را ههــای رفته
و نرفته در این مــدت؛ اینکه طالبان
در  100روز گــذشــتــه چــه آورد های
داشته و با چه چالشها و موانعی
روبهرو است.

◾

◾در به در دنبال مشروعیت
از همان ابتدا قابل پیشبینی بود
طالبان در مسیر رسیدن به قدرت با
چالش مشروعیت در صحنه داخلی
و جهانی روبهرو خواهد بود .باوجود
تکاپوی دستگاه دیپلماسی دولت
مــوقــت و دی ــداره ــای انــجــام شــده با
مقامهای منطقهای و فرامنطقهای،
دولتها پذیرش مشروعیت طالبان
را به تغییر رویــکــرد حاکمان جدید
این خطه جغرافیایی موکول کردهاند.
طالبان بــرای رفع دغدغهها تاکنون
تنها به وعده اکتفا کرده و در صحنه
مــیــدانــی نــم ـیتــوان روی اظــهــارات
رهــبــران ایــن گ ــروه چــنــدان حساب
کــرد .امــا خطر گسترش ناامنی در
افغانستان و در پــی آن آغ ــاز موج
دیگری از مهاجران ،برخی کشورها را
متقاعد کرده پذیرش غیررسمی این
گروه را مورد بررسی قرار دهند .این
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نگاهی به مسائل و چالشهای پیش روی افغانستان

 25نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

)051( 37610086
ارتباطات مردمی:
)051( 37618044-5
امور مشترکین:
)051( 37662587
روابط عمومی:
)051( 37684004 - 37610087
تلفنخانه:
)051( 37088 - 37628205
سازمان آگهیها:
فاکس)051( 37610085 :
)051( 37676596
سفارشات چاپی:
مجتمع چاپ و نشر قدس
چاپ مشهد:
چاپخانه جوان
چاپ همزمان تهران:

هم اگرچه شاهد وقوع چندین انفجار
بودیم که بهویژه اجتماعات شیعیان را
در قندهار و مزار شریف هدف قرار داد
اما دیگر از نزاع دائمی سرتاسری در
این کشور خبری نیست .این استقرار
امنیت نسبی پس از  40سال جنگ
مستمر در این کشور که جامعه افغان
را بهشدت آزرده بود میتواند یکی از
دستاوردهای طالبان تلقی شود.

 100روز پس از فرار «غنی»

◾

روزها اخباری از افتتاح دفاتر سیاسی
قــطــر ،ام ـ ــارات مــتــحــده ،عربستان
سعودی ،ژاپن و حتی آلمان در کابل
بــه گ ــوش م ـیرســد و بعید نیست
همین نــیــاز جــهــانــی ،زمینه کسب
مشروعیت را در آینده نزدیک برای
این گروه فراهم آورد.

◾

◾دولت فراگیر؛ گمشدهای مهم
در ک ــن ــار م ــوض ــوع ذکـ ــر شـ ــده که
مهمترین دغدغه طالبان محسوب
میشود انحصارگرایی ایــن جریان
عــامــلــی اس ــت کــه م ـیتــوانــد آیــنــده
افغانستان را به مخاطره انــدازد .از
ســویــی مــوزایــیــک رنــگــارنــگ اق ــوام و
مــذاهــب در همسایه شــرقــی بحق
مــشــارکــت حــقــیــقــی در حــکــومــت
آیــنــده را طلب دارن ــد .ایــن گ ــروه در
جدیدترین انتصا بها ،با انتخاب
افراد گروه خود برای  ۲۷پست جدید
نشان داد اعتقادی به دولت فراگیر
ن ــدارد .در سایه ایــن نــوع عملکرد،
هستههای خفته از نارضایتی میان
گروههای قومی و مذهبی افغانستان
شکل گرفته و در صورت عدم اصالح

میتواند مانند آتــش زیــر خاکستر
دوبـ ــاره شــعــلـهور شــده و زمینهساز
جــنــگ داخ ــل ــی شـ ــود ،نــکــت ـهای که
طالبان نباید به آن بیاعتنا باشد.
همه ایــن م ــوارد در حالی اســت که
اخباری از گسترش نفوذ و فعالیت
داعش در  ۳۴استان افغانستان هم
به گوش میرسد.

