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ابراز نگرانی یونیسف از وضعیت کودکان در ایران،  همزمان با روز جهانی کودک؛  

مرگ »کیان«ها با قوانین داخلی 
هم سازگار نیست

شهرنوشت 6
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اجراییکیدیگرازسیاستهایارزیاحمدینژاد
توسطدولترئیسی؛

ی  ز وش اوراق ار فر
بازار مهار  برای 

بانک مرکزی با هدف مهــار قیمت ارز در بازار 
برنامه ای را از دیروز به مرحله اجرا گذاشت تا بتواند 
به کسانی که متقاضی خرید ارز هستند، جایگزینی 

را معرفی کند. 
 این جایگزین البته اوراقی اســت که به اوراق 
ارزی شــهرت دارند. افراد در این قالب می توانند 

نسبت به خرید چهار هزار دالر اقدام کنند. 
هرچند رئیس کل بانک مرکــزی این ابزار را 
ابزاری تازه عنوان می کند اما در دوره احمدی نژاد 
نیز با هدف مهار تقاضا در بــازار ارز، اوراق ارزی به 
مردم فروخته شد اما در نهایت بازپرداخت ریالی 
این اوراق اعتمادها را از بین برد. این تنها سیاست 

احمدی نژاد نیست که در دولت رئیسی اجرایی 
می شود. رئیسی بخش مهمی از الگوهایش را از 
دولت احمدی نژاد برداشته است. از ساخت مسکن 
در قالب نهضت ملی مسکن تا وعده ایجاد اشتغال 
و همچنین افزایش یارانه با اجرای سیاست شوک 

درمانی و حذف ارز 4200 تومانی. 
 بسیاری از افراد و دارندگان سرمایه های خرد 
در تالش هستند تا برای مصون نگه داشتن دارایی 
خود از دستبرد تورم نســبت به خرید ارز و سکه 
اقدام کنند. این دو کاال به واســطه داشتن قدرت 
نقدشوندگی باال، در دوره های تورمی با اقبال مردم 

روبرو می شوند...

به بهانة 29 آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار

 اصالح؛ اسم رمز تضییع
حقوق بنیادین نیروی کار

دسترنج 4

 جام جهاني 2022 با بازي میزبان و اکوادور 
از امروز آغاز مي شود

قطا ر به قطر رسید !
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شهرنوشت 6

رهبر انقالب گفتند:  مجازات باید به وسیله قوه قضائیه ای که با قدرت و سالمت و پر 
انگیزه است انجام شود و هیچ کس حق ندارد خودسرانه و به خیال خود دست به مجازات 

بزند.
آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز )شنبه( در دیدار جمعی از مردم اصفهان، اصفهان را شهِر 
تحسین برانگیز علم و ایمان و هنر و جهاد خواندند و با اشاره به اینکه چالش اساسی امروز ما، 
چالش پیشرفت در مقابِل »توقف و رکود و ارتجاع« است، افزودند: استکبار در صف آرایی 
مبنایی در مقابل ملت ایران با تشدید ایران ستیزی، همه امکاناتش را برای القای ناامیدی 
و بن بست به اذهان مردم بخصوص جوانان بکار گرفته و امروز مهمترین شاخص اثبات 
ایران دوستی هر فرد، »پرهیز از یأس آفرینی و امیدسوزی« و »ترویج روحیه کار و تالش 

و امید« است.
رهبر انقالب با تأکید بر تالش روزافزون مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی گفتند: 
صحنه گردانان اصلی اغتشاشات اخیر که نتوانستند مردم را به صحنه بیاورند درصددند 
با ادامه شرارت ها، مسئوالن را خسته کنند اما اغتشاشات جمع خواهد شد و ملت با تنفر 
روزافزون از آنها با نیروی بیشتر و روحیه تازه تر، به کار و تالش و پیشرفت ادامه خواهد داد.

پیشرفت جمهوری اسالمی برای غرب غیرقابل تحمل است
رهبر انقالب در سخنان خود به تحلیل چالش اصلی دنیای استکبار با ایران اسالمی 
پرداختند و گفتند: مشکل اصلی استکبار با جمهوری اسالمی این است که اگر این نظام 

پیشرفت و در دنیا جلوه کند، منطق لیبرال دموکراسی دنیای غرب باطل خواهد شد.
 آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سلطه دنیای غرب بر کشورهای مختلف با منطق لیبرال 
دموکراسی افزودند: در سه قرن اخیر به بهانه نبود آزادی و یا نبود مردم ساالری، منابع 
کشــورها را غارت کردند و اروپای فقیر به قیمت به ِگل نشستن بسیاری از کشورهای 

