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آمریکا درپی اقدام علیه ونزوئال است
رئیس جمه��وری بولیوی اع��ام کرد آمریکا با ارس��ال یک کش��تی حامل 
تجهیزات بیمارس��تانی به کلمبیا با بهانه کمک های بشردوستانه برای مهاجران 

ونزوئایی، درپی طراحی حمله مخفیانه علیه ونزوئا است.
اوو مورال��س طرح جدید آمریکا به بهان��ه کمک به ونزوئایی های مهاجر را 
طرحی برای حمله مخفیانه به ونزوئا توصیف و آن را محکوم کرد. وی در صفحه 
توییترش نوش��ت: ما طرح جدید آمریکا علیه ونزوئا را محکوم می کنیم. این کشتی 

با ظرفیت نقل و انتقال بالگردهای جنگی تهدیدی علیه ونزوئاست.
رئیس جمهوری بولیوی تاکید کرد: بهترین راه احترام به تمامیت ارضی و اس��تقال 
مردم ونزوئا و برداشتن تحریم های اقتصادی است که آمریکا ناعادالنه آن را علیه کاراکاس 
اعمال کرده است. هر تجاوزی علیه ونزوئا تجاوز علیه آمریکای التین است. آمریکا قرار 

است یک کشتی را به بهانه کمک به مهاجران ونزوئایی به کلمبیا اعزام کند. 

یکای التین امر
آمریکا به دنبال مطیع کردن کشورها است

رئیس جمهوری س��ابق تونس گفت که دولت آمری��کا به دنبال همپیمان و 
دوس��ت نیس��ت، بلکه این کش��ور به دنبال این اس��ت که دیگران را »مطیع و 

وابسته« خود کند. 
المنصف المرزوقی در واکنش به بحران میان آمریکا و ترکیه تصریح کرد که 
داستان »اندرو برانسون« کشیش آمریکایی تنها یک بهانه است که »دونالد ترامپ« 

رئیس جمهوری آمریکا می خواهد آن را بهانه ای برای حمله به ترکیه قرار دهد. 
 المرزوقی اضافه کرد که موضع ترکیه موضعگیری یک دولت مستقل است و آمریکا 
متحدان و دوس��تانی برای خود نمی خواهد، بلکه س��عی دارد، کشورها مطیع، دنباله رو 
و وابس��ته آن باش��ند. وی گفت که قدرت های جهانی دش��منی خود با آزادی ملت ها را 
نشان داده و در سوریه، یمن، لیبی و مصر وحشیانه با آن برخورد کرده و از هیچ اقدامی 

فروگذار نبودند، اما در مقابل اراده ملت ها، دندان هایشان خرد خواهد شد.

وتمند قاره ثر
تحریک علیه کوربین

با ش��دت گرفتن اختافات میان حزب کارگر انگلیس و رژیم صهیونیستی، 
تاش رسانه های این رژیم برای تحریک یهودیان علیه وی افزایش یافته است. 
جروزالیم پس��ت از وجود تصویری ویدیویی گزارش داده که در آن »جرمی 
کوربی��ن« رئیس حزب کارگر انگلی��س، از تحریم کاالهای اس��رائیلی حمایت 

می کند.
در هفته گذش��ته و با ش��دت گرفت��ن میان کوربی��ن و »»بنیامی��ن نتانیاهو« 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی، رئیس حزب کارگ��ر انگلیس که مته��م به ضدیت با 
صهیونیستهاس��ت در توئیتر جنایات نظامیان صهیونیستی در به شهادت رساندن دست 
کم ۱۶۰ فلس��طینی از ماه مارس تاکنون را محکوم کرد. در س��ال گذش��ته به مناسبت 
صدمین س��الگرد اعام بیانیه بالفور قرار بود تا مراس��م ش��امی با حضور شخصیت های 

برگزار شود اما »جرمی کوربین« اعام کرد که در این ضیافت شرکت نمی کند.

