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رهبر انقالب با اشاره به حوادث اخیر:

موضعگيری برخی چهره ها 
هيچ اهميتی ندارد

دبیر شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف:   

 بيشتر، لباس شخصی ها 
در دستگيری ها نقش داشتند

شهر نوشت 6
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خانواده مهسا امینی:  

ما مسیر دادخواهی در مراجع قضایی را 
انتخاب کرده ایم

شهر نوشت 6

سياست 2

 آزادی هفت هزار میلیارد دالر مسدود شده ایران 
در ازای نمازی ها تکذیب شد؛    

 دستاوردسازی
 با خبر  خوش فیک

روز یکشنبه نورنیوز، رسانه شورای عالی 
امنیت ملی خبر از آزادی هفت هزار میلیارد 
دالر دارایی بلوکه شده ایران در کره جنوبی در 
ازای آزادی باقر و سیامک نمازی داد؛ هفت هزار 
میلیاردی که از زمان پاره کردن برجام توسط 

دونالد ترامپ در کره جنوبی بلوکه شده است.
در تمــام این ســال ها ایران بارهــا برای 
آزادســازی این دالرها تالش کرد. در دولت 
حسن روحانی و زمانی که عبدالناصر همتی، 
مدیرکل بانک مرکزی بود، ایران به دفعات یا 
هیأت های مذاکره کننده برای آزادی این دالرها 
به سئول فرستاد یا میزبان هیأت های کره ای 
برای گفت وگو در این باره شــد. به هزار زبان 
متوسل شد؛ تهدید کرد، گالیه کرد، خواهش 

کرد امــا کره ای ها هر بار با این اســتدالل که 
 آمریکا اجازه رفع مسدود شدن دارایی ایران را 
نمی دهد و در صورت آزادی دالرها، ســئول 
را تنبیه خواهد کرد، پول های ایــران را آزاد 
نکــرد. آزادی این بخــش از میلیاردها دالر 
دارایی ایران در کشورهای دنیا، از عهده دولت 
روحانی برنیامد. خبر روز یکشنبه رسانه شورای 
عالی امنیت ملی اما می توانست دستاوردی 
چشــمگیر و قابل توجه در کارنامه یک سال 
و اندی ابراهیم رئیسی باشــد که دولتش با 
توجه به ناکامی ها در مهار تورم، احیای برجام، 
ساخت مسکن و به طور کلی تحقق وعده های 
انتخاباتی؛ به دولت »بی دســتاورد« معروف 

شده است. 

چرتکه 3

 بازنشستگان کارگری خواهان تجدیدنظر 
در قرارداد بیمه تکمیلی هستند

حذف ارز دارو  و  فشار 
 هزینه های درمان 

روی دوش سالمندان

جهان 5

آدرنالين 8

بازگشت بزرگ تراکتور از یک کابوس بی انتها
شکست پاییزی

 جیک سالیوان برای بررسی بحران اوکراین 
و گسترش ناتو به استانبول سفر کرد؛        

تمسک واشنگتن به آنکارا 
نیاز یا الزام؟

خاندوزی رشد اقتصادی ایران را ۴.۳ درصد و مثبت اعالم کرد       

 آمارهای انتزاعی؛ 
سفره های کوچک واقعی!

سياست 2

سياست 2

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
مبلغ تضمینمبلغ برآورد ) ريال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه ها و 231- 3- 401
61.090.228.6111.962.706.000جاریايستگاه های پمپاژ فاضالب منطقه لنجان

 آگهی برگزاری مناقصه عمومي

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 : تاساعت :
13:00 روز شنبه به تاریخ 23 /1401/07

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ
1401/07/24

دریافت اسناد : سایت اینترنتی

 WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
 WWW.iets.mporg.irپایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-36680030-8
) داخلي 380 (

 نام روزنامه: توسعه ایرانی   تاریخ انتشار: 1401/07/12

رهبر انقالب به موضع گیری های برخی چهره های 
ورزشی و هنری نسبت به حوادث اخیر اشاره و خاطرنشان 
کردند: از نظر من این موضع گیری ها هیچ اهمیتی ندارد و 

نباید در مورد آنها حساسیت به خرج داد.
به گــزارش ایلنا، آیــت اهلل خامنه ای صبــح دیروز 
)دوشنبه( در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان 
دانشگاه های افسری نیروهای مسلح با اشاره به حوادث 
اخیر تأکید کردند: با صراحت می گویم این حوادث طراحی 
امریکا، رژیم صهیونیستی و دنباله روهای آنها است. مشکل 
اصلی آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است. 
ملت ایران در این حوادث کامالً قوی ظاهر شد و در آینده 

