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همين صفحه

کاخ سفید ترور رهبر القاعده 
در محله مرفه نشین کابل را تایید کرد؛ 

حذف »ایمن الظواهری«
با گرای طالبان؟!  

بنگاه ها 4

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:  

آینده ای به شدت رقابتی
در پيش داریم
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هیات امنای تامین اجتماعی مسئول تصویب افزایش حقوق مستمری بگیران شد  

 وقت کشی دولت برای به تحلیل کشاندن 
ظرفیت اعتراضی بازنشستگان

دسترنج 8

سياست 2

ایران و حزب الله همچنان به ارسال محموله سوخت
به لبنان اصرار دارند؛

نفت هبه 
یک استراتژ متحد  به 

در بحبوحه سختی های فروش نفت ایران در 
بازارهای جهانی، سید حســن نصراهلل، دبیرکل 
حزب اهلل لبنان بــار دیگر گفت کــه »آماده ایم 
سوخت ایران را رایگان برای نیروگاه های برق لبنان 
 بیاوریم به شرط آنکه دولت لبنان با این موضوع 

موافقت کند.«
کمتر از یکسال پیش نیز موضوع ارسال سوخت 
از ایران به حزب اهلل لبنان چالش های فراوانی را در 
لبنان برانگیخته بود. با این حال رسانه ها خبر دادند 
که سه کشتی حامل سوخت ایران به لبنان رسیده 
و حاال دوباره در اوج بحران برق لبنان، یک بار دیگر 

این موضوع محل مناقشه شده است.

کاهش شدید واردات سوخت لبنان موجب 
تشدید بحران اقتصادی فلج کننده در آن کشور 
شده است. این در حالی است که واحد پول لبنان 
از سال ٢٠١٩ به این سو ٩٠ درصد از ارزش خود را 

از دست داده است.
دو نیروگاه »الزهرانی« و »دیر عمار« با بحران 
برق مواجه شده و بارها تا مرز تعطیلی پیش رفته اند. 
در دو سال گذشته لبنان با بحران شدید اقتصادی 
مواجه بوده و این بحران با کمبود سوخت شدیدتر از 
گذشته نیز شده است. تداوم این بحران موجب شده 
تا نیمی از جمعیت این کشور در فقر قرار بگیرند و 

ارزش پول ملی نیز سقوط زیادی کرده است...

چرتکه 3

یک اصولگرای دیگر هم 
به جمع منتقدین دولت پیوست  

ذوالنوری: دولت روی 
تردمیل می دود

سخنگوی دولت:  

رئیسی به نیویورک می رود

نامه اعتراضی روسای نظام پزشکی
به رئیس جمهور؛

موانع غربالگری جنین؛ 
بی عدالتی است

جام جهانی، رویایی که دیگر رویا نیست

در دسترس!

در مراسم رونمایی از »کتاب توسعه 1400«
مطرح شد  

ساختار قدرت؛ بن مایه
موانع توسعه در کشور است

درراستای حمایت از سیاست چین واحد؛

وزارت خارجه سفر پلوسی
به تایوان را محکوم کرد

آدرنالين 8

شهرنوشت 6

همين صفحه

سياست 2

سياست 2

شهرنوشت 6

هنوز یکســال از به قدرت رسیدن مجدد 
طالبان نگذشته اســت که یک خبر همانند 
بمب هســته ای جهان را درنوردیــد: ایمن 
الظواهری، رهبر ســازمان القاعده کشته شد! 
شاید طی یک سال گذشته چندین و چندبار 
این خبر را از رســانه های دنیا شنیده باشید 
اما هیچکدام از آنها صحت نداشــت، جز خبر 
آخر که به تایید کاخ ســفید رســیده است. 
اوایل صبح روز گذشــته )سه شنبه( ساعت 5 
بامداد به وقت تهــران( رئیس جمهور ایاالت 
متحده در یک کنفرانس خبری حاضر شــد و 
رسماً اعالم کرد که نیروی هوایی ارتش امریکا 
توانسته است جانشین اسامه بن الدن یعنی 
»ایمــن الظواهری« را به قتل برســاند. نکته 
مهم این است که جو بایدن در پیامی توئیتری 
پس از ســخنرانی خود درباره تایید رســمی 
خبرکشته شدن رهبر القاعده در حمله هوایی 
این کشور، تروریســت های سراسر جهان را 
تهدید و چندین بار با الفــاظ گوناگون به آنها 
اعالم کرد که هر جای دنیا باشید شما را پیدا 
و حذف می کنیم. اینکه چرا بایدن با این شور 
و حرارت خبر حذف فیزیکی رهبر القاعده به 
عنوان بزرگترین ســازمان تروریستی دنیا را 
مطرح می کند شاید برای کسی مهم نباشد اما 
او خبر از حذف کسی داده که روزی در اطراف 
قاهره به دنیا آمد و تمــام خاندانش در عرصه 
طبابت برای خودشان نام و شهره ای دست و پا 
کرده بودند. ایمن الظواهری هم از خانواده اش 
مستثنی نبود. او یک پزشک بود و در اواخر دهه 
شــصت میالدی قبل از پیوستن به دانشکده 
پزشکی که در سال ١٩۷5 از آن فارغ التحصیل 
شد، به سازمان الجهاد پیوست و مسیر زندگی 
او دقیقــاً در همین جا تغییر کــرد. ظواهری 
در سال ١٩۸١ به اتهام داشــتن انبار اسلحه 
غیرقانونی در مصر بازداشــت و به ســه سال 
زندان محکوم شد. در سال ١٩۸5 نیز از زندان 

