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یک ســال پیش در چنین روزی آمریکا و ناتو خروج 
نهایی خود و پایان 20 سال اشغال حضوری افغانستان 
را اعــام کردند. ایــن خروج و مجموعــه تحوالت و 
صحنــه جهانی پس از یک ســال از آن خروج نکاتی 
قابل توجه را به همراه دارد. نخســت آنکه بر اســاس 
گزارش های منتشره هزینه جنگ آمریکا در افغانستان 
که از پاییز 2001 آغاز شــد 2.26 تریلیون دالر بوده 
اســت. طی این 20 ســال در مجموع 2 هزار و 448 
هزار نظامی آمریکا در این جنگ کشته شده و هزار و 
144 نفر از نیروهای ائتاف ناتو نیز در این جنگ جان 
خود را از دســت دادند. همچنین مشــارکت انگلیس 
در عملیات نظامی در افغانســتان، 31.3 میلیارد دالر 
برای مالیات دهندگان انگلیس هزینه داشت و منجر 
به کشــته شدن 450 نظامی انگلیسی شد. نکته مهم 
آنکه در نهایت پس از 20 سال اشغالگری و هزینه های 
سنگین مالی و انســانی در نهایت اشغالگران وادار به 
فرار از این کشور شدند. کارنامه افغانستان  گواهی بر 
این حقیقت بوده است که سیاست یک جانبه گرایانه 
غرب در جهان به پایان تاریخ مصرف خود نزدیک می 
شود و این کشــورها حتی توان ماندن در سرزمینی 
همچون افغانســتان با آن همه بحران و درد و رنج را 
ندارنــد و فرار گزینه نهایی آنها می باشــد. دوم آنکه 
رفتار آمریکایی هــا در دوران حضور، هنگام خروج و 
پس از آن، بیانگر اصل غیــر قابل اعتماد بودن غرب 
است. آمریکایی که زمانی خود را ناجی ملت ها معرفی 
می کرد و با این رویکرد به اشغال افغانستان پرداخت 
نه تنها گامی برای این ادعا بر نداشــت بلکه در طول 
20 سال اشــغال جز دامن زدن به بحران های قومی 
و قبیله ای سرنوشــت سیاســی دیگری برای آن رقم 
نزده انــد و در نهایت نیز قــدرت را به طالبانی واگذار 
کردند که با ادعای حذف آنها اشــغال افغانســتان را 
رقم زدند. بر اساس آمار اعامی در 20 سال  48 هزار 
غیرنظامی افغان کشــته و 75 هزار غیرنظامی زخمی 
شده اند. طی این مدت 241 هزار نفر به طور مستقیم 
در نتیجه این جنگ کشته شده اند. حضور اشغالگران 
موجب شــد تا تولید مــواد مخدر در افغانســتان از 

دویست تن به نه هزار تن افزایش یابد. 
فاجعه انسانی در فرودگاه کابل با دهها قربانی سندی 
دیگر بر  بی تعهدی و مسئولیت ناپذیری غرب در قبال 
آنانی است که سالها به آنها خدمت کرده و در نهایت 
غرب بدون توجه به شرایط و خواسته هایشان، آنها را 
رها کرده و زمینه ســاز فاجعه فرودگاه کابل شــدند. 
حلقــه تکمیلی این بی تعهدی و روحیه غیره بشــری 
غرب را در جنایــت آمریکایی ها پس از ادعای حمله 
داعش به فــرودگاه کابل می توان مشــاهده کرد که 
جنگنده آمریکایی که هرگز نیز مورد بازخواست قرار 
نگرفت خانواده ای 10 نفــره که 7 نفر آن را کودکان 

تشکیل می دادند به خاک و خون کشید. 
خــروج آمریکایی ها و رفتارهای غیر انســانی آنها در 
حالی بر میزان مهاجران افغانستانی افزود که در حالی 
آوارگان افغان پشت مرزهای اروپا و کمپ های امریکا 
بدون امکانات بهداشتی و درمانی جان می دادند غرب 
با عنوان نژادپرستانه چشم آبی های مو بلوند بر اسکان 
و حمایت از آوارکان اوکراینی اقدام نمود. افغان هایی 
نیز که پذیرفته شدند در کشــورهایی مانند انگلیس 
برای تبعیدشان به رواندا اقدام و بسیاری نیز همچون 
مجرمان بدون هیچ جرمی محکوم به استفاده از پابند 

