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شهدا را یاد کنیم حتی با ذکر یک صلوات

رشد ٢.٨٥ درصدی باسوادی در کشور
رئی��س س��ازمان نهضت س��واد آم��وزی در 
جریان س��ی و یکمین امضای تفاهم نامه همکاری 
با مؤسسه علمی آموزشی رزمندگان اظهار کرد: به 
منظور ریشه کنی بی سوادی، همکاری مشترکی را با 
مؤسسه علمی و آموزشی رزمندگان دنبال خواهیم 
کرد. ب��ه گزارش فارس، علی باقرزاده با اش��اره به  
رش��د ٢.٨٥ درصدی باس��وادی افزود: ٢ میلیون و 
٧٠٠ هزار بیسواد کمتر از ٥٠ سال در کشورداریم. 
وی افزود: با تالش هایی که در س��ال گذشته انجام 
شد و بر اساس سرشماری سال ٩٥ شتاب نسبتا قابل 
قبولی برای باسوادی مشهود است. باقرزاده تصریح 
کرد: در سال  های ٩١ تا ٩٥ موفق شدیم یک میلیون 
و ١١٣ هزار و ٧٠٠ نفر از تعداد بیسوادان ١٠ تا ٤٩ 
سال کشور را کاهش دهیم. همچنین، یک میلیون و 
٤٨٠ هزار نفر از تمام گروه های سنی بیسواد کم شد. 

شکل  گیری شخصیت و مهارت اجتماعی 
کودکان با کتاب  خوانی

تفاهم-گ��روه فرهنگ��ی: مدیرعام��ل کانون 
پرورش فک��ری کودکان و نوجوان��ان در دیدار با 
نوجوان��ان عضو مراکز فرهنگی هنری کانون اظهار 
کرد: همواره در نشس��ت  هایی که دراس��تان  ها با 
اعضای کانون دارم، با صحبت  ها و پیش��نهادهای 
خوبی از س��وی بچه  ه��ا روبه  رو ب��وده  ام که در 
تصمی��م  گیری  ه��ای کالن کان��ون از آنه��ا بهره 
گرفته  ای��م. علیرض��ا حاجی��ان زاده ب��ا تأکی��د بر 
شکل  گیری شخصیت و مهارت اجتماعی کودکان 
ب��ا کتاب  خوانی اف��زود: بچه ها در کن��ار کتاب و 
کتاب  خوانی، مهارت  ها و توانمندی های بسیاری 
را نی��ز به دس��ت م��ی  آورن��د. وی یادآور ش��د: 
دوس��ت  یابی، ارتباط مؤثر و مشارکت در فعالیت 
گروهی، از دیگر موضوع  هایی است که کودکان و 
نوجوانان با حضور در مراکز فرهنگی  وهنری کانون 
فرا می  گیرند. حاجیان  زاده با اش��اره به راه  اندازی 
پرتال کودک و نوجوان تصریح کرد: اعضای کانون 
م��ی  توانند آث��ار فرهنگی و  هنری خ��وداز قبیل؛ 
پویانمایی  ها، قصه  گویی، شعر، متن ادبی و... را در 
این پرتال با نام خودش��ان بارگذاری و در معرض 
دی��د عموم عالقه  مندان قرار دهند تا فعالیت  های 

مؤثر و گسترده آنها دیده شود.

خبرنامه

 اهدای جایزه فیلم »روتوش« 
به مریم میرزاخانی 

در مراسم اختتامیه جشنواره ویالدوکند پرتغال، 
فیلم کوتاه »روتوش« به کارگردانی کاوه مظاهری به 
عنوان فیلم برگزیده تماشاگران این دوره از جشنواره 
معرفی ش��د. به گزارش ایرنا، عادله چراغی، طراح 
صحنه و لباس این فیل��م، که به نمایندگی از گروه 
س��ازنده فیلم در جشنواره حضور داشت، از طرف 
عوامل فیلم، این جای��زه را به خانواده ریاضی  دان 
بزرگ، مریم میرزاخانی تقدیم کردند. جشنواره فیلم 
ویالدوکند مهم  ترین جش��نواره فیلم کوتاه کش��ور 
پرتغال اس��ت که از س��ال ١٩٩٣ هر ساله در شهر 
ویالدوکند پرتغال برگزار می  شود. بیست و پنجمین 
دوره این جشنواره از ٨ تا ١6 جوالی ١٧ تا ٢٥ تیر 

ماه در پرتغال برگزار شد.