ثروتمند، ثروتمند شد.
ایشان با اشاره به شگرد غربی ها که به اسم آزادی و دموکراسی، علیه آزادی و مردم 
ساالری در کشورها اقدام می کنند، افزودند: کشور افغانستان یک نمونه نزدیک و بارز 
است که آمریکایی ها به بهانه مردمی نبودن حکومت، به آنجا حمله نظامی کردند اما بعد 
از 20 سال جنایت و غارت، همان حکومتی که علیه آن اقدام کرده بودند، سرکارآمد و آنان 

با فضاحت خارج شدند.
رهبر انقالب گفتند: اکنون یک نظام، برمبنای دین و مردم ساالری واقعی در ایران، به 
مردم خودش هویت داده و آنها را زنده و در واقع منطق لیبرال دموکراسی غربی را ابطال 

کرده است.
 آیت اهلل خامنه ای افزودند: عده ای در داخل بر مبنای تبلیغات غرب، می گویند در نظام 
اسالمی آزادی و مردم ساالری نیست در حالی  که بیان همین سخنان نشانه آزادی است 
و روی کار آمدن دولت هایی که از نظر تفکر سیاسی شباهتی به یکدیگر ندارند نیز نشانه 

حق انتخاب مردم و مردمی بودن نظام اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه اگر جمهوری اسالمی در مقابل امریکا و استکبار 
کوتاه می آمد و زیربار قلدری و زورگویی آنها می رفت، فشارها کمتر می شد اما آنها بر کشور 
مسلط می شدند، افزودند: در این سالها هرگاه صدای قدرتمندِی جمهوری اسالمی بلندتر 

بوده است، تالش دشمن برای پنجه زدن به نظام اسالمی بیشتر شده است.
 آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: چالش اساسی و امروز کشور ما، چالش »پیشرفت و 
توقف و رکود و ارتجاع« است، زیرا ما در حال پیشرفت هستیم ولی قدرت های استکباری 

از پیشرفت ایران اسالمی مضطرب و ناراحت می وند و حرص می خورند.
ایشان افزودند: به دلیل همین ناراحتی و عصبانیت، آمریکایی ها و اروپایی ها با همه 

امکانات وارد میدان می شوند اما هیچ غلطی نمی توانند بکنند، همانطور که قبل از این هم 
نتوانستند و در آینده هم نخواهند توانست.

دشمنان ملت در مجموع ناکام ماندند
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه در کارزار اساسی ایران و استکبار، آمریکا در خط 
مقدم قرار دارد و اروپا پشت سر آمریکا ایستاده است، گفتند: در طول سالهای بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی همه رؤسای جمهور امریکا اعم از کارتر، کلینتون و اوبامای دموکرات، و 
ریگان، بوش و آن سبک مغز قبلِی جمهوری خواه تا رئیس جمهور فعلی بی هوش و حواس 
که می خواهد مردم ایران را نجات دهد، همه در مقابل جمهوری اسالمی ایران ایستادند و 
از هرکسی هم که توانستند از جمله رژیم صهیونیستی به عنوان سگ هار و زنجیری خود 

و برخی کشورهای منطقه کمک گرفتند.

 آیت اهلل خامنه ای افزودند: با وجود همه این تالش ها، دشــمنان ملت در مجموع 
ناکام ماندند، البته مشکالتی همچون تحریم، ترور دانشمندان هسته ای،  بکارگیری 
انواع شگردهای سیاسی و امنیتی و دادن رشوه به عده ای در داخل برای حرف زدن علیه 

جمهوری اسالمی، بوجود آوردند ولی نتوانستند حرکت ملت ایران را متوقف کنند.
ایشان تأکید کردند: در شرایط فعلی که با چنین کارزار و چالشی مواجه هستیم،  وظیفه 
آحاد مردم و مسئوالن و همچنین روشنفکران، نخبگان، جوانان و جوامع علمی دانشگاهی 
و حوزوی،   تالش برای پیشرفت در همه عرصه های علمی، هنری، اقتصادی، سیاسی، 

اخالقی و معنوی است.
رهبر انقالب پیشرفتها را زمینه ساز استحکام و اقتدار نظام خواندند و افزودند: هدف 
دشمن متزلزل کردن ارکان اقتدار نظام است،  بنابراین همه باید موضوع پیشرفت را با 
جدیت دنبال کنند. آیت اهلل خامنه ای در ادامه با طرح این سؤال که »چگونه پیشرفت 
کنیم؟« گفتند: پیشرفت نیازمند ابزارهای متعددی است اما مهمترین ابزار پیشرفت، امید 
است بنابراین دشمن با همه توان خود بر روی القای ناامیدی و بن بست متمرکز شده است.

