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سعید مالیی بازی را هم کنار اخالق باخت

جودوکار پناهنده کشورمان در رقابتهای گرند اسلم،
ضربه فنی و حذف شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،س��عید مالیی پس از اع�لام پناهندگی خود به
کش��ور آلمان در رقابت های گرند اسلم جودو ۲۰۱۹
ژاپن با پرچم فدراس��یون جهانی ب��ه مصاف حریفان
خود رفت.او در این مسابقات نتوانست عملکرد خوبی
را از خ��ود ب��ه نمایش بگذارد و پ��س از پیروزی برابر

نمایندگان آرژانتین و کره جنوبی در دیدار س��وم خود
مقابل ورزش��کار ژاپنی تن به شکس��ت داد و در گروه
ش��انس مجدد رو در روی فران��ک ون دیولت از هلند
قرار گرفت و پس از ضربه فنی ش��دن از کسب مدال
بازماند.الزم به ذکر اس��ت که مالیی پس از حذف در
مس��ابقات جهانی ژاپ��ن تصمیم گرفت ب��ه ایران باز
نگردد و با س��فر به آلمان در خواست پناهندگی کرد.

مالیی با پرچم ایران توانسته بود قهرمان جهان شود
و رنک نخس��ت وزن خود باش��د اما او ح��اال پس از
نمایندگان رژیم صهیونیس��تی و بلژیک در رده س��وم
قرار گرفته اس��ت و هنوز نتواسته سهمیه رقابت های
المپی��ک  ۲۰۲۰توکیو را کس��ب کند.او برای کس��ب
س��همیه باید در چند مرحله بع��دی رقابت های گرند
اسلم حضور یابد.

دلسوزی برای ایران توسط فرانسه متشنج؛

سوابق کش��ورهای غربی و اروپایی در نوع مواجهه با
اعتراضات مردمی در کش��ورهای خود باعث میشود
که این کش��ورها صالحیتی در خص��وص حمایت از
مردم در کش��ورهای دیگر نداش��ته باشند .به گزارش
تس��نیم ،با بروز اغتش��اشها در ایران مقامات برخی
کشورهای غربی از جمله فرانسویها با دخالت آشکار
در ام��ور داخلی ای��ران از آش��وبگران حمایت کردند.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با حمایت از ناآرامیها
در کش��ورمان خواستار «احترام ایران به آزادی بیان و
حق اعتراضات مسالمتآمیز» شد.
ژس��ت دموکراتیک فرانس��ویها که اهدافی سیاسی
را دنب��ال میکن��د ،راز برمال ش��دهای دارد که باعث
میش��ود کسی نمایش دلس��وزی مصنوعی پاریس را
باور نکند .فرانس��ه برای مدت طوالنی است که شاهد
تظاهرات جلیقه زردها و س��رکوب آنها در این کش��ور
بوده اس��ت .جنبش جلیقه زردها جنبش��ی سیاسی در
فرانس��ه اس��ت که عدالت اقتصادی را دنبال میکند.
این جنبش پس از جمع کردن یک میلیون امضا برای
دادخواس��ت اینترنتی ( )petitionدر  17نوامبر سال
 2018تظاهرات وس��یع خود را آغاز کرد .این جنبش
که چند روز گذش��ته س��الگرد پیدایش خود را برگزار
ک��رد ،اعتراضات خود را علیه افزایش قیمت س��وخت
و هزینهه��ای زندگی آغ��از کرد ،اع�لام میکند که
اصالحات مالیاتی دولت بار نامتناسبی را بر دوش قشر
کارگری و طبقه متوس��ط به ویژه در مناطق روستایی
و حاشیه ش��هرها میگذارد .پلیس فرانسه در واکنش
به ص��دای اعتراضی مردم ناراضی ،از مش��ت آهنین
اس��تفاده کرد؛ به نحوی که از زم��ان آغاز اعتراضات
در فرانس��ه طی یکس��ال گذش��ته چندین نفر کشته
شدهاند .س��یانان در گزارشی در این خصوص شمار
زخمی ش��دگان را حدود  2200نف��ر اعالم کرد .فقط
تعداد کس��انی که حداقل یک چش��م خود را از دست
دادند تابس��تان امس��ال به  24نفر رسید .در حالی که
اعتراضات مردم فرانس��ه پوش��ش رسانهای در خوری
نداش��ت و با تحریف رس��انهای مواجه شد ،حدود دو