 اختصاص 4 هزار میلیارد تومان 
برای افزایش مستمری مددجویان 

رئیس س��ازمان بهزیستی کش��ور اعالم کرد: 
در ح��ال حاض��ر ٥٢٠ هزار خانوار، س��قف تعداد 
مددجوی بهزیس��تی است که در سامانه هدفمندی 
 یارانه  ها مش��مول رق��م افزایش یافته مس��تمری 
می  شوند. انوش��یروان محسنی بندپی در گفتگو با 
ف��ارس افزود: اگر هر فرد در س��ال جاری پش��ت 
نوبتی وارد چرخه حمایتی بهزیس��تی ش��ود، باید 
همان مستمری قبلی را دریافت کند و مشمول رقم 
افزایش یافته مستمری نخواهد شد. محسنی تصریح 
کرد: سازمان هدفمندی یارانه  ها برای بیش از این 
تعداد، بودجه ندارد و مددجویان جدید از سال ٩٧ 
می  توانند رقم افزایش یافته مس��تمری را دریافت 
کنن��د. وی ادامه داد: بنابراین امس��ال نمی توانیم به 
افراد پش��ت نوبتی افزایش مس��تمری را پرداخت 
 کنیم و اگر بخواهیم این تعداد را پوش��ش دهیم تنها 
می توانیم همان رقم قبلی مستمری را بپردازیم. رئیس 
سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: در حال حاضر با 
اعتبارات داده شده، افزایش مستمری مددجویان را 
در فروردین، اردیبهشت و خرداد پرداخت کرده ایم 
و در پرداخت تیرماه هم مشکلی نداریم. وی افزود: 
٤ هزار میلیارد تومان رقمی است که در برنامه ششم 
توسعه برای افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد 

و بهزیستی اختصاص داده شده است.

خبرنامه

رئیس س��ازمان نوس��ازی، توس��عه و تجهیز 
مدارس کش��ور با بی��ان اینکه در کل کش��ور ٣٠ 
درصد مدارس مقاوم نیس��تند، از مشارکت خیرین 
در ساخت ٣٧ درصد مدارس خبر داد. به گزارش 
ف��ارس، محمدتق��ی نظرپور با اش��اره به تمهیدات 
این سازمان در نوس��ازی و مقاوم  سازی مدارس 
کش��ور،  اظهار ک��رد: برای س��ال ٩٧، ردیفی برای 
تعمیر اساس��ی مدارس در نظر گرفته شده است که 
اگ��ر این موضوع اتفاق بیفتد، با توجه به اعتباراتی 
که برای استانداردس��ازی و تعمیر آنها وجود دارد، 
مدارس فرسوده بازسازی می  شود. وی ادامه داد: 
بخش��ی از اعتبارات، از اعتبارات اس��تانی اس��ت 
 و بخش��ی نی��ز از عوارض ش��هرداری  ه��ا تأمین 
می  ش��ود؛ در کن��ار آن خیرین نیز م��ی  توانند در 
ام��ر تعمی��ر اساس��ی مدارس مش��ارکت داش��ته 
باش��ند. رئیس سازمان نوس��ازی، توسعه و تجهیز 
 م��دارس کش��ور در خص��وص س��هم خیرین در 
س��اخت و نوس��ازی مدارس، اف��زود: ٢٠ درصد 