بسیار حقیرتر از آن هستند که بتوانند به نظام آسیب بزنند
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه جوان ایرانی در همین روزهای شرارِت دشمن، زنده و 
با انگیزه است، افزودند: یکی از شاخص های اساسی ایران دوستی، امیدآفرینی است، 
بنابراین کسانی که القای ناامیدی و بن بست می کنند، ایران ستیز هستند و نمی توانند 

ادعای ایران دوستی داشته باشند.
آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: نگذارید کسانی که دشمن ایران هستند، در قالب 
دفاع از منافع ملی،  القای یأس کنند. نویسندگان، شاعران، دانشمندان، روحانیون و همه 

افراد تأثیرگذار امیدآفرینی کنند و شاخص ها و نشانه های امید و پیشرفت در جامعه را 
سرِ دست بگیرند.

رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان هدف اصلی صحنه گردانان اغتشاشات 
اخیر را به میدان آوردن ملت دانستند و گفتند: حاال که نتوانستند مردم را به میدان بیاورند 
در حال شرارتند تا بلکه بتوانند مسئوالن را خسته کنند البته اشتباه می کنند چرا که این 

شرارتها موجب می شود مردم، خسته، و از آنها بیزارتر و متنفرتر شوند.
ایشان در این زمینه افزودند: این حوادث و جنایت ها و تخریب ها مشکالتی برای مردم 
و کسبه درست می کند اما افراد در صحنه و پشت صحنه این شرارتها، بسیار حقیرتر از آن 

هستند که بتوانند به نظام آسیب بزنند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد و ملت 
ایران با نیروی بیشتر و روحیه تازه تر حرکت در میدان پیشرفت کشور را ادامه خواهد داد.

بی احترامی به سرود ملی چهره صحنه گردانان واقعی را روشن کرد
 آیت اهلل خامنه ای نمونه دیگری از تجلّی فرصت ســازی ملت را تشییع شهدای 
اغتشاشات اخیر اعم از شهدای مردمی، امنیت و شهدای بسیجی و انتظامی دانستند 
و گفتند: جوان ناشناخته ای همچون روح اهلل عجمیان به شهادت می رسد اما جمعیت 
عظیم مردم در نقطه مقابل خواست دشمن به صحنه می آیند و می گویند شما جوان ما 

را به شهادت رساندید ولی ما همگی پشت آن جوان هستیم.
ایشان فرصت دیگر ساخته شده از دل اغتشاشات را، عیان شدن چهره صحنه گرداناِن 
مدعِی طرفداری ملت ایران برشمردند و افزودند: عداوت با همه خواسته ها و مقدسات 
ملت ایران یعنی دشمنی با اسالم، قرآن سوزی، مسجدسوزی، دشمنی با ایران و سوزاندن 

پرچم و بی احترامی به سرود ملی، چهره صحنه گردانان واقعی را روشن کرد.

فریب خورده ها را باید هدایت کرد اما جنایت گران باید مجازات شوند
ایشان در تبیین چگونگی برخورد با عناصر مرتبط با اغتشاشات بر ضرورت تفکیک 
صحنه گردانان، فریب خوردگان، عامالن جنایت و افراد پول گرفته تأکید کردند و گفتند: 
این افراد یکجور نیستند. کسی را که بی توجه به خواست حقیقی دشمن، با او همراهی 
کرده یعنی فریب خورده اما جنایتی نکرده است چه دانشجو باشد چه غیر دانشجو، باید 
متنّبه و موعظه و هدایت و بیدار کرد و با پرسش از او که آیا این حرکت موجب پیشرفت 
کشور است یا ضّد آن، او را به فکر کردن وادار و هوشیار کرد تا با دشمن هم صدایی نکند و 

به تعبیر امام بزرگوار همه هر چه فریاد دارند بر سر آمریکا بزنند.
آیت اهلل خامنه ای حکم عامالن جنایات اخیر را متفاوت خواندند و تأکید کردند: 
عامالن جنایت، قتل، تخریب یا تهدید به آتش زدن دکان و ماشین کاسبان و مردم، و 
آن کسی که با تبلیغات آنها را وادار به این کارها کرده، هر یک باید به اندازه گناهشان 

مجازات شوند.
ایشان در این زمینه افزودند: البته مجازات باید به وسیله قوه قضائیه ای که با قدرت 
و سالمت و پر انگیزه است انجام شود و هیچ کس حق ندارد خودسرانه و به خیال خود 

دست به مجازات بزند.