قاره سبز

وپا  وسیه و ار مناسبات چالش ر
فرامرز اصغری

 در ادام��ه آنچ��ه مذاکرات میان مس��کو و غ��رب نامیده 
می ش��ود، م��رکل صدراعظم آلم��ان با پوتی��ن رئیس جمهور 
روسیه ماقات داش��ت. چنانکه پیش بینی می شد تنها انتظار 
از این ن��وع دیدارها زنده نگه داش��تن دیدارها برای احتمال 
نتیج��ه دادن آنها در آین��ده و بر مبنای تحوالتی اس��ت که 
ممکن اس��ت شکل بگیرد. بنابراین نمی توان آن را دیپلماسی 
م��رده نامید اما به هم��ان اندازه از پویای��ی و کارآمدی الزم،  
دس��ت کم طی ماه های آینده برخوردار نیست. دلیل این نوع 
دیپلماس��ی آن اس��ت که اروپایی ها معتقد هستند که به هر 

ح��ال نباید کانال های گفت وگو را بس��ت و باید در مس��یری 
حداقلی گام برداشت و به آینده امیدوار بود. 

البته باید به این مسئله اشاره کرد با توجه به تمایل خروج 
انگلی��س از اتحادیه اروپا و عاقه به حرکت و رفتار مس��تقل 
آن، از آلم��ان به عنوان پویاترین اقتصاد اروپا که از زمینه های 
مختلف برای تاثیرگذاری سیاس��ی منطق��ه ای و فرامنطقه ای 
برخوردار اس��ت به عنوان رهبر اروپا یاد می شود. در این میان 
فرانس��ه بزرگ ترین رقیب آلمان برای به دست گرفتن رهبری 
این منطقه اس��ت که البت��ه به دلیل ضعف ه��ای اقتصادی و 
همچنین تاثیرگذاری کمتر سیاس��ی، نتوانسته است جاگزین 
آلمان ش��ود. این مس��ئله را می توان در قوانی��ن و تصمیمات 
تاثیرگ��ذار آلمان در اتحادیه اروپا، از جمله نوع خروج انگلیس 

از این اتحادیه مشاهده کرد. 
اما به هر جهت مرکل از به رس��میت شناختن این الحاق 
س��رباز زد. ب��ه این دلیل که این مس��ئله یک��ی از مهمترین 

زمینه های چالشی بین دو طرف است و پذیرش آن به معنای 
درخواست از دیگر کشورهای اروپایی و حتی جهان است تا از 
آن تبعیت کنند. به هر حال همانگونه که عنوان شد آلمان را 
می توان رهبر فعلی سیاسی–اقتصادی اتحادیه اروپا دانست و 
چنین رویکردی از سوی آلمان می تواند موج آفرین باشد. این 
همان مس��ئله ای اس��ت که بحث تحریم های روسیه از جانب 

اروپا نیز به آن گره خورده است. 
اما مس��ئله پیچده دیگری که عوارض چندجانبه دارد به 
بحران س��وریه باز می گردد. س��وریه سال های بحرانی خود را 
پش��ت سر گذاش��ته اس��ت و می توان گفت که دوران نقاهت 
ضدتروریس��تی را س��پری می کند. این بحران جدای از بحث 
بازس��ازی کش��ور که قادر خواهد بود پای برخی از کش��ورها 
را در بلندم��دت در ای��ن کش��ور باز و محکم کن��د،  با بحران 
پیچی��ده پناه جویان نیز همراه اس��ت. در اروپا آلمان از جمله 
کش��ورهایی بود که به دلیل پذیرش بیشتر پناه جویان نسبت 

به دیگر کش��ورهای این منطقه هم با فشار همسایگان همراه 
ب��ود و هم اینکه باید دوگانگ��ی فرهنگی را در اکنون و آینده 

مدیریت کند. 
این مسائل نشان می دهد که نشست بین پوتین و مرکل 
حت��ی بدون دس��ت آورد فعلی،  چندان ه��م بی لطف نبوده و 
نمی تواند در قالب دیپلماسی مرده یا غیرفعال جای بگیرد. به 
خصوص که در حوزه انرژی روسیه به لحاظ تجاری و سیاسی 
نیازمند صدور منابع خود به آلمان و اروپا است و از طرفی نیز 
اروپا نیازمند این منابع اس��ت. در حال��ی که آمریکا برنامه ای 
بلند مدت دارد تا این تامین منابع را از روسیه سلب کند و در 
صورت امکان خود جایگزین آن ش��ود. در این صورت اگر چه 
نیاز اروپا به روس��یه کمتر می شود اما استقال نسبی و معلق 
اروپ��ا از آمریکا به طور کامل از بین رفته و تبدیل به گروگان 
اقتصادی آمریکا می ش��ود. این موضوعی است که اروپا در دو 

راهی قرار داده و آن را نگران کرده است. 