◾

◾چالش گرسنگی

از ســوی دیگر ایــن روزهــا شماری از
کــارشــنــاســان دربـ ــاره افــزایــش فقر،
بــیــکــاری ،گرسنگی و ســقــوط نظام
بانکی این کشور هشدار میدهند .به
◾امنیت؛ پاشنه آشیل طالبان
گفته این افراد ،گروه طالبان تاکنون
نه تنها نتوانسته مشکالت را مهار
در نهایت اینکه شاید کمتر کسی
کند بلکه هر روز بر مشکالت مردم به
از مــا خــاطــره جنگ و درگــیــری دائــم
واسطه انتخاب افراد غیرمتخصص
میان طالبان و دولت کابل در  20سال
اف ــزوده شــده اســت .بــراســاس اعالم
گذشته را در ذهن نداشته باشد .در
صندوق حمایت از کودکان سازمان
تمام ایام اشغالگری آمریکا نزاع دائم
ملل (یونیسف) حــدود  ۳۳میلیون
مــیــان دول ــت و طــالــبــان بــه سرفصل
نــفــر از ک ــل جــمــعــیــت افــغــانــســتــان
تــحــوالت افــغــانــســتــان تــبــدیــل شــده
هم اکنون نیازمند کمک هستند.
بود .بهطور کلی این جنگ بین  ۱۷۱تا
ای ــن در حــالــی اس ــت ک ــه بــراســاس
صفحه ۱۷۴8هزار کشته بر جا گذاشته است.
پس از استقرار دولت موقت در کابل
گزارشهای منتشر شده ،طالبان در

◾

خبر

داوطلبی  24هزار رزمنده برای جنگ با اشغالگران عراق در یک روز

موشک پدافندی ،آفندی شد!

مداخله آمریکا قابل تحمل نیست

شلیک شــده جنگنده متخاصم را تا داخل
خــاک فلسطین اشغالی تعقیب میکند و
در نهایت در آسمان حیفا منفجر میشود
بــی آنـکــه پــدافـنــد رژ ی ــم صهیونیستی آن را
رهگیری کند .خبرگزاری رسمی سوریه خبر
داده بود در پی این حمله جنگندههای رژیم
صهیونیستی ،دو نفر شهید و 6نظامی زخمی
شدهاند.