فراموشی به سبک فرانسوی

س��وم مردم فرانس��ه از این جنب��ش حمایت میکنند.
کنفدراس��یون عموم��ی کار ( )CGTدر پی اعتصاب
گس��ترده در بخش ترافیکی و سایر اتحادیهها در روز
 5دس��امبر اس��ت .دو هفته قبل جنبش جلیقه زردها
فراخوان��ی برای همگرایی ب��ا این اعتصاب صادر کرد
که با واکنش مثبت کنفدراس��یون عمومی کار مواجه
ش��د .این کنفدراس��یون از جنبش جلیقه زردها دعوت
ک��رد تا به آنها در این اعتصاب بپیوندند .اما هیچکدام
از این تحوالت بازتابی را در رسانههای فرانسه نداشته
و آنها تصویری محدود و مخدوش از اعتراضات ارائه
کردهاند .شاید بتوان گفت که جنبش جلیقه زردها تنها
یا از معدود جنبشهای خودجوش ،بدون رهبر و فاقد
تشکیالت اس��ت که توانسته این مدت زمان طوالنی
دوام بیاورد.
حال فرانسهای که خودش اعتراض مردمش را به هیچ
وجه برنمیتابد ،با فراموش کردن همه این درگیریها
و هیاهویی که خود به آن مواجه اس��ت ،اکنون تالش
میکند درس دموکراس��ی به ایران بدهد .اغتش��اش
و ایجاد ناامنی بحثی اس��ت که هی��چ دولتی در هیچ
نقطهای از دنیا زیر بار آن نمیرود و در صورت لزوم از
نیروه��ا و ابزار الزم برای برگرداندن آرامش به جامعه
اس��تفاده میکند .از برخورد خشونت بار پلیس آمریکا
در مقابله با جنبش  99درصدیها گرفته تا س��رکوب
معترضان در فرانسه توسط پلیس این کشور.
اما وقت��ی بحث بحث ایران باش��د ،موض��وع تفاوت

میکن��د و بای��د با خط کش��ی متفاوت و اس��تانداری
دوگان��ه موضوع را ارزیابی کرد .جالب اینجاس��ت که
اعتراضات در فرانس��ه بیش از یکس��ال طول کشیده
ام��ا اعتراضات و اغتشاش��ات در ای��ران فقط چند روز
به ط��ول انجامید که در پی آن مردم در بس��یاری از
ش��هرها در محکومیت اغتشاشات و حمایت از امنیت
ب��ه خیابانها آمده و راهپیمایی کردند .از طرف دیگر،
فرانسه ،آمریکا و کشورهای اروپایی دیگر که در ظاهر
س��نگ مردم ایران را به س��ینه میزنند همان کسانی
هس��تند که تحریمهای گوناگونی را علیه مردم ایران
از جمله در زمینه محصوالت پزشکی و دارویی اعمال
کردهاند .دولت آمریکا به ویژه با در پیش گرفتن فشار
حداکث��ری روز ب��ه روز تحریمهای جدی��دی را علیه
ایران اعمال کرده است .کشورهای اروپاییها با خروج
آمری��کا از برجام ،به تعهدات خود در این توافق پایبند
نبوده و بالعکس در عمل پایبندی خود به تحریمهای
آمری��کا را اثبات کردهاند .حتی برخی کش��ورها مانند
انگلی��س قبل از خروج آمریکا از برجام از ایران رفتند.
بریتیش ایرویز نمونه مناسبی برای این موضوع است
ک��ه با وجود صرف��ه اقتصادی پروازه��ا ،قبل از اینکه
ترامپ از توافق هس��تهای بیرون برود ،پروازهای خود
به ایران را متوقف کرد.
فرانس��ه هم ک��ه معروف ب��ه پلیس بد ب��وده و بارها
مواضع و سیاستهای تندی را علیه ایران و مردم ایران
اتخ��اذ کرده ،این ب��ار مدعی حمای��ت از منافع مردم
ایران شده اس��ت .ولی به نظر میرسد اگر کشورهای
اروپای��ی ،و آمریکا نگران مردم و منافع آنها هس��تند،
در عم��ل به تعهدات خود پایبند باش��ند و تحریمهای
غیرقانون��ی را بردارن��د؛ چرا که ه��دف اولیه و عمده
تحریمها زندگی و معیش��ت روزانه مردم عادی است.
تحریمهای غیرقانونی و س��رکوب اعتراضات مردمی
در کش��ورهای غربی از جمله در فرانسهُ ،دم خروسی
است که به هنگام حمایت این کشور از اغتشاشات در
ایران بیرون میزند ،و باور دلس��وزیهای مصنوعی را
مشکل میکند.

دولت با پیشگیری از افزایش قیمت
کاالها اعتماد مردم را جلب کند

روزنامهصبحايران

ادامهچالشگوجهفرنگی؛
این بار با افزایش قیمت!