یادداشت

  اول
نوبت

اداره كل راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان كهگيلويه وبويراحمد – اداره پيمان و رسيدگي

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاى ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات ، اطالعات و 
جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاى واجد صالحيت دعوت مي گردد در مناقصات ذيل شركت 

نمايند. به پيشنهادهاى فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

1- دستگاه مناقصه گزار و نشاني: اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان كهگيلويه و بويراحمد- ياسوج - ميدان حمل ونقل
 setadiran.ir وسامانه تداركات الكترونيكي دولت http://iets.mporg.ir/ : 2-  اطالع رساني از طريق سايت الكترونيكي مناقصات

3- زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهي از ساير شرايط : از تاريخ  97/05/29 لغايت 97/06/04 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت setadiran.ir قابل دريافت مى 
باشد.

4- مناقصه گران مي بايست پاكت الف خود را در وقت ادارى از تاريخ 97/06/04 لغايت 97/06/17 به بايگاني فني اداره پيمان و رسيدگي اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
واقع درياسوج – ميدان حمل ونقل تحويل و رسيد دريافت دارند. همچنين پاكات الف و ب و ج بايد در سامانه تداركات الكترونيكي دولت در مهلت مقرر بارگذارى شوند.

5- جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ 97/06/18 راس ساعت 9 صبح تشكيل مي گردد. از كليه مناقصه گران و يا نماينده رسمي آنها جهت شركت در جلسه بازگشايي 
پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.

6- تنها پيمانكاراني ميتوانند در مناقصات فوق شركت نمايند كه رتبه و صالحيت آنان در سامانه اينترنتي www.sajar.mporg.ir  داراي اعتبار باشد و پاكات خود را در سامانه 
ستادايران بارگذاري كرده باشند.

7- الزم است ضمانت نامه شركت در مناقصه در پاكت الف الك و مهر و در لفاف مناسب الك و مهر شده به بايگاني فني اداره پيمان و رسيدگي تحويل نمايند.
8- مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت 3 ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر مي باشد.

9- ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.
10- هزينه آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

11- شركت كنندگان بايد داراى صالحيت ايمني از اداره كار باشند.
آگهى نوبت اول: 97/5/29
آگهى نوبت دوم:97/5/30

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
جمهورى اسالمى ايران
وزارت راه و شهرسازى

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
استان كهگيلويه وبويراحمد 

برآورد اوليه بر مبناى فهرست محل اجراشرح پروژهرديف
97 (ريال)

مبلغ تضمين شركت در 
صالحيت مورد نيازفرآيند ارجاع كار (ريال)

1
ايمن سازي و نگهداري راههاي محور سه راهي كاليه 

رتبه5راه و باالتر10/385/018/838520/000/000كهگيلويهتا سه راهي طوليان 

2
درز گيري و لكه گيري و روكش آسفالت و ايمن 

سازي و نگهداري راههاي محور ياسوج - سپيدار-  
دهدشت

رتبه5راه و باالتر14/644/714/331733/000/000بويراحمد

درز گيري و لكه گيري و روكش آسفالت پل بريم-  3
رتبه5راه و باالتر12/819/658/189641/000/000گچسارانگچساران - خيرآباد

درز گيري و لكه گيري و روكش آسفالت محور ياسوج 4
رتبه5راه و باالتر10/536/322/682530/000/000بويراحمداقليد

درزگيري و لكه گيري و روكش آسفالت محور ياسوج 5
رتبه5راه و باالتر13/667/049/424685/000/000بويراحمد -سميرم انتهاي حوزه

رتبه5راه و باالتر5/202/227/991261/000/000بويراحمدروكش راه روستايي كاكان كمهر سپيدان6

ميكروسرفيسنگ محور ياسوج سپيدان و پروژه ميكرو 7
رتبه5راه و باالتر14/998/594/640750/000/000بويراحمدسرفيسينگ سميرم - ياسوج

آگهى مزايده عمومى
سازمان شيالت ايران 

اداره كل شيالت استان گلستان

احتراماً به اطالع ميرساند اداره كل شيالت استان گلستان در نظر دارد به اسناد مجوز شماره 128/2495 مورخه 97/2/23 كميسيون 
ماده 2 اليحه قانونى ، تعداد هشت (8) دستگاه خودروى اسقاطى به شرح ذيل را با برگزارى مزايده از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
(ستاد) به نشانى www.setadiran.ir به فروش برساند ، لذا داوطلبان و متقاضيان مى توانند از تاريخ درج و نشر اين آگهى (نوبت دوم) به مدت 
ده روز از ساعت 8 صبح الى 14 جهت بازديد به آدرس: استان گلستان شهرستان آق قال كيلومتر پنج جاده گرگان روستاى اوچ تپه مركز تكثير و 