یادداشت
نگاه امنیتی اردوغان
ریشه مشکالت ترکیه

حــســیــن مــحــمــدی اصــل
کارشناسمطالعاتمنطقهای
سلطان ترکیه این روزها اوضاع خوبی
ندارد .سرگیجههای رجب طیب اردوغان از کسری
 50میلیارد دالری تجارت ترکیه و بدهکاری بیش
از  500میلیارد دالری این کشور است که در این
وانفسا موجبات افول خورشید نئوعثمانیگرایی را
فراهم آورده است .اردوغان میخواهد شکستها
و سوءمدیریتهایی که در ترکیه اتفاق میافتد
را متوجه جناح و جریان مخالف حزب عدالت و
توسعه کند به همین علت در رسانهها از او پرسیده
میشود دشمن اقتصادی شما چه کسی است که
نه دیده میشود و نه لمس؟
واقعیت این است اقتصاد امــروز ترکیه بیش از
هر چیز متأثر از نگاه امنیتی اردوغــان به مسائل
مختلف است؛ دیدی که همه چیز را به دشمنی
خودساخته و خیالی ربــط م ـیدهــد .از سویی
ســوءمــدیــریــت و بـلـنــدپــروازی کسانی اســت که
میخواهند مرزهای معنوی خود را در کشورهای
دور و نزدیک اسالمی باز کنند ،اما نه توانش را دارند
و نه دولتها به آنها اجازه چنین کاری را میدهند.
تالش حزب عدالت و توسعه برای راهبری اقتصاد
رانتی و مبتنی بر سیاستهای توسعهطلبانه
غیرمنطقی میتواند یکی از اصلیترین دالیل
این تورم افسار گسیخته باشد .بخش عمدهای از
فشاری که امروز بر ترکیه وارد میشود ثمره دخالت
اردوغان در اختالفات آذربایجان و ارمنستان است
که موجب آغاز دور جدیدی از ناامنی در کشورهای
این حوزه شده و به تبع آن نفوذ صهیونیستها
بــا البــی ترکیه افــزایــش یافته اســت و خاصیت
صهیونیستها بحرانآفرینی بالقوه برای کسانی
است که به آنها نزدیک میشوند.
یتــوجـهــی اردوغـ ـ ــان به
در م ــا هه ــای گــذشـتــه بـ 
اعـتــراضهــا و تحلیلهای اقـتـصــادی مخالفان
و کــارش ـنــاســان سـیــاســی مــوجــب شکلگیری
هستههایی شد که خواستار برگزاری انتخابات
زودرس و انحالل دولت اردوغان بودند .امروزه نیز
احزاب سیاسی خواستار برگزاری انتخابات فوری
و اسقاط دولت اردوغان هستند .برخی از ناظران
معتقدند در صورت تداوم وضعیت فعلی ممکن
است اقتصاد ترکیه به سمت تورم  10برابری برود
زیرا لحظه به لحظه از ارزش لیر کاسته میشود و
کاالهای اساسی رو به گرانی نهادهاند.
این وضعیت در حوزه بینالملل هم بیحاشیه
نبوده است و اماراتیها نخستین پیشگامان
ورود به ب ــازار ترکیه بــرای کاستن از فشارهای
اقــتــصــادی هستند .امــارات ـیهــا بــه دنــبــال آن
هستند با گرفتن امتیازات اقتصادی و ژئوپلتیکی
از ترکها وارد ترکیه شوند .البته اردوغــان هم
دست به معامله کثیفی زده و در مکالمه تلفنی
 15دقیقهای خود با نفتالی بنت ،نخستوزیر
رژیم غاصب صهیونیستی مسئله فلسطین را
پیش کشیده و درباره آن صحبت کردهاند .ممکن
اســت اردوغ ــان بــرای جلب حمایت اقتصادی
صهیونیستها با آنها معاملهای انجام دهد و
برای مدتی پشت اخوانیهای فلسطین را خالی
کند تا از مواهب صهیونیسم بهرهمند شود.
اینکه در آینده چه اتفاقی برای ترکیه میافتد را
میتوان در حرکت جریانها و جامعه سیاسی
ترکیه به سمت بنیانهای دموکراسی این کشور
جستوجو کرد.
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برگ سبز و کارت خودرو سواری پراید مدل  1381رنگ
شیری روغنی به ش���ماره موتور  00407034و شماره
شاسی  S1412281871865و شماره انتظامی  298ی
 34ایران  36به مالکیت محس���ن رستمی اسکندری
مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ س���بز و سند محضری خودرو سواری پراید مدل
 1381ب���ه رنگ مش���کی به ش���ماره پ���اک 597ن78
ای���ران  12به ش���ماره موت���ور  00337664و ش���ماره
شاسی  S1412281803108به مالکیت حمید کاظمی
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده

آگهی مزایده فروش خودرو

/1408140ف

/1408146ک

/1407492ر

شرکت عمران و مسکن سازان ثامن (سهامی خاص) در نظر دارد
تعداد یک دستگاه خودرو سواری نیسان پاترول  2درب مدل  1377را
از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضیان میتوانند از تاریخ نش��ر آگهی به مدت پنج روز کاری جهت
بازدی��د و ارائه پیش��نهاد در س��اعات اداری به نش��انی بل��وار وحدت،
وحدت  ،3/1ساختمان شرکت ،طبقه دوم  ،مراجعه نمایند.
تلفن  051-33688570 :و 051-33681573
معاونت مالی و پشتیبانی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن

آگهی مفقودی

اس�ناد مربوطه را به آدرس :مش�هد ،چهارراه ش�هدا ،سازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی ،دبیرخانه معاونت مالی و پشتیبانی آستان قدس رضوی

مدیریت پش��تیبانی آس��تان قدس رضوی

بولوار سجاد ،نبش سجاد 1
91735 - 577
)051( 37685011 -14

صندوق پستی:
تلفن:
دفترتهران:
بولوارکشاورز ،حد فاصل کارگر و جمالزاده ،شماره 336
)021( 66937575
تلفن:
(داخلی)021( 66430122 )226
نمابر:
30004567
پیامک:

/1408077ر

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان در نظر دارد محصول مرکبات
وخرمای تولیدی سال  1400مجتمع کشاورزی و باغداری امام رضا(ع) واقع در عنبر آباد شامل
ان��واع پرتقال،گری��پ فروت،نارنگی و نارنج را به صورت س��ردرخت در پنج قطعه تفکیکی را
از طریق مزایده به فروش رس��اند متقاضیان می توانند هم��ه روزه از تاریخ  1400/09/04به
مجتمع کشاورزی امام رضا(ع) واقع در شهرستان عنبر آباد روستای جهاد آباد مراجعه و ضمن
بازدید از قطعات مختلف فرم شرایط مزایده و سایر مدارک مربوط را دریافت و پیشنهادات خود
را به صورت فیش نقدی واریز به حس��اب  2217078000بانک تجارت شعبه طالقانی رفسنجان
و یا چک بانکی رمز دار به نام س��ازمان موقوفات یزد و کرمان آس��تان قدس رضوی در پاکت
الک ومهر ش��ده تا س��اعت  10صبح روز دو ش��نبه  1400/09/08تاریخ مزایده به دفتر مجتمع
تحویل و رس��ید دریافت نمایند شایان ذکر است مبلغ سپرده شرکت در مزایده مرکبات برای
هر قطعه مبلغ 5.000.000.000ریال بصورت مجزا و مبلغ س��پرده شرکت در مزایده خرما مبلغ
2000.000.000ریال می باش��د پیشنهادات رسیده راس ساعت  10:30صبح همان روز در محل
این مجتمع واقع در روس��تای جهاد آباد و با حضور شرکت کنندگان مفتوح و قرائت وبرندگان
اعالم خواهند شد .به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش و فاقد سپرده قانونی و پیشنهاداتی
که بعد از مهلت مقرر در آگهی تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد سازمان موقوفات
آستان قدس رضوی در یزد وکرمان در ّرد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است ضمنا
متقاضیان محترم از گذاشتن چک بانکی شخصی یا وجه نقد در پاکت خودداری نمایند.
تلفن های تماس 03434281104-09131480642-09133912390-09132925140

پــس از هـشــدار کمیته هماهنگی گــروههــای
مقاومت عــراق به نیروهای آمریکا ،مسئول
اطالعرسانی نظامی گــروه مقاومت «کتائب
توگو با فارس خبر داد:
سیدالشهدا» در گف 
 24هزار نفر تنها در یک روز برای اخراج آمریکا
داوطلب شدهاند« .حسن عبدالهادی» تأکید
ک ــرد :دیگر مداخله آمریکا در ام ــور داخلی
عــراق غیر قابلتحمل شده اســت .وی دربــاره
نامنویسی داوطلبان بــرای نبرد با آمریکا در
صورت عدم خروج نیروهای این کشور از خاک
عراق گفت« :پافشاری «ابو آالء الوالئی» دبیرکل
کتائب سیدالشهدا برای مبارزه با آمریکاییها
و رویــارویــی با آ نهــا ب ـرای نائل آمــدن به درجه
شـهــادت بیشتر شــده اســت چــرا کــه زندگی
پس از شهادت فرمانده سلیمانی دیگر لذتی

ندارد».حسنعبدالهادیاضافهکرد«:مداخله
آمریکا در امور عراق دیگر قابل تحمل نیست به
خصوص مداخالت این کشور در جعل نتیجه
انتخابات و کنار زدن شرافتمندان و محور
مقاومت از مشارکت در روند سیاسی .گفتنی
است جسیکا مکنالتی ،سخنگوی پنتاگون
روز گذشته گفت :موضع آمریکا تغییری نکرده
و این کشور قصد خروج کامل از عراق را ندارد.

آدرس دفتر مرکزی مشهد:

1408152

آگهی مزایده
فروش محصوالت مرکبات و خرما مرحله دوم سال 1400

◾آینده چگونه خواهد بود؟
م ــق ــامه ــای ط ــال ــب ــان ه ــم  100روز
نخست حاکمیت ایــن گــروه را پر از
دستاورد خواندند .سعید خوستی،
سخنگوی وزارت امور داخله طالبان
به شبکه «طلوع نیوز» گفته است:
«در  45سال گذشته ،این نخستین
بــار اســت که افغانستان دارای یک
حــکــومــت م ــرک ــزی قـ ــوی بـ ـ ــوده» .با
وجــود ایــن همانگونه کــه گفته شد
چالشهای دیگر مانند نارضایتی از
قــومگــرایــی ،وضعیت بــد اقتصادی،
رعــایــت ارزشه ـ ــای حــقــوق بــشــری،
تــضــمــیــن حـ ــق ک ـ ــار ب ـ ـ ـرای زنـ ـ ــان و
تحصیل دخــتــران و تبدیل نشدن
خــاک افغانستان بــه پناهگاه امن
تروریستها از مسائل مهم و کلیدی
است که از طالبان مطالبه میشود.
طالبان ایــن روزه ــا بــرخــاف دور اول
حکومتشان در سالهای  ،۹۰در برابر
خواستههای مردم قرار دارد.
جــنــگ در ظــاهــر تــمــام ش ــده و ایــن
آرام ــش مـیتــوانــد مسکنی بــر آالم
م ــردم بــاشــد ولــی از نظر اقتصادی
چالشهای بزرگ برای جامعه آینده
افغانستان همچنان وج ــود دارد.
اینکه طالبان تــا چــه مــیــزان بتواند
ای ــن چــالـشهــا را مــدیــریــت ک ــرده و
از ســوی دیــگــر نظر م ــردم و جامعه
جهانی را نیز جلب کند نقطه ابهامی
است که به نوع رفتار و رویکرد آینده
آنه ـ ــا بــســتــگــی خ ــواه ــد داشـ ــت،
پس باید کمی صبر کــرد و دیــد چه
خواهد شد.