یادداشت

افزایش قیمت بنزین تصمیم س��ران قوا
بود و آنها با توجه به ش��رایط موجود به
این نتیجه برس��یم ،بیان��ات مقام معظم
رهبری در خصوص تصمیم س��ران قوا
ب��رای اجرای ط��رح مدیری��ت مصرف
س��وخت فصل الخطاب است و ما نیز با
فرمایشات ایشان موافقیم ،البته در شیوه
اج��رای طرح مدیریت مصرف س��وخت
ایراداتی وجود داش��ت ک��ه معتقدیم به
علت ب��ی تدبی��ری دولت بوده اس��ت.
متهم��ان در بحث ش��یوه اج��رای طرح
مدیریت مصرف سوخت در هر سطحی
باید مورد پیگرد قرار بگیرند ،ضمن اینکه
بر اج��رای فرامین مق��ام معظم رهبری
تأکید داریم ،معتقدیم باید ایرادات اجرای
طرح��ی که منج��ر به افزای��ش قیمت
سوخت ش��ده اس��ت مورد بررسی قرار
گرفته و با متخلفان برخورد شود .انسجام
و اتح��اد ملی امری اس��ت که باید مورد
توجه جدی قرار بگیرد ،چراکه در شرایط
نامناسب منطقه و دشمنیهای دشمنان
به این امر احتیاج داریم .یکی از راههای
تحقق انس��جام و وحدت ملی در سطح
کالن ،ایجاد اعتماد عمومی مردم است،
بنابراین الزم است دولت هرچه سریع تر
اعتماد مردم را به حاکمیت جلب کند که
مهم ترین آن در نظر گرفتن شروط مقام
معظم رهب��ری در اجرای افزایش قیمت
بنزین و ممانعت از افزایش قیمت س��ایر
خدمات و کاالها اس��ت .از س��وی دیگر
قوه قضائیه نیز موظف اس��ت نسبت به
برخورد با آشوبگران و متجاوزان به اموال
عمومی با جدیت رفتار کند تا سودجویان
نتوانند از شرایط پیش آمده سوءاستفاده
کنند .سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان ،سازمان تعزیرات حکومتی
و بازرس��ی اصناف نیز باید با بازرسیها
هدفمن��د مان��ع از افزای��ش قیمتهای
کاالها شوند .اگر سازمان تعزیرات بتواند
به درستی به وظایف نظارتی خود عمل
کند و مش��کلی در این راس��تا به وجود
نخواهد آمد اما تجربه نش��ان داده است
که در این زمین سهل انگاری و کوتاهی
می کنند.

آمادگی کامل سازمان بسیج برای اجرای طرح جهاد روشنایی

رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین با مثبت ارزبابی
کردن ط��رح جه��اد روش��نایی گفت :اتخ��اد چنین
رویکردهایی اثرات مثب��ت راهبردی در زندگی مردم
دارد و س��ازمان بسیج محضر مسؤوالن و مردم برای
اجرای طرح جهاد روشنایی اعالم آمادگی میکند .به
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگ��زاری فارس ،امروز
مراس��م امض��اء تفاهمنامه ط��رح جهاد روش��نایی با
حضور روسای سازمان بهزیستی ،کمیته امداد ،بسیج
مستضعفین و برنامه و بودجه و معاونان این سازمان
در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.سردار غالمرضا
سلیمانی ضمن تبریک آغاز هفته بسیج ،اظهارداشت:
اتخاد چنی��ن رویکردهای��ی اثرات مثب��ت راهبردی
در زندگی مردم و دارد و س��ازمان بس��یج در محضر
مس��ئوالن و مردم برای اجرای طرح جهاد روشنایی
آمادگی میکند.وی با بیان اینکه میتوانیم با تشکیل
جبههای واحد مش��کالت کش��ور را حل کنیم ،گفت:
مش��کالت مانند حاشیه نشینی و بیکاری را میتوانیم
با اجرای برنامههایی به صورت وس��یع و با اس��تفاده
از روشه��ای میانبر در مدت مش��خصی رفع کنیم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد :بسیج
در همه جبههها تجربههای عملی خوبی دارد و وقتی
از بس��یج صحبت میکنیم از تودههای مردم صحبت