پرورش ماهيان خاويارى شهيد مرجانى مراجعه نمايند.
ملى بانك  نزد   2172954752003 شماره  به  گلستان  استان  شيالت  كل  اداره  سپرده  حساب  به  واريز  نقد  وجه  بصورت  تضمين:   نوع 

 اعالم مى گردد.
تاريخ انتشار اسناد در سامانه ستاد: از ساعت 8 صبح روز دوشنبه از تاريخ 97/5/29 

مهلت دريافت اسناد و ارسال وديعه و پيشنهاد قيمت: از تاريخ 97/6/1 لغايت پايان وقت ادارى مورخ 97/6/11 
تاريخ بازگشايى اسناد مزايده: روز شنبه مورخ 97/6/12 ساعت 9 صبح

روابط عمومى اداره كل شيالت گلستانشناسه آگهى 230177

ت اول
نوب

تعداد سيلندر و نوع سوختمدل و رنگشماره شهربانىنوع خودرو

10121800-13701610488 زرد845 الف 13-59كاميون بنز ال پى

10058357-137016575883 سبز846الف 13-59كاميون بنز ال كا

10029533-136114833929 نارنجى59-879الف12كاميون بنز ال 1921

10053139-136716600696 خاكى59-882الف12كاميون بنز ال كا

10030123-136114855113 نارنجى567الف14-59كاميون بنز ال 1921

408588-1804نوك مدادى 1380 868الف12-59مزدا وانت دو كابين

224882347-138122003305 سفيد895الف12-59نيسان وانت دى ايكس

GLX 22527911840-137979313745 يشمى894الف12-59پژو سوارى

ویژه گروه فرادید  شکست دشمنان یمن هر روز گ�زارش 
ابعاد جدیدتری می گی��رد چنانکه وزارت دفاع یمن 
اعام کرد که در عملیات ارتش و کمیته های مردمی 
یمن طی 48 ساعت، 37۶ نفر از نیروهای وابسته به 

ائتاف سعودی - اماراتی کشته یا زخمی شده اند.
وزارت دفاع یمن اعام کرد که نیروهای ارتش 
و کمیته ه��ای مردمی این کش��ور با مقاومت خود 
در جبهه »الُدریهمی« واقع در غرب یمن )جنوب 
اس��تان الحدی��ده(، توانس��ته اند پیش��روی جدید 
نیروهای متجاوز ائتاف س��عودی در این جبهه را 
متوقف کنند. پیشتر، ائتاف سعودی به فرماندهی 
امارات، از اواخر اردیبهشت ماه تاش کرده بود که 
استان الحدیده را )با پیشروی از جنوب به شمال( 
اش��غال کند اما حداق��ل دو عملیات بزرگ ائتاف 
در این خصوص با نام هایی مانند »النصر الذهبی« 

)پیروزی طایی( ناکام مانده است.
در بیانی��ه وزارت دف��اع آمده اس��ت: »طی 48 
ساعت درگیری با متجاوزان در الدریهمی، ۱4۰ نفر 
از متجاوزان و نیروهای وابس��ته به ائتاف سعودی 
کشته و ۲3۶ نفر دیگر زخمی شده اند«. وزارت دفاع 
یمن گفته ک��ه 4۰ نفر از نیروهای »مزدور« ائتاف 
در حال فرار بوده اند که عامدانه از سوی جنگنده های 
سعودی هدف قرار گرفته و کشته شده اند. نیروهای 
ائتاف سعودی از سه محور به شهرستان الدریهمی 

حمله کردند که در هر سه محور شکست خوردند.
وزارت دف��اع یم��ن همچنی��ن از انه��دام ۱۵ 
خودروی زرهی و نظامی خبر داد که در بین آن ها 
یک خوردوی »اوش��کوش« س��اخت آمریکا وجود 

دارد. وزارت دف��اع یمن سه ش��نبه هفته گذش��ته 
نی��ز اعام کرده بود از زم��ان آغاز حمات ائتاف 
س��عودی برای اشغالی الدریهمی، این ائتاف ۱8۰ 