مدارس توس��ط خیرین ساخته می  شود به طوری 
که از س��ال ٩٢ به بعد، ٣٧ درصد مدارس توس��ط 
خیرین ساخته شده است. نظرپور با بیان اینکه ٥٠ 
درصد اعتبارات از س��وی دول��ت و ٥٠ درصد از 
اعتب��ارات از منابع دیگر در نظر گرفته می  ش��ود، 
یادآور ش��د: در حال حاض��ر خیرین در تعمیرات 
م��دارس هم��کاری ندارن��د، اما در امر س��اخت 
مدارس مشارکت جدی از جانب آنها وجود دارد. 
وی با اش��اره به اقدامات سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس در س��ال تحصیلی جدید، تصریح 
ک��رد: ٤ ه��زار کالس درس جدی��د از مهر مورد 
اس��تفاده قرار می  گیرد که ب��ا اعتباری برابر 6٨٠ 
میلیارد تومان س��اخته شده است که این اعتبارات 
نیز، با مش��ارکت خیرین و اعتبارات دولتی تأمین 
شده است. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور در خصوص میزان عمر مفید مدارس 
کشور، عنوان کرد: در حال حاضر مدارسی که کمتر 
از ٥٠ س��ال از عمر آنها گذشته است جزء مدارس 
 تخریب��ی قرار می  گیرند که بعضا مدارس��ی با عمر
٩٠ تا ١٠٠ سال نیز داریم و تالش می  کنیم مدارس 
ب��ا دوام را افزایش دهیم. وی افزود: در صورتی که 
نگهداری از فضای آموزش��ی ب��ه خوبی رخ دهد، 
فضای مناسب و ماندگاری خواهیم داشت. در حال 
حاضر، ٤٨ مدرسه دارای عمر مفید و با دقت الزم 
در س��اخت آنها ایجاد شده اس��ت که تحت عنوان 

مدارس ماندگار در کشور وجود دارند.

تفاهم- گ��روه اجتماعی: س��خنگوی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی در نشس��ت 
 خبری س��خنگوی وزارت بهداش��ت اظه��ار کرد: 
نسخه ٠٤ پزشک خانواده شامل نظام ارجاع سطح 
یک در روستاها و شهرهای زیر ٢٠ هزار نفر و نیز 
نظام ارجاع و پزش��ک خانواده در شهرها می باشد 
که در وزارت بهداشت تدوین شده و به زودی ابالغ 
می ش��ود. ایرج حریرچی افزود: همزمان با نسخه 
جدید برنامه پزش��ک خانواده با محوریت مراقبان 
س��المت، طرح ملی پرونده الکترونیک سالمت نیز 
تا پایان امس��ال برای همه ایرانیان تکمیل می شود، 
اما اجرای کامل برنامه پزش��ک خانواده در کش��ور 
زم��ان بر اس��ت. وی ادامه داد: اق��دام مهم دیگری 
 که امس��ال شروع ش��ده و در دولت دوازدهم کامل 
می ش��ود، نس��خه الکترونی��ک داروها اس��ت که 
زیرس��اخت های الکترونیک آن آماده ش��ده است. 
قائم مق��ام وزیر بهداش��ت درباره وضعیت س��واد 
س��المت مردم نی��ز بیان ک��رد: مطالع��ات وزارت 
بهداش��ت در شهرها نش��ان می دهد که حدود ٤٤ 
درصد مردم از س��طح سواد سالمت کافی به معنای 
توانای��ی و مهارت کافی ب��رای مراقبت از خود در 
براب��ر بیماری ها و حفظ و ارتقای س��طح س��المت 
خود، برخوردار نیس��تند. وی ادامه داد: سطح سواد 
مردم ایران در استان های مختلف متفاوت است و تا 
٣6 درصد تفاوت اختالف سطح سواد سالمت بین 
اس��تان های مختلف وجود دارد. سخنگوی وزارت 
بهداشت تصریح کرد: پایین بودن سطح سواد سالمت 
مردم یکی از مشکالت اساسی حوزه سالمت است، 
بسیاری از مردم هنوز توان و مهارت نه گفتن و حل 
مسائل زندگی را ندارند و به همین علت سطح سواد 
سالمت مردم هنوز کافی نیس��ت. وی افزود: برای 
جبران این کمبود، وزارت بهداش��ت برنامه آموزش 
خود مراقبتی را از چهار مس��یر فردی، س��ازمانی، 
اجتماعی و گروه  های خودیار در دس��تور کار قرار 
داد و از ای��ن طریق برای ١٥ درص��د خانواده  ها، 
 ١٢.٨ درصد دانش آموزان، ١٨ درصد سازمان  ها، 
٢١درصد مدارس آموزش های خود مراقبتی ارائه 
ش��ده است و در س��طح خودمراقبتی اجتماعی نیز 

پوشش ٢٧ درصدی در محالت شهرها و روستاها 
داش��ته ایم. حریرچی افزود: تاکن��ون دو میلیون و 
٧٣٠ هزار سفیر سالمت خانوار، یک میلیون و ٢٧٠ 
هزار سفیر س��المت دانش آموزی و ٢٥٠ هزار نفر 
سفیر سالمت دانش��جویی فعال در کشور داریم که 
آموزش  های الزم را در این زمینه دریافت کرده  اند.