نیز هر جا که الزم باشد، شجاعانه وارد میدان خواهد شد.
رهبر انقالب گفتند: در این حــوادث بیش از همه به 
سازمان انتظامی کشور و به بســیج و به ملت ایران ظلم 
شد. البته ملت ایران در این حادثه نیز همچون حوادث 
دیگر کامالً قوی ظاهر شد و در آینده هم به همین صورت 

خواهد بود.
 آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: در آینده نیز هر جا که 
دشمنان بخواهند اختاللی ایجاد کنند، آنکه بیش از همه 

سینه سپر خواهد کرد، ملت شجاع و مؤمن ایران است.
ایشان ملت ایران را همچون موالی خود  امیرالمومنین 
علی)ع( ملتی مظلوم و در عین حال قوی خواندند و افزودند: 
در این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشت که 
دل ما هم سوخت اما واکنِش به این حادثه که بدون تحقیق 
و بدون اینکه امر مسلّمی وجود داشته باشد، عده ای بیایند 
خیابانها را ناامن کنند، قرآن آتش بزنند، حجاب از سر زن 
محجبه بکشند، مسجد و حسینیه و خودروی مردم را به 

آتش بکشند، یک واکنش عادی و طبیعی نبود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه این اغتشاش ها 
برنامه ریزی شده بود، گفتند: اگر قضیه این دختر جوان هم 
نبود، بهانه دیگری به وجود می آوردند تا امسال در اول مهر، 

در کشور نا امنی و اغتشاش ایجاد کنند.
 آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: من به صراحت می گویم 
این اغتشاش ها و ناامنی ها، طراحی امریکا و رژیم غاصب و 
جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از 

ایرانی های خائن در خارج به آنها کمک کردند.
ایشان افزودند: برخی افراد نسبت به اینکه گفته شود 
فالن حادثه طراحی و کار دشــمن بوده است، حساس 
هستند و ســینه ســپر می کنند برای دفاع از سازمان 
جاسوســی امریکا و صهیونیســتها و انواع تحلیل ها و 
لفاظی های مغالطه آمیز را نیز به کار می گیرند تا بگویند 

کار خارجی ها نیست.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشــان کردند: در دنیا، 
اغتشاش های زیادی به وجود می آید و در اروپا و به خصوص 
فرانسه و پاریس هر چند وقت یک بار اغتشاش مفصلی 
به وجود می آید اما آیا تاکنون شده است که رئیس جمهور 
امریکا مجلس نمایندگان امریکا از اغتشاشگران حمایت 

کنند و بیانیه بدهند؟ آیا سابقه دارد که پیام بدهند و بگویند 
در کنار شما هستیم؟ آیا سابقه دارد رسانه های جمعی 
وابسته به سرمایه داری امریکا و مزدوران آنها همانند برخی 
دولت های منطقه و از جمله سعودی ها از اغتشاشگران در 
این کشورها حمایت کنند؟ و آیا سابقه دارد امریکایی ها 
اعالم کنند که ما فالن سخت افزار یا نرم افزار اینترنتی را 
در اختیار اغتشاشگران قرار می دهیم تا به راحتی ارتباط 

برقرار کنند؟
 آیت اهلل خامنه ای افزودند: اما چنین حمایت هایی در 
ایران بارها اتفاق افتاده است. پس چگونه است که برخی ها 
دســت خارجی را نمی بینند و چگونه انسان هوشمند 
احساس نکند که در پشت این حوادث دستهای دیگری در 
کار است.ایشان با تأکید بر اینکه اظهار تأسف آمریکایی ها 
برای از دنیا رفتن یک دختر دروغ اســت و آنها برخالف 
ظاهر، به علت به دست آوردن این بهانه برای حادثه آفرینی 
شادمان هستند، گفتند: در کشور،  مسئوالن سه قوه اظهار 
تأسف کردند و قوه قضاییه قول داده است که موضوع را تا 
نهایت دنبال کند تا مشخص شود مقصری وجود دارد یا نه 
و اینکه مقصر کیست؟ تحقیق یعنی همین. حال، چگونه 
می شود یک سازمان و یک مجموعه عظیم خدمتگزار 
برای احتمال اینکه خطایی ســر زده باشد، مورد تهمت 
قرار گیرد. هیچ منطقی پشت سر این کار نیست و این، کار 
عاملی جز دستگاه های جاسوسی و سیاست گذاران عنود 