کشته و ۱3۶ زخمی داده است.
ائتاف متجاوز س��عودی بعد از شکست اولین 
دور از عملیات نظامی در ش��هر و بندر الحدیده در 
خرداد ماه، از ۲۱ مردادماه، س��ومین عملیات خود 
را از جن��وب الحدیده و منطقه الدریهمی آغاز کرده 
است. الزم به ذکر است متجاوزان سعودي دست کم 
۲۰ واحد مس��کونی را تخریب و موجب ش��هادت و 

زخمی شدن شماری از غیرنظامیان شدند.
حس��ین فایع گزارشگر المس��یره در گزارشی 
گف��ت: بار دیگر کودکان در برابر دیدگان جهانیان 

س��اکت در برابر جنایات متجاوزان، قرار گرفته اند. 
جنایت��کاران متج��اوز همه چیز را در شهرس��تان 
دریهم��ی واقع در جن��وب اس��تان الحدیده برای 
خودشان مباح کرده اند و با همه ابزار های آدمکشی 
و ویرانگری و محاصره، س��اکنان این شهرستان را 
هدف قرار داده اند که به ش��هادت و زخمی ش��دن 
ده ها نفر منجر ش��ده و در یکی از از وحشیانه ترین 
جنای��ات بیش از ۲۰ واحد مس��کونی در حمات 
مس��تقیم موش��ک ها و راکت های حمات هوایی 

متجاوزان با خاک یکسان شده است.
یکی دیگر از شهروندان گفت: »خانه های زیادی 
در دریهمی هدف حمات قرار گرفته است. دست کم 
۲۰ واحد مس��کونی ویران ش��ده اس��ت. گلوله ها و 

موش��ک ها خانه ها را هدف قرار داده اس��ت. با این 
احوال پایداری می کنیم و ایس��تاده ایم.« گزارشگر 
با اش��اره به تصاویر کوچ اجباری مردم از شهرستان 
دریهمی گفت: حمات هوایی و دریایی، ده ها بلکه 
صد ه��ا نفر از خانواده ها را به کوچ اجباری از خانه و 
کاشانه و مناطقشان وادار کرده است. این در حالی 
اس��ت که نیرو های متجاوز بر جلوگیری از رسیدن 
س��ازمان های بشردوس��تانه به منطقه و کمک های 
ف��وری پزش��کی ی��ا انتق��ال زخمی ه��ا جلوگیری 
می کنند. یک ش��هروند در حال کوچ اجباری گفت: 
»خانه هایمان را وی��ران کردند و حتی حیواناتمان 
نیز در این حمات تلف ش��دند.«الزم به ذکر است 
در هفته های اخیر با استفاده از بمب های آمریکایی 
و اس��رائیلی ائتاف س��عودی حمات گسترده ای 
علیه مردم غی��ر نظامی یمن صورت داده که دهها 

کشته و زخمی برجای گذاشته است. 

تلفات سنگین ائتالف سعودی - اماراتی در غرب یمن

اعتصاب زندانیان در ۱۷ ایالت 

ماهورا کیهانی

وهشگر پژ

بحران در زندان های آمریکا یکی از مباحث مطرح 
در نهاده��ای حقوق بش��ر در بررس��ی وضعت بحران 
حقوق بش��ر در آمریکاست. کش��وری که با داشتن دو 
نیم میلیون نفر زندان��ی بزرگ ترین زندان های جهان 
لقب گرفته اس��ت. جالب توجه است آنکه دوسوم این 
زندانیان نیز رنگین پوستان هستند که بخش عمده ای 
از آنها هرگز جرمش��ان اثبات نش��ده و فقط به خاطر 

رنگ پوست و نژادشان در بازداشت به سر می برند. 
وضعیت بحرانی زندان ها در آمریکا چنان اس��ت که 
زندانیان ۱7 ایالت آمریکا قرار است به مدت سه هفته در 
اعتراض به شرایط بد زندان ها و به کار گماشتن زندانیان 
برای انجام کارهایی با حقوق پایین، دس��ت به اعتصاب 
بزنند. این تظاهرات قرار است از ۲۱ اوت آغاز شود و تا 9 
سپتامبر ادامه داشته باشد. این زندانیان آمریکایی قصد 
دارند با برگزاری این نوع اعتراض نشان دهند که خواستار 
بهبود ش��رایط زندگی در زندان، نوس��ازی، اصاح حکم 