 30 درصد مدارس کشور 
مقاوم نیستند

آمادگی وزارت بهداشت برای ابالغ 
نسخه جدید برنامه پزشک خانواده

 عامل انسانی؛ دلیل 85 درصد حریق 
در جنگل  ها 

تفاهم-گروه اجتماعی: معاون امور اراضی سازمان جنگل ها در یک میزگرد رادیویی با بیان اینکه 
٨٥ درصد حریق  هاعامل انسانی دارد ولی همه آن  ها عمدی نیست، اعالم کرد: تا قبل از دهه ٤٠، جنگل  
ها و مراتع قابلیت تملک خصوصی داش��ت و بهره  برداری از آنها نیز انجام می  ش��د اما در این دهه قانون 
گذار، جنگل  ها، بیشه  ها و مراتع را از تملک خصوصی خارج کرد. مسعود منصور اظهارکرد: مدیریت و 
حفاظت در مورد کل منابع طبیعی باید به گونه  ای باشد که آسیبی به منابع نرسد و در صورت بهره برداری 
از منابع، باید استفاده درستی از آنها به عمل آید. معاون امور اراضی سازمان جنگل ها تأکید کرد: با وجود 
آنکه حریق  های عمدی به میزان زیادی وجود دارد، اما بیشتر ناشی از اختالفات محلی است. در بعضی 
موارد جزئی هم ممکن اس��ت در مقابله با اقدامات حاکمیتی باش��د که سازمان انجام می دهد و باقیمانده 
علل حریق  ها به عواملی مانند بی احتیاطی  ها مربوط می  شود. وی متذکر شد: با ایجاد حریق، منابع را 
از دس��ت خواهیم داد به گونه ای که بازس��ازی مجدد و احیای آن در بعضی مواقع امکان  پذیر نیست. در 
ادامه، هادی کیادلیری- رئیس انجمن جنگل بانی با بیان اینکه آتش  سوزی ناشی از عوامل انسانی بیشتر 
ش��ده اس��ت، اظهار کرد: علل ٨٥ درصد آتش  سوزی  های کنونی مرتبط به موارد انسانی و عمدی است. 
وی متذکر ش��د: تعداد افرادی که دس��ت به این کار می زنند،  زیاد نیست اما به دلیل شرایط حساسی که 

وجود دارد، سطح بسیار زیادی از مراتع آتش می  گیرد که در نتیجه، خسارات باالیی را رقم می  زند.

صاحب امتیاز: شرکت کارآفرینی نخبگان تفاهم
مدیر مسوول: حسین یحیائی

قائم مقام مدیر مسوول:  سید عبدا... میرحسینی
سردبیر: سیده مینا دیوبند

معاون اجرایی: مصطفی یحیائی
آدرس: تهران، جمالزاده ش��مالی، نرس��یده ب��ه خیابان 

فرصت، کوچه شهید بزمه )معینی(، پالک 8 ، طبقه دوم
تلفن: 66592498-66592213  فکس: 66922064   

سازمان آگهی ها: 66593139-66933130
Agahi Tafahomnews@yahoo.com
Agahi Tafahomnews@gmail.com

چاپ: کار و کارگر

    
    

درحالی که ماموریت وزیران امور خارجه 
آلمان، انگلی��س و آمریکا ب��رای پایان دادن به 
بحران در روابط قطر با عربستان و متحدان آن با 
شکست روبرو شد، وزیرخارجه فرانسه با هدف 
پایان دادن ب��ه این بحران به کش��ورهای عربی 