خبر

ناتوانی صهیونیستها در رهگیری موشک سرگردان سوری

پــس از گ ــزارش منابع رسمی ســوریــه درب ــاره
تـجــاوز جنگندههای رژ یــم صهیونیستی به
خــاک ایــن کـشــور ،رســانـ ههــای صهیونیستی
فاش کردند پدافند هوایی این رژیم در رهگیری
یــک مــوشــک شلیک ش ــده از خ ــاک سوریه
نــاتــوان ب ــوده اس ــت .بــه گ ــزارش ف ــارس ،کانال
 12تلویزیون اسرائیل روز گذشته از ورود یک
موشک شلیک شده از خاک سوریه به حریم
فلسطین اشغالی خبر داد .بامداد چهارشنبه
جنگندههای ت ـلآویــو در حملهای از شمال
شــرق بیروت ،نقاطی در منطقه الوسطی در
استان حمص را هــدف قــرار دادهان ــد .پدافند
هوایی سوریه با این حمله مقابله و به سمت
جنگندههای اسرائیلی موشک شلیک کرده
است .براساس این گزارش ،یکی از موشکهای

پرداخت حقوق صدها هزار کارمند
دولــت نیز با مشکل روبــهرو است.
همین مشکالت سبب شده روزانه
ه ــزاران نفر از مــردم افغانستان به
امــیــد زنــدگــی بــهــتــر بــه کــشــورهــای
همسایه سرازیر شوند .نباید از یاد
برد پیش از این نزدیک به  70درصد
امور دولت کابل از طریق کمکهای
خارجی تأمین میشد که این روزها با
قطع آن و همچنین خودداری ایاالت
متحده از آزادس ـ ــازی ذخــایــر ارزی
ایــن کشور چالشی مهم پیش روی
طالبان قرار گرفته است.

شماره WWW.QUDSONLINE.IR 9680

تاریخ انتشار1400/09/04 :
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده (نوبت دوم) شرکت تعاونی مسکن مهر شماره هفتاد و دو مشهد به شماره ثبت 31598
رأس س��اعت  15/00بعدازظهر روز سهش��نبه مورخ  1400/09/16در محل مس��جد حضرت زینب(س) واقع در شهرستان گلبهار،
بولوار جمهوری ،داخل جمهوری  28با دستورجلسه ذیل تشکیل میشود:از کلیه اعضای محترم شرکت دعوت میشود با در دست
داشتن کارت شناسائی معتبر جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستورجلسه ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه  -1 :استماع گزارش هیئت تصفیه
 -2تصویب صورتهای مالی سالهای  1398و 1399
 -3تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1400
 -4تمدید مدت تصدی هیئت تصفیه و در صورت عدم تمدید (انتخابات هیئت تصفیه و ناظر تصفیه جدید)
یادآوری:
 -1از اعضای محترمی که تمایل به کاندید شدن جهت عضویت در هیئت تصفیه و یا در سمت ناظر شرکت را دارند دعوت میشود
تا حداکثر یک روز قبل از برگزاری مجمع جهت ثبتنام و تکمیل فرم مربوطه به دفتر شرکت تعاونی مراجعه فرمایند.
 -2اعضاء محترم میتوانند حق رأی و حضور خود در مجمع عمومی را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند ،در
این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود حداکثر تا  3رأی با وکالت و غیرعضو فقط یک رأی وکالتی میتواند داشته باشد .هر یک از
اعضا میتواند جهت اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع و اعطای وکالت به همراه نماینده خود با داشتن مدارک شناسایی معتبر در
تاریخ  1400/09/15از ساعت  09/00الی  13/00به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
هیئتتصفیه