آزاد شــد. در نیمه دوم دهه ۸٠ به افغانستان 
رفت و در آنجا ضمن آشــنایی بــا بن الدن به 
القاعده پیوست. او شاید نمی دانست که روزی 
قرار اســت تصویرش در کوه های تورابورای 
افغانســتان )واقع در والیت ننگرهار( در کنار 
شخصی منتشر شــود که بزرگترین عملیات 
تروریستی تاریخ بشر بر کره زمین را در سال 
٢٠٠١ رهبری کرده و حدود 3١٠٠ نفر را به 
کام مرگ کشاندهاست.  به هر ترتیب ظواهری 
بعد از هدف قرار گرفتن »گرگ سفید« )عنوان 
بن الدن در میان کارشناسان حوزه تروریسم 
در سازمان سیا( به عنوان دومین رهبر سازمان 
عریض و طویل القاعده منصوب شد و تاریخ 3١ 
جوالی ٢٠٢٢ برای مرگ او ثبت و ضبط شد. 
اینکه ظواهری در این اواخر مشــغول به چه 
کاری بود و یا اینکه القاعده در دوران او از کجا 
به کجا کشانده شد، موضوعی است که هفته ها 
و ماه ها وقــت برای تحلیل آن الزم اســت اما 
آنچه در این میان باید موردنظر بگیرد زیست 
ظواهری به عنوان رهبری است که بسیاری از 
اشخاص حاضر در کادر مرکزی القاعده، او را 
سمبل و شیرازه نگه داشتن القاعده از بسیاری 
از بحران های منطقه ای مانند سوریه می دانند.

حذف با کمک طالب ها!  
اینکه بگوییم القاعده تحت رهبری ظواهری 
در سوریه حضور نداشــته، کاماًل غلط است؛ 
چراکه شاخه سوری آن در ابتدا با عنوان »جبهه 
النصره« و ســپس با نام »هیئت تحریرالشام« 
تحت رهبری ابومحمد الجوالنی در شــامات 
حضور داشــت ولی اختالف ها میان رهبری 
القاعده با شاخه ســوری کاماًل مشهود و بعضاً 

در راســتای ســاختار عرضی )نه طولی( این 
تشــکیالت به چشــم می خورد. به دور از این 
حاشیه نویســی ها، آنچه حاال بر مدار پرونده 
حذف فیزیکی ظواهری استوار شده، بازیگری 
طالبان و شبکه حقانی اســت. گزارشی که از 
سوی ســازمان ســیا به رهبری ویلیام برنز به 
رســانه های ایاالت متحده و بــه خصوص به 
سی.ان.ان داده شــده تا افکار عمومی را اقناع 
کند، بســیار شــبیه به همان گزارشی است 
که سازمان ســیا به کمک سرویس اطالعاتی 
پاکســتان )ISI( در ســال ٢٠١١ میالدی و 
پس از حذف بن الدن در ابیت آباد پاکســتان 
به مردم جهــان خوراند. یک ژانــر تکراری از 
عملیات رهگیری، ردزنی، رصد، شبکه سازی 
محیطی و در نهایت ترور به وسیله پهپادهای 
نیروی هوایــی آمریکا. اگرچه بــن الدن را تا 
حدودی دوِد حاصل از ســوزاندن زباله هایش 
در حیاط خانه رســوا کرد، اما ظواهری دقیقاً 
در مرفه نشــین ترین محله کابل یعنی محله 
شیرپور حضور داشته و تنها تحرکی که باعث 
تایید هویت فیزیکی اش شده، حضور در بالکن 
خانه ای بود که متعلق به سراج الدین حقانی، 
وزیر کشور فعلی افغانستان و پسر جالل الدین 
حقانی، موسس شبکه حقانی بوده است. اصل 
قضیه دقیقاً اینجاست که رهبر القاعده زمانی 
توسط آمریکایی ها شکار می شود که افغانستان 
تحت اداره طالبان است و از سوی دیگر ارکان 
حساس این کشــور )خصوصاً وزارت کشور( 
در دســت حقانی ها قرار دارد که در گذشته و 
در زمان حیات مالعمر )موسس و اولین رهبر 
طالبان( به عنوان حلقه وصل طالبان و القاعده 
ایفای نقش می کردند. جالب تر این است که سه 
روز پیش )یکشنبه( و دقیقاً چندین ساعت پس 
از حذف رهبر القاعده، بانک مرکزی افغانستان 
اعالم کرد در ادامه کمک  های بشردوســتانه 
جامعه جهانی به افغانستان، یک بسته نقدی 
4٠ میلیون دالری به کابل رســید و به یکی از 
بانک های تجاری افغانستان تحویل داده شد 
شاید این رقم، بهای گرای طالبان برای حذف 