حاشیه خلیج فارس سفر کرد.
به گزارش گ��روه پژوهش و تحلیل خبری 
ایرن��ا، »ژان ایو لو دریان« وزی��ر امور خارجه 
فرانس��ه ٢٣ تیرماه جاری با س��فر به دوحه در 
دیدار با ش��یخ »محمد ب��ن عبدالرحمان الثانی« 
همتای قطری  خود رفع فوری تحریم های اعمال 
ش��ده از س��وی ریاض و متحدانش علیه دوحه 
را خواس��تار ش��د. وزیر امور خارجه فرانس��ه 
پ��س از این دیدار در گف��ت و گو با خبرنگاران 
اظهار داش��ت: تحریم ها علیه قطر شهروندان این 
کش��ور به  ویژه افراد دو تابعیتی و دانشجویان را 
تحت تأثیر قرار داده اس��ت. لو دریان در س��فر 
به عربس��تان با »س��لمان بن عبدالعزیر« پادشاه 
این کش��ور نیز دیدار و درب��اره بحران قطر با او 
گفت و گ��و کرد.وزیر امور خارجه فرانس��ه در 
ادام��ه تالش های خ��ود برای حل ای��ن بحران 
نیز یکشنبه گذش��ته راهی کویت و امارات شد. 
وزیر امور خارجه فرانسه در سفر خود به چهار 
کش��ور عربی عربس��تان، قطر، کویت و امارات 
تالش کرد س��طح تنش ها در روابط کشورهای 
عربی را کاهش دهد. این مقام فرانسوی پنجمین 
مقام بین المللی است که در روزهای اخیر برای 
بررس��ی بحران س��عودی- قطر وارد منطقه شده 
اس��ت. پیش از او نیز »زیگم��ار گابریل« وزیر 
ام��ور خارجه آلم��ان، »جفری فلتم��ن« معاون 
دبیرکل سازمان ملل متحد و »بوریس جانسون« 
وزیر امور خارجه انگلیس و »رکس تیلرسون« 
وزیرخارجه آمریکا به منطقه سفر کرده اند. این 
گزارش دربردارنده مهمترین محور تحلیل هایی 
اس��ت که در رسانه های عربی درباره سفر وزیر 
امور خارجه فرانسه به کشورهای عربی حاشیه 
خلی��ج ف��ارس و پویش های بی��ن المللی برای 
حل بح��ران در روابط کش��ورهای عربی متحد 

عربستان با قطر منتشر شده است.
** فرانسه تش��نه نقش آفرینی در منطقه 

خلیج فارس
روزنامه های »عیون الخلیج« و »الخلیج« 
ام��ارات و تارنم��ای »فرانس ٢٤« با اش��اره به 
س��فر وزیر امور خارجه فرانس��ه به کشورهای 
عربی حاش��یه خلیج، هدف او از این سفر را پر 
رنگ کردند. به نوش��ته روزنام��ه عیون الخلیج، 
 وزیر خارجه فرانس��ه از همه طرف های بحران 
خلی��ج فارس خواس��ت ب��ا حفظ آرام��ش و با 
تکی��ه بر میانجیگری کویت برای حل زودهنگام 
ای��ن بح��ران تالش کنن��د.او در دوح��ه گفت:» 
پاریس برای همکاری و تس��هیل در تالش های 
میانجیگرانه کویت با هدف حل بحران در روابط 

قطر و چهار کش��ور عربی ت��الش خواهد کرد. 
ما به اهمیت اعتمادس��ازی باور داریم. زیرا این 
بحران بر خالف منافع همه طرف ها است.«وزیر 
ام��ور خارجه قطر هم از نقش حمایتی فرانس��ه 
در میانجیگ��ری کوی��ت ب��رای حل بح��ران بر 
 اس��اس احترام متقابل و حکفرما ش��دن قوانین 
بی��ن المللی اس��تقبال ک��رد. او گف��ت اقدامات 
کش��ورهای محاصره کننده باع��ث از بین رفتن 
هدف می ش��ود.تارنمای فرانس ٢٤، سفر وزیر 
امور خارجه فرانسه به کشورهای عربی حاشیه 
خلی��ج فارس را تالش تازه ای برای پایان دادن 
به بح��ران در رواب��ط کش��ورهای عربی متحد 
عربس��تان و قطر به شمار آورد.برپایه گفته های 
»انیس روماتی« سخنگوی وزارت امور خارجه 
فرانس��ه، پاریس از تنش کنونی میان کشورهای 
عربی نگران اس��ت. فرانس��ه با کشورهای عربی 
دارای روابط تنگاتنگ است و خواستار آرامش 
همه طرف ها شده است. فرانسه با قطر و عربستان 
روابط تجاری مهمی دارد؛ به طوری که ش��رکت 
توتال فرانسه و شرکت نفت قطر از ایجاد شرکت 
مختل��ط برای مدت ٢٥ س��ال با هدف توس��عه 
 میدان نفتی ش��اهین س��خن به می��ان آورده اند.