زندانیان و پایان یافتن دوره برده داری مدرن هستند.
یکی از س��ازماندهندگان این تظاهرات اعام کرد: 
هم��ه حوزه ها و صنایع به گونه ای ب��ه زندان و زندانیان 
وابس��ته هس��تند. از غذاهایی که می خوری��م گرفته تا 
فروشگاه هایی که در آنها خرید می کنیم. بنابراین ما باید 
بدانیم که از زندان ها چه حمایتی می شود. این تظاهرات 
در واکنش مس��تقیم به ش��ورش ماه آوری��ل در مرکز 
بازداش��ت کارولینای جنوبی اس��ت که در آن 7 زندانی 
کشته شدند. مقامات زندان که خودشان باعث آغاز این 

شورش شدند، از موضع خود عقب نشینی کردند.
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نظام سلطه عامل فقر 2 میلیارد انسان
جنگ اف��روزی قدرت های بزرگ بویژه آمری��کا در جهان در  بش�ر حالی ادامه دارد که گزارش جهانی کمک های بشردوس��تانه حق�وق 
نشان می دهد که در حال حاضر ۲ میلیارد نفر در کل جهان در فقر به سر می برند.

»گزارش جهانی کمک های بشردوستانه س��ال ۲۰۱8« نشان داد در حال 
حاضر ۲ میلیارد نفر در سراسر جهان در فقر زندگی می کنند و 7۵3 میلیون نفر 
هم فقر مطلق را تجربه کرده اند و همچنان برای زنده ماندن تاش می کنند. وضع 
افرادی که از گرسنگی، خشکس��الی، درگیری ها و حوادث طبیعی رنج می برند 
بسیار بدتر از قبل شده است. دست کم ۲۰۱ میلیون نفر در ۱34 کشور مختلف 

در سال ۲۰۱7 برای زنده مانده به کمک های بشردوستانه محتاج بوده اند.
نتای��ج این گزارش همچنین نش��ان می دهد که ۲۰.7 میلیون نفر در یمن 
به نیازهای اساس��ی زندگی محتاج هس��تند و در کش��ور جنگ زده سوریه هم 
۱3.7 میلیون نفر چنین شرایطی دارند. ترکیه که هم اکنون میزبان 3.۵ میلیون 

مهاجر سوری شده است، با ۱۲.8 میلیون فقیر در رتبه سوم قرار گرفته است.

همچنین کش��ورهایی مثل اتیوپی، عراق، نیجریه، جمهوری دموکراتیک 
کنگو، س��ودان جنوبی، افغانس��تان، س��ومالی، کنیا، هائیتی، ماالوی، کلمبیا، 
س��ودان، چاد، زیمبابوه، مال��ی، اوکراین، کامرون، لبنان، پاکس��تان، بروندی 
اردن، آفریقای مرکزی، اوگاندا، نیجر، فلسطین، موزامبیک، ماداگاسکار، لیبی، 
آنگوال، بنگادش، س��ریانکا، نپال و میانمار هم در این فهرس��ت قرار دارند. 
براس��اس این گزارش، کش��ورهای اتیوپی، نیجر، پاکس��تان، سومالی، سودان 
جنوبی و سودان همزمان با سه بحران مختلف شامل جنگ، بایای طبیعی و 

آوارگی اجباری مواجه شده اند.
در این گزارش آمده اس��ت ۲ میلیارد نفر کمتر از 3.۲ دالر در روز حقوق 
می گیرند. همچنین افراد در فقر مطلق هم که تعداد آنها 7۵3 میلیون نفر بود 
روزانه کمتر از ۱.9 دالر درآمد دارند. براساس این گزارش، در سال ۲۰۱7، تعداد 
افرادی که به اجبار آواره شده اند با ۲.9 میلیون نفر افزایش به ۶8.۵ میلیون نفر 
افزایش یافته اس��ت. در این گزارش آمده اس��ت که ۶۰ درصد همه کمک های 
بشردوستانه در سال ۲۰۱7 به ۱۰ کشور رسیده است که از این میزان ۱4 و 8 
درصد آن به ترتیب س��هم سوریه و یمن شده است. سوریه برای پنجمین سال 

متوالی بزرگترین دریافت کننده کمک های بشردوستانه بوده است. 