الکترونیکی شدند.
جالــب توجه انکــه در طول 4 دهــه اخیر جمهوری 
اســامی ایران با رویکردی برادرانه و همسایه محور 
بدون هیچ گونه چشم داشتی به میزبانی از میلیون ها 
افغانســتانی آواره پرداخته است. یکی از ادعاهایی که 
در یک سال گذشته رسانه های غربی از جمله فارسی 
زبانان درباره افغانســتان مطرح می سازند حمایت از 
زنان این کشــور با ادعای ازادی تحصیل و نداشــتن 
حجاب اســت حال آنکه در طول 21 ســال گذشته 
مشکل زنان افغان برخوردار نبودن از حداقل امکانات 
بهداشتی و رفاهی اســت.  صندوق جمعیت سازمان 
ملل با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان گفته 
است که این کشور باالترین میزان مرگ ومیر مادران 
را دارد و  638 مــادر در هــر 100 هزار والدت جان  
خود را از دست می دهند. جالب توجه آنکه رسانه های 
غربــی در حالی بــا تبلیغات گســترده برآنند تا این 
وضعیــت بحرانی از جمله در قبال زنــان را صرفا به 
دوران طالبان نسبت دهند که آمارها از ریشه ای بودن 
این بحران ها در دوران حضور اشغالگران حکایت دارد 
چنانکه ســازمان ملل در  سال 1395 اذعان می کند 
که افغانستان هنوز بدترین مکان در دنیا برای مادران 
به حساب می آید. در سال 1387 یعنی پس از 7 سال 
از حضور اشــغالگران نیز پیتر گراف، رئیس ســازمان 
جهانی بهداشــت اعام کرد که آمار مرگ و میر زنان 
هنــگام زایمان در افغانســتان نگران کننده اســت. 
رویکرد جنایت کارانه آمریکایی ها در قبال افغانستان 
چنان اســت که به رغم فقر 25 میلیون افغانستانی از 
جمعیت نزدیک به 40 میلیون نفر، این کشــور حاضر 
به آزاد سازی 9 میلیارد دالر دارایی های کابل و انجام 
تعهداتش برای کمک های بشر دوستانه به افغانستان 
نمی باشد. این رفتارها درسی است برای آنانی که دل 
بسته مذاکره و تعامل و واگذاری کشورشان به آمریکا 
برای رســیدن به اقتصاد برتر و زندگی رفاهی را دارند 
سرابی که که جز باتاق و نابودی هیچ دستاوردی به 

همراه نخواهد داشت.

درس های یک خروج 

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

امسال یک مأموریت ویژه دریایی 
جدید خواهیم داشت
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ــر ــبـ خـ

نگاهی بر گمانه زنی ها درباره نهایی شدن مذاکرات وین در هفته آینده سرمقاله
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قاسم  غفوری

وزیر علوم:

کنکور حذف شدنی نیست
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کنکور حذف شدنی نیست؛ در حال حاضر، چند هزار 
دانش آمــوز داریم که معدل آنها 20 اســت. نمی توان تمام این افــراد را در آن 15 درصد 

رشته های پرطرفدار جذب کنیم؛ به همین دلیل کنکور باید برگزار شود.
دکتر محمدعلی زلفی گل در نشســت خبری که روز یک شنبه 23 مرداد ماه برگزار شد، 
درباره اســناد علمی منتشرشده در نشریات بین المللی اظهار کرد: 76 هزار سند علمی در 
نشریات بین المللی منتشر شده که 35 درصد این تعداد با مشارکت بین المللی در راستای 

کسب مرجعیت علمی و دیپلماسی علم و فناوری است. این میزان باید تقویت شود.
وی اظهار کرد: طرح نگهداشــت نخبگان در شــورای عالی عتف با حضور  آیت اهلل ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری مصوب شد؛ بر این اساس، برای جذب اعضای هیئت علمی، سهمیه 
خاصی برای نخبگان درنظر گرفتیم. همچنین 20 درصد از ســهمیه دانشگاه ها به نخبگان 
اختصاص می یابد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکیدکرد: از مهرماه امســال با ســبک و 
ســیاق حضوری، آموزش ها را پیگیری می کنیم. البته تاشــمان این است که از تجربیات 
آموزش مجازی اســتفاده کنیم و در برخی دروس به صورت ترکیبی عمل کنیم. برنامه و 
هدف وزارت علوم، آموزش حضوری دانشــجویان اســت. از سازمان برنامه و بودجه انتظار 
داریــم کمک های مالی خاصی را به دانشــگاه ها اختصاص دهد تا پاســخگوی هزینه های 