به نوش��ته روزنامه الخلیج، تنها ٤٨ ساعت پس 
از اینک��ه رکس تیلرس��ون وزیر ام��ور خارجه 
آمریکا س��فر خود به منطق��ه خلیج فارس را به 
پایان رس��اند، لودری��ان- وزیر ام��ور خارجه 
فرانس��ه به منطقه خلیج فارس سفر کرد. فرانسه 
تالش می کن��د در روند حل بح��ران در روابط 
کشورهای عربی با قطر پیشرفتی به وجود آورد. 
همچنین پاریس با چنین تالش��ی خواسته است 
پیام نمادینی به دولت جدید آمریکا ارسال کند. 
محتوای پیام آن اس��ت ک��ه پاریس می تواند در 
ای��ن بحران ورود پیدا کند و از ش��دت تنش ها 
بکاه��د. با وج��ود اینکه وزارت ام��ور خارجه 
فرانس��ه با انتشار بیانیه ای اعالم کرده است سفر 
در چارچوب تالش هایی اس��ت که هم پیمانان 
آمریکایی، انگلیس��ی و آلمانی برای حل بحران 

انجام داده اند.
 اما به نظر می رسد این بحران فرصتی برای 
فرانسه به شمار می رود. فرانسه می تواند موضع 
کش��ورهای عرب��ی را درباره ت��الش های خود 
ارزیابی کند و گزینه های راهبردی خود را پیش 
برد. فرانس��ه و کش��ورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس درب��اره برخی تحوالت سیاس��ی منطقه 
دیدگاه مشترکی دارند. فرانسه تشنه نقش آفرینی 
بیش��تر در خاورمیان��ه و به وی��ژه منطقه خلیج 
فارس اس��ت. نه تنها این کش��ور تالش می کند 
جای انگلی��س را در روابط با این کش��ورها از 
آن خود کند، حتی م��ی خواهد با آمریکا هم به 
رقابت بپردازد. سفر لودریان به دوحه و دیدار او 
با »تمیم بن حمد آل ثان��ی« امیر قطر، »عبدا... 
بن ناصر خلیفه آل ثانی« نخست وزیر و »محمد 

بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر امور خارجه قطر 
تالش��ی دیگر از زنجیره تحرک های بین المللی 
است که نشان دهنده مخالفت با محاصره قطر و 
حمایت از میانجیگری کویت اس��ت. سفر وزیر 
امور خارجه فرانس��ه فرصت تازه ای برای قطر 
اس��ت که بر مواضع خود در برابر حمله ها علیه 
خود تاکید کند. کنفرانس مطبوعاتی وزیران امور 
خارجه قطر و فرانس��ه نش��ان داد این دو کشور 
درباره ح��ل بحران دیدگاه مش��ترکی دارند. در 
ش��رایطی که وزیر امور خارجه فرانس��ه تحرک 
فرانس��ه در این زمینه را ادامه مسیر میانجیگری 
کویت به ش��مار آورد نگرانی خ��ود از تنش در 

روابط کشورهای عربی و قطر را اعالم کرد.
** شکست تحرکات بین المللی 

روزنام��ه ه��ای »الع��رب« و »رای الیوم« 
چاپ لندن، عیون الخلی��ج امارات و »االخبار« 
لبن��ان و تارنمای »بارلمانی« مصر با اش��اره به 
تح��رک کش��ورهای غربی برای پای��ان دادن به 
بحران در روابط کش��ورهای عرب��ی با قطر این 
تح��رک ه��ا را بی نتیجه ب��ه ش��مار آوردند. به 
نوش��ته روزنامه العرب، محافل��ی که بحران قطر 
 را پیگی��ری می کنن��د گفته اند س��فرهای پیاپی 
مقام های غربی و ترکیه به کش��ورهای حاش��یه 
خلی��ج فارس با ه��دف میانجیگری نتیجه ای به 
دنبال نخواهد داش��ت. این محافل به شکس��ت 
»بوریس جانس��ون« وزیر امور خارجه انگلیس 
در ای��ن زمینه اش��اره ک��رده اند و گفت��ه اند او 
نتوانس��ت در رون��د حل بحران هیچ پیش��رفتی 
داش��ته باشد. به گفته این محافل، جانسون برای 
برقراری گف��ت و گو میان قطر و چهار کش��ور 
عرب��ی تحریم کننده دوحه موض��ع مبهمی را در 
پیش گرفت. به نوشته روزنامه عیون الخلیج، سفر 
لودریان به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
پس از پای��ان ماموریت میانجیگری تیلرس��ون 
در این زمینه صورت گرفت. تیلرس��ون در سفر 
چه��ار روزه خود ب��ا هدف کاه��ش تنش میان 
 کشورهای عربی و قطر موفقیتی به دست نیاورد.