»دکتر ظواهری« باشد!

گزارش 

کاخ سفید ترور رهبر القاعده در محله مرفه نشین کابل را تایید کرد؛ 

حذف »ایمن الظواهری« با گرای طالبان؟!  

درراستای حمایت از سیاست چین واحد؛
وزارت خارجه سفر پلوسی به تایوان را محکوم کرد

 مزایده عمومی شماره 1001003625000001
با شماره مزایده مرجع م/1401،1

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه درنظر دارد زمین وکاال خود را به شرح زیر وبا جزییات مندرج 
دراسناد مزایده را با بهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir با شماره مزایده اشاره 

شده درمقابل هریک ازکاالها به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
1- فروش چوب های حاصل ازحرص درختان اکالیپتوس موجود در اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان گیالنغرب وجنگل 

کاری حاشیه راه گیالنغرب به اسالم آبادغرب به شماره مزایده 1001003625000001
زمان انتشار درسایت سامانه ستاد: 1401/05/11 ساعت 9 صبح.

مهلت دریافت اسناد مزایده از زمان انتشار درسایت سامانه ستاد: لغایت ساعت 13 مورخه 1401/05/19
تاریخ بازدید ازکاالها: از1401/05/12 الی 1401/05/18 از ساعت 9 صبح لغایت ساعت13ظهربه استثناء روزهای تعطیل.

مهلت ارسال پیشنهادها: ازساعت 9 صبح مورخ 1401/05/11 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/05/29
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 11 مورخ 1401/05/30

زمان اعالم به برنده: ساعت 12 مورخ 1401/05/30
ضمنا” رعایت موارد زیرالزامی می باشد.

مزایده شامل خرید  فرآیند  وکلیه مراحل  باشد  الکترونیکی دولت می  تدارکات  ازطریق سامانه  مزایده صرفا”  برگزاری   -1
قیمت،  پیشنهاد  ارسال  درمزایده)ودیعه(،  شرکت  تضمین  پرداخت  مربوطه(،  هزینه  وجود  )درصورت  مزایده  اسناد  ودریافت 

بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریزوجه مزایده وتحویل کاال دربسترسامانه به صورت خواهد گرفت.
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده درمزایده قبل ازارائه پیشنهاد قیمت ازموارد موضوع مزایده به شرح 

فوق بازدید به عمل آید.
3- عالقه مندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند:
مرکزپشتیبانی وراهبری سامانه 021-41934

نام/ پروفایل مزایده گر« موجود  )www.setadiran.ir( بخش »ثبت  نام استان ها، درسایت  اطالعات تماس دفاترثبت 
است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12

 نوبت دوم

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه

فرشاد گلزاری

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به تایوان گفت: جمهوری اسالمی ایران احترام به تمامیت ارضی کشورها را از 
مبانی سیاست خارجی خود می داند و حمایت از سیاست چین واحد در این چارچوب، 
تردیدناپذیر است. به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص 
دیدگاه وزارت امور خارجه در ارتباط با سفر یک مقام رژیم آمریکا به تایوان اظهار داشت: 
احترام به حاکمیت ملی کشورها، از اصول بنیادین منشور ملل متحد است، به گونه ای 

که ماده ٢ منشور، اعضا را از هرگونه رفتاری که خدشه ای به تمامیت ارضی و استقالل 
سیاسی دیگر دولت ها وارد کند، بر حذر می دارد.

وی رفتار تنش زای اخیر مقامات رژیم آمریکا در مداخله در امور داخلی جمهوری 
خلق چین و نقض تمامیت ارضی آن کشور را نمونه ای از مداخالت آمریکا در مناطق 
و کشورهای مختلف جهان دانست که حاصلی جز افزایش بی ثباتی و دامن زدن به 

اختالفات نداشته و از این رو محکوم است.

بررسی وضعیت بازار مواد غذایی در ایام محرم 

تکلیف نذری ها با تو رم 86 در صدی 
خوراکی ها چیست ؟