به کارگیری ترفند  »انبوه سازی دروغ« در رسانه های ضد ایران
رهبر انقالب با اشاره به بکارگیری ترفند »لشکرسازی کاذب« و »انبوه سازی دروغ« در 
رسانه های ضد ایران با هدف تأثیرگذاری بر افراد غافل و بی خبر، گفتند: آنچه واقعیت دارد، 

حضور انبوه مردم در میدانهای مختلف دفاع از انقالب، و تودهنی آنها به بدخواهان است.

استان اصفهان عالم پرور و شهر ایمان است
رهبر انقالب در آغاز سخنانشان مردم اصفهان را حقیقتاً شایسته تمجید دانستند و 

افزودند: اصفهان شهری با هویت کامل ایرانی و اسالمی و شهر زنده ی علم و ایمان و هنر 
و جهاد است. ایشان، استان اصفهان را عالم پرور خواندند و با تجلیل از علمای پرشمار این 
منطقه گفتند: اصفهان شهر ایمان و محبت به اهل بیت و شهر میراث های ارزشمند و 

کم نظیر هنرهای مطلوب ایرانی است.
 آیت اهلل خامنه ای در تشریح جلوه هایی از عمق هویت انقالبی مردم اصفهان گفتند: 

اصفهان اولین شهری بود که در حکومت ستم شاهی در آن، حکومت نظامی برقرار شد.
رهبر انقالب با اشاره به تشییع حدود ۳۶0 شهید در 2۵ آبان ۱۳۶۱ در اصفهان گفتند: 
این همه جوان خونین پیکر می توانست یک شهر را از درد و غم فلج کند اما اصفهانی ها 
با روحیه و انگیزه مضاعِف ایمانی، همان روز جوانان بیشتری را به جبهه ها فرستادند و 

کاروان عظیم کمک های خود را راهی مناطق جنگی کردند.
 آیت اهلل خامنه ای مقابله با فتنه ها را از دیگر خصوصیات برجسته مردم اصفهان 
برشمردند و گفتند: در این چهار دهه هر وقت الزم شده مردم اصفهان در دفاع از اسالم و 

انقالب سینه سپر کرده و وارد میدان شده اند.
ایشان با اشاره به گله های مردم اصفهان در عین برخورداری از ویژگی های انقالبی و 
ایمانی گفتند: مسئله آب اصفهان مهم است و مسئوالن دولتی که برنامه های خوبی برای 

حل این مشکالت دارند باید در کار و تالش بیشتر، شب و روز نشناسند.
رهبر انقالب، فداکاری و جهاد مردم دیگر شهرهای کشور را در کنار مجاهدت های 
مردم اصفهان باعث پیروزی کامل و درخشان ایران در دفاع مقدس خواندند و افزودند: 
جوانان، واقعیات آن آزمایش کم نظیر را نمی دانند که چگونه ملت ایران بدون هیچگونه 
حمایت در مقابل همه دنیا و کمک های همه جانبه ناتو، ورشو، امریکا و شوروی سابق و 

اروپا به صدام، ایستاد و پیروز شد.

دیدار
رهبر انقالب:

هیچ کس حق ندارد خودسرانه دست به مجازات بزند

 بازارهای صادراتی
خرمای ایرانی در حال 

کوچک شدن است

برپایی تجمعات اعتراضی 
در برخی دانشگاه ها

 تصمیم آذربایجان برای افتتاح سفارت در تل آویو 
با استقبال اسرائیل مواجه شد؛ 

 تحرکات دیپلماتیک 
در سایه روابط مه آلود با تهران 

وزیر خارجه عمان در نشست خبری با امیرعبداللهیان:

معتقدیم تنها راه حل مشکالت 
گفت وگو و تفاهم است

آرش کیخسروی،  وکیل دادگستری  
در کرج بازداشت شد

آگهی مزایده عمومی

شهرداری نصیرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای 
استخر  از  برداری  بهره  واگذاری  به  اقدام  نصیرشهر  اسالمی 
سرپوشیده شهدای گمنام نصیرشهر به بخش خصوصی به صورت 

استیجاری از طریق برگزاری مزایده عمومی نمایند. 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 1401/08/28 
تا ساعت 12 روز شنبه  1401/09/05 با مراجعه به سامانه تدارکات 
  www.setadiran.ir الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس
نسبت به مشاهده جزئیات و تهیه اسناد مزایده عمومی و حداکثر 
تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1401/09/15 نسبت به ثبت 

پیشنهادهای خود اقدام نمایند . 
ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد . 

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است . 
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06

فرشاد شهسواری  شهردار نصیر شهر

)نوبت اول(