به نوش��ته روزنامه االخب��ار، همه چیز در منطقه 
خلیج فارس هنوز ادامه دارد. جنگ رس��انه ای 
و تنش سیاس��ی، متهم کردن همدیگر و حمله و 
ضد حمله میان چهارکش��ور تحریم کننده قطر از 
یک سو و دوحه از س��وی دیگر هنوز هم ادامه 
دارد. همچنین هن��وز هم میانجیگری ها به طور 

پیوسته ادامه دارد. 
حاش��یه  عرب��ی  کش��ورهای  ب��ه  س��فر 
خلیج ف��ارس با ه��دف ارائه ابت��کار عمل این 
روزه��ا به ص��ورت یک عادت در آمده اس��ت. 
رس��انه های دو ط��رف بحران، ای��ن روزها در 
آرش��یوهای خود ب��ه دنبال س��ند جدیدی می 
گردند ت��ا یکدیگ��ر را متهم کنند. س��طح تنش 
هنوز هم باال اس��ت. دو طرف س��خنان تکراری 
و خس��ته کننده بر زبان م��ی آورند. میانجیگران 

 به وی��ژه آمریکا چیز تازه ای را ارائه نکرده اند. 
پس از سفر وزیر امور خارجه آمریکا، لودریان 
وزیر امور خارجه فرانسه با ابتکار عمل خود به 
کش��ورهای عربی حاشیه خلیج فارس سفر کرد 
تا بار دیگر میان طرف های بحران اعتماد سازی 
و ماموری��ت کوی��ت را در میانجیگری آس��ان 
س��ازد. اما این س��فر هم مانند س��فر وزیر امور 
خارج��ه آمری��کا نتیجه ای به دنبال نداش��ت.به 
نوش��ته تارنمای بارلمانی مصر، پس از شکست 
میانجیگری تیلرس��ون برای ح��ل بحران قطر و 
کشورهای عربی ترامپ تهدید کرد پایگاه نظامی 
آمریکا را از قطر منتق��ل خواهد کرد. ترامپ از 
هم��ان آغاز بحران موض��ع مخالف با قطر را در 
پیش گرفت. او درب��اره امضای تفاهم نامه میان 
آمریکا و قطر درباره رویارویی با تروریس��م هم 
هی��چ موضعی در پیش نگرفت. در ش��رایطی که 
ترام��پ از هم��ان آغار قطع روابط عربس��تان و 
متح��دان آن با قطر، به این کش��ور حمله کرد و 
این تصمیم را آغاز واقعی مبارزه با تروریسم به 
شمار آورد، دیدیم که وزیر امور خارجه آمریکا 
به ش��کلی دیگر با این بح��ران برخورد می کند. 
حمله ترامپ به قطر چیز تازه ای نیست. موضوع 
تازه در این باره اس��تفاده از ب��رگ برنده پایگاه 

نظامی العدید در قطر است. این پایگاه بزرگترین 
پایگاه نظام��ی آمریکا در منطق��ه خلیج فارس 
اس��ت. در اظهاراتی که توسط شبکه »کریستیان 
نت ورک« پخش ش��د رئیس جمهوری آمریکا 
مدعی شد واش��نگن در صورتی که مجبور شود 
لحظ��ه ای در انتقال پای��گاه نظامی خود از قطر 
تردید نخواهد کرد. ١٠ کش��ور برای استقبال از 