آموزش، خوابگاه و تغذیه باشند.
دکتر زلفی گل با بیان اینکه اولین برنامه ام در دوره وزارت ایجاد ســامانه نان )نظام ایده ها 
و نیازهای جامعه( بود، گفت: تا کنون در این ســامانه بیش از 5 هزار نیاز به ثبت رســیده 
اســت؛ مصوب شد که تمام دســتگاه های دولتی که از بودجه پژوهشی استفاده می کنند، 
موظف هســتند نیازهای خود را در این سامانه ثبت کنند. وزیر علوم توضیح داد: تاسیس 
صندوق علوم، تحقیقات و فناوری هم مورد بعدی اســت. با پیگیری هایی که انجام دادیم، 
رئیس جمهور تاســیس این صندوق را اباغ کرد و اساســنامه آن نوشته شد. این موضوع 

در شورایعالی عتف مطرح شد؛ تصویب اساسنامه قرار است در هیأت دولت مصوب شود.
دکتر زلفی گل، تاســیس معاونت فناوری را از اقدامات مهمی دانســت که در وزارت علوم 
ایجاد شده که این اقدام به توسعه شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد کمک زیادی کرد.

وزیر علوم گفت: مجوز تاسیس شــرکت های نوع 3 دانش بنیان به وزارت علوم داده شده، 
ایــن موضوع کمک می کند که 10 هــزار و 700 واحد فناور شــرکت های دانش بنیان را 
توســعه دهیم. رونق تولید کشور به دست این شــرکت ها است و برای افراد تحصیل کرده 
شــغل ایجاد می کنند. بنابراین نوع نگاه ما به شــرکت های دانش بنیان بسیار مهم است. 
وی اضافه کرد: تدوین طرح امریه ســربازی پســادکتری و دســتیار فناوری نیز از جمله 
اقدامات یک ســال گذشته است. همچنین به این نتیجه رسیدیم که پارک علم و فناوری 
بیــن المللی ایران را در یک زمین 1000 متری تاســیس کنیم تا در عرصه دانش بنیانی 
تولیدات بین المللی هم داشــته باشیم. وزیر علوم با اشاره به وجود 2 میلیون و 700 هزار 
متر مربع ســاختمان نیمه کاره در موسســات آموزش عالی گفت: تاکنون 5 هزار و 700 
میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه هایی که باالی 50 درصد پیشــرفت داشــتند، از 
محل ســفرهای استانی دولت اختصاص داده شده اســت. وی افزود: در هفته دولت، 32 
پروژه آماده بهره برداری داریم، 30 پروژه دیگر هم با میزان پیشرفت باالی 95 درصد داریم 
که با حمایت ویژه در اولین فرصت تکمیل می شود. دکتر زلفی گل خاطرنشان کرد: به علوم 
انسانی توجه خاص داریم؛ با توسعه مرکز آموزش علوم قرآنی، آن را به مرکز آموزش علوم 

قرآنی و علوم انسانی تبدیل کردیم تا توجه ویژه ای به علوم انسانی داشته باشیم.
وزیر علوم در پاســخ به سوالی مبنی بر تغییرات در دانشگاه ها گفت: درباره برخی رؤسای 
دانشــگاه شــاید ضرورتی بر تغییر نباشــد، وقتی توانمندی یک رئیس دانشگاه باال است، 
چه دلیلی برای تغییر وجود دارد؟ البته درباره برخی دیگر هم حکم چهار ســاله هنوز به 
اتمام نرســیده و پس از پایان حکم جا به جا می شــوند. دکتر زلفی گل توضیح داد: برای 
رفع مهاجرت ژن ها باید نخبگان ما نسبت به آینده شغلی خود نگران نباشند، البته برخی 
نخبگان شغل دارند، اما احساس می کنند در جای مناسبی برای اثربخشی قرار نگرفته اند. 
باید این موضوع مورد بررســی قرار گیرد؛ در شورایعالی عتف با حضور رئیس جمهور طرح 
نگهداشت نخبگان مصوب شــد، برای جذب اعضای هیات علمی نیز سهمیه خاصی برای 

نخبگان داشتیم و 20 درصد از سهمیه دانشگاه ها به نخبگان اختصاص می یابد.