میکنیم؛ طرح جهاد روشنایی یکی از طرحهای خوبی
اس��ت و برنامه تشکیل ستادهای استانی آن با کمک
کمیته امداد و بهزیستی پس از امضای این تفاهمنامه
آغاز میشود.س��ردار س��لیمانی تاکید کرد :با توجه به
تجربهای که در س��ال اول اجرای این طرح به دست
خواهیم آورد ،امیدواریم در س��الهای بعد با س��رعت
بیش��تری این طرح را اجرا کنیم .در ادامه این مراسم
سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی
(ره) با اش��اره به طرح جهاد روش��نایی اظهارداش��ت:
تجربه به ما نش��ان میدهد طرحهایی از این دس��ت
در ماندگاری خانوارها در روس��تا بسیار موثر است.وی
ادامه داد :این طرح گام خوبی برای توانمندسازی افراد
و فراهم ش��دن زمینه مهاجرت معکوس (مهاجرت از
ش��هر به روستا) اس��ت .یکی از برنامههای خوبی که
در کمیته امداد و س��ازمان بهزیستی پیگیری میشود
توانمندس��ازی افراد با توجه به مشاغلی مانند صنایع
دس��تی ،قالیباف��ی و دامداری اس��ت و این طرح هم
بهنوعی جهتگیری مناس��ب در حوزه توانمندسازی
خانوارهای ساکن در مناطق محروم است .محمد باقر
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اظهار کرد:
اعتق��اد نداریم که بگذاریم چرخ توس��عه بچرخد و در
کوتاه مدت عده ای در الی چرخ قرار بگیرند تا شاید

در بلندمدت از مزایای آن استفاده کنند.اعتقاد ما براین
اس��ت که همراه با برنامه های رس��می و کالسیک
توس��عه ،برنامه های جهادی هم برای توسعه داشته
باش��یم و به کمک آنها بتوانیم آثاری که در بلندمدت
به دس��ت می آید در مقیاس خرد به دست آوریم .وی
افزود :امروز غذا و دارو را هم دش��منان تحریم کردند
به طوری که حتی یک ریال حق نداریم نفت بفروشیم
و صرف غذا و دارو کنیم اما این ملت با ابهت از کنار
ای��ن تحریم ها می گذرد ،آنها فکر می کردند تحریم
فل��ج کننده بود اما این تحریم ها برای ملت ایران که
بسیج؛ رهبری ،انسجام و ایمان و منشور بزرگ قرآنی
دارد فلج کننده نیس��ت.نوبخت با اش��اره به همکاری
بسیج وسازمان برنامه وبودجه در عرصه های مختلف
گفت :در عرصه مس��کن آنقدر باید مسکن زیاد شود
که قیمت آن ارزان و همه بتوانند از آن استفاده کنند.
نوبخ��ت گفت :در عرصه طرح جهاد روش��نایی برای
اش��تغال و توانمندکردن اقتصاد کسانی که توجه ویژه
باید به آنها ش��ود ،در همه اس��تان ها برنامه اشتغال
داریم که مشخص می کند امسال چند فرصت شغلی
باید ایجاد ش��ود چ��ه مقدار باید کم��ک بالعوض یا
تس��هیالت پرداخت کنیم و چقدر از صندوق استفاده
شود و چه میزان از بودجه عمومی بهره بگیریم.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول

شهرداری احمدآباد مستوفی در نظر دارد بر اساس ماده  5آئین نامه مالی شهرداری ها و آئین نامه قانون
برگزاری مناقصات به شماره  130890مورخ  83/11/17نسبت به برگزاری مناقصه ها با مشخصات ذیل
اقدام نماید.
ردیف

عنوان

سپرده (ریال)

1

بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری احمدآباد مستوفی و افراد تحت تکفل

100.000.000

از کلیه ش��عبات دارای صالحیت از مراجعه ذیصالح دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و مدارک
مناقصه و ارائه پیشنهاد ظرف مدت  10روز پس از درج آگهی نوبت دوم با در دست داشتن معرفی نامه
شرکت و فتوکپی کارت شناسایی به نشانی احمدآباد مستوفی ،نبش تقاطع بلوار شهید ابوالقاسم و خیابان
ولیعصر(عج) ،پ  ،80ساختمان مرکزی شهرداری ،واحد امور قراردادها (آقای میرخضری) مراجعه نمایند.
تلفن تماس 56718290-5 :داخلی 213
توضیحات -1 :ش��هرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد -2 .هزینه چاپ آگهی به
عهده برنده تجدید مناقصه می باشد -3 .برندگان اول ،دوم و سوم تجدید مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند به ترتیب سپرده آنها ضبط خواهد شد -4 .هزینه خرید اسناد تجدید مناقصه مبلغ 500.000
ریال می باشد -5 .سپرده شرکت در تجدید مناقصه صرف ًا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا در وجه
سپرده شهرداری مورد قبول می باشد -6 .سایر موارد در اسناد تجدید مناقصه قید گردیده است.
مجید شاهرودی ـ سرپرست شهرداری احمدآباد مستوفی