پایگاه نظامی آمریکا آماده هستند.
روزنام��ه رای الی��وم در گزارش��ی به قلم 
»عبدالباری عطوان« نوشت ترامپ در گفت و گو 
با شبکه »سی بی ان« درباره اینکه چرا نخستین 
س��فر خود را عربس��تان انتخاب کرد به دو نکته 
اشاره کرد. نخست اینکه او افتخار کرد مقام های 
عربس��تان را وادار ک��رد تا میلیارده��ا دالر در 
قالب قراردادهای تس��لیحاتی و سرمایه گذاری 
ب��ه آمری��کا بپردازند. پس از این ش��رط بود که 
ترامپ به ریاض آمد. دوم هم اینکه ترامپ گفته 
اس��ت ١٠ کش��ور آماده میزبانی از پایگاه العدید 
آمریکا در قطر و پرداخت همه هزینه های انتقال 
و راه اندازی آن هستند. به نوشته عطوان، ترامپ 
خواسته است با این اظهارات خود بگوید به دلیل 
جای��گاه دینی و سیاس��ی عربس��تان در منطقه و 
جهان به ریاض س��فر نکرده اس��ت. بلکه فقط به 

دلیل ثروت های عربستان به این کشور سفر کرده 
است. درباره پایگاه العدید تنها دو کشور امارات 
و عربس��تان ممک��ن اس��ت از آن در خاک خون 
میزبان��ی کنند. به طور خالصه ترامپ می خواهد 
ای��ن پای��گاه را در مزایده بگذارد ت��ا بداند کدام 
کشور بیش��ترین قیمت را می دهد.ترامپ نخست 
می خواهد با پیش��نهاد باقی ماندن این پایگاه در 
قطر از صن��دوق ذخایر ارزی قطر س��هم باالیی 
را از آن خ��ود کن��د تا این پایگاه در این کش��ور 
باقی ماند یا اینکه از دش��منان قطر یعنی امارات 
و عربس��تان باج خواهی کن��د. او تا زمانی که در 
کاخ سفید است به باج خواهی خود از کشورهای 
 عربی حاش��یه خلیج ف��ارس ادام��ه خواهد داد.

رای الی��وم م��ی افزای��د: تناقض می��ان ترامپ و 
مس��ووالن بلند پای��ه دول��ت او درب��اره بحران 
خلیج ف��ارس تنها نمایش��ی برای ب��اج خواهی 
از کش��ورهای عربی اس��ت. ترامپ نمی خواهد 
تروریس��ت های وحش��ی را گرس��نه نگه دارد. 
زیرا آمریکا آن��ان را در دامن خود پرورش داده 
اس��ت و هنوز هم برای چاق ک��ردن آنان تالش 
می کند. بلکه ترامپ می خواهد مردم کشورهای 
عربی حاش��یه خلیج فارس را گرسنه نگه دارد و 

ثروت های آنان را با این بهانه به یغما ببرد.

استفاده از سیستمهای مدرن آبیاری، افزایش محصول و تقویت اقتصاد ملی را به همراه دارد. 

نوع آگهی: مناقصه عمومی
شماره: 08/ط/96 

تاریخ: 1396/4/21 

شرکت آب منطقه ای اردبیل، به نشانی اردبیل میدان ارتشنام و نشانی کارفرما 1

انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شبکه آبیاری و زهکشی یامچی، سقزچی و علی موضوع مناقصه 2
بالغی در قالب پیمان جامع 

عمومی یک مرحله ای با فرایند ارزیابی کیفی نوع مناقصه3 

استان اردبیل- شهرستانهای اردبیل و نمین  محل اجرای کار4 

36 ماه مدت اجرای کار5 

حدود 44/7 میلیارد ریال  مبلغ برآورد اولیه6 

دارای مجوز گواهی صالحیت حداقل پایه 3 در زمینه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و رشته و گروه پیمانکار 7 
زهکشی صادره از شرکت مدیریت منابع آب ایران 

از تاریخ 1396/4/26 تا 1396/5/20 مهلت تهیه اسناد ارزیابی کیفی8

محل دریافت اسناد 9 
با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: اردبیل- میدان ارتش- شرکت آب منطقه ای اردبیل 
 www.arrw.ir دفتر قراردادها طبقه دوم و یا از طریق سایت شرکت آب منطقه ای اردبیل به نشانی

قسمت مناقصات دریافت نمایند. 

حداکثر تاساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1396/5/17 زمان تسلیم اسناد تکمیل شده 10 

اردبیل، میدان ارتش، شرکت آب منطقه ای اردبیل، دفتر حراست محل تسلیم اسناد تکمیل شده11

ضمنًا هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تاریخ انتشار: نوبت اول ٩6/٤/٢6      نوبت دوم ٤/٢٧/٩6 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل 
 Web site: www.arrw.ir
Email: info@arrw.ir

بحران قطر و شکست میانجیگران جهانی