سیاسی کاری و بدعهدی نکردن غرب 
پیش شرط حصول توافق
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22 بانک یک ریال هم 
وام ندادند

 عملکرد بانک ها در پرداخت 
تسهیالت ساخت مسکن تقریبا هیچ 
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آگهي  مناقصه عمومي - دو مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی  
شماره 1401/1-17

بشماره ثبت سامانه تدارکات دولت » ستاد« : ۲001001۲۲40000۲0

روابط عمومي  شرکت برق منطقه اي مازندران و گلستان

ت اول
نوب

شرکت برق منطقه اي مازندران  در نظر دارد تکمیل عملیات طراحی، تامین تجهزات، ساختمانی، نصب، 
تست پست ۲30/63 کیلوولت زاغمرز برابر شرايط ذيل و بشرح مشخصات و اطالعات مندرج در اسناد مناقصه 
به  مناقصه گر واجد شرايط واگذار نمايد.الزم به ذكر است كليه فرآيندهاي برگزاري مناقصه ازدريافت اسناد تا 
ارائه پيشنهاد و همچنين گشايش پاكات ، مطابق فرآيند تعربف شده در بستر سامانه تداركات الكترونيك دولت 

به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

به پيشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های كمتر از ميزان مقرر، چك شخصی و نظايرآن كه 
مغاير با آيين نامه مذكورباشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

همچنين به  پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند 
مطلقآ ترتيب  اثر داده نخواهد شد. ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.

مراتب در سايت معامالت توانير به آدرس https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main.صرفا جهت اطالع 
رساني درج گرديده است

نوبت اول 1401/5/24 ، نوبت دوم 1401/5/25

شركت برق منطقه ای مازندران   وگلستان

و الزامات مورد نياز نيرو  رتبه 3  با  پيمانكار  يا مشاركت   و ساخت(  ) طرح   EPC پيمانكاري  1- گواهي صالحيت 
مشاور با رتبه 3 نيرو از سازمان برنامه و بودجه و  با تًاكيد بردارا بودن ظرفيت خالی آماده بكار.

2- ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمنی از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمان بازگشايي 
پاكات الزامي ميباشد. 

مبلغ ضمانتنامه 
فرآيند  در  )شركت 

ارجاع كار(

23/326/543/351 ريال معادل » بيست و سه ميليارد و سيصد و بيست و شش ميليون و پانصد 
و چهل و سه هزار و سيصد و پنجاه و يك ريال تمام«

نوع ضمانتنامه
 )شركت در فرآيند 

ارجاع كار(

تضمين هاي معتبر )شامل فيش واريزی )وجه نقد( ،ضمانتنامه بانكي،....( مطابق آيين نامه تضامين 
دولتي مصوبه هيأت وزيران بشماره 123402/ت50659 هـ  مورخ 1394/9/22 و  اصالحيه هاي بعدي 

آن )مندرج در اسناد مناقصه(.

و  دريافت  محل 
ارسال اسناد:

www.setadiran.ir سامانه -تداركات الكترونيك دولت )ستاد(- به آدرس

دريافت  زمان 
اسناد:

از ساعت 09:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/05/27  الي ساعت 19:00 روز  دو شنبه مورخ 1401/05/31.

ارسال  مهلت 
پيشنهاد

تا ساعت 15:35روز چهارشنبه مورخ 1401/06/16.

گشايش  زمان 
پاكات:

ساعت 08:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1401/06/20.

866/327/167/561 ريال معادل » هشتصد و شصت و شش ميليارد و سيصد و بيست و هفت قيمت پايه مناقصه:
ميليون و يكصد و شصت و هفت هزار و پانصد و شصت و يك ريال « مطابق فهرست بهاء سال 1401.

ماهواره هایی که 
ایران به فضا 

فرستاده است