خارجی ندارد.
رهبر انقالب اسالمی با طرح این ســؤال که انگیزه 
دولت های خارجی برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور 
چیست؟ افزودند: آنها احساس می کنند کشور در حال 
پیشرفت به سوی قدرت همه جانبه است و این موضوع را 

نمی توانند تحمل کنند.
 آیت اهلل خامنه ای با اشاره به شتاب گرفتن پیشرفت 
کشور در همه بخش ها و تالش ها برای گشوده شدن برخی 
گره های قدیمی و فعال شدن بخش تولید و دانش بنیان ها 
و توانایی کشور برای خنثی کردن تحریم ها تأکید کردند: 
آنها نمی خواهند این پیشرفت ها در کشور شکل بگیرد و به 
منظور متوقف کردن این حرکت، برای تعطیلی دانشگاه ها 
و ناامنی خیابان ها و درگیر شدن مسئوالن به مسائل جدید 
در شمال غرب و جنوب شرق کشور، برنامه ریزی کرده اند.

ایشان با تأکید بر اینکه دشمن در محاسبات خود درباره 
شمال غرب و جنوب شرق کشــور دچار اشتباه است، 
گفتند: من در میان قوم بلوچ زندگی کرده ام و آنها عمیقاً 
به جمهوری اسالمی وفادار هســتند. قوم ُکرد نیز یکی 
از پیشرفته ترین اقوام ایرانی و عالقمند به میهن، اسالم 

و نظام هستند بنابراین نقشه آنها نخواهد گرفت.رهبر 
انقالب اسالمی خاطرنشــان کردند: طراحی و اقدامات 
دشمنان نشان دهنده باطن آنها است. همان دشمنی که 
در اظهارات دیپلماسی می گوید ما قصد تهاجم به ایران 
و تغییر نظام و قصد دشمنی نداریم، چنین باطنی دارد و 
به دنبال توطئه ایجاد اغتشاش،  نابود کردن امنیت کشور 
و تحریک هیجان کسانی است که ممکن است با برخی 

هیجان ها تحریک شوند.
 آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه امریکا فقط مخالف 
جمهوری اسالمی نیست و با ایران قوی و مستقل نیز مخالف 
است، افزودند: آنها به دنبال ایران دوران پهلوی هستند که 

همچون گاو شیرده مطیع اوامر آنها بود.
ایشان گفتند: پشت صحنه قضایای اخیر، این زورگویان 
قرار دارند و دعوا بر سر از دنیا رفتن یک دختر جوان و یا بر سر 
با حجاب و بدحجاب نیست. خیلی از کسانی که حجاب 
کامل ندارند، جزو هواداران جدی جمهوری اســالمی 
هستند و در مراسم مختلف شــرکت می کنند. دعوا و 
بحث بر سر استقالل و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران 

اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه چند نکته را بیان کردند و 
افزودند: این کسانی که در خیابانها فساد و تخریب می کنند، 
همه یک حکم ندارند برخی جوانان و نوجوانانی هستند که 
بر اثر هیجان ناشی از مالحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان 
می آیند. چنین افرادی را می توان با یک تنبیه متوجه کرد 

که اشتباه می کنند.
 آیت اهلل خامنه ای بــا تأکید بر اینکه در مجموع همه 
کسانی که به خیابان آمده اند در مقابل ملت ایران و جوانان 
مؤمن و غیور، عده بسیار کمی هستند، گفتند: البته برخی 

از این افرادی که به خیابان می آیند، از بازمانده های عناصر 
ضربه خورده از جمهوری اســالمی همچون منافقان، 
تجزیه طلبان، سلطنت طلبان و خانواده های ساواکی های 
منفور هستند که قوه قضاییه باید به تناسب مشارکت در 
تخریبها و ضربه به امنیت خیابانها، مجازات تعیین، و آنها را 
محاکمه کند.نکته دیگری که رهبر انقالب اسالمی به آن 
اشاره کردند، مواضع برخی خواص در ابتدای این ماجرا بود.

 آیت اهلل خامنه ای گفتند: در اول کار برخی خواص بدون 
تحقیق و احتماالً ناشی از دلسوزی، اطالعیه و بیانیه دادند 
و اظهار نظر کردند. برخی از آنها اتهام را به سمت سازمان 

انتظامی بردند و برخی هم مجموعه نظام را متهم کردند. 
اکنون که دیدند قضیه چیست و نتیجه حرف های آنان 
با برنامه ریزی دشمن چه اتفاقاتی را در خیابانها رقم زده 
است، باید کار خود را جبران و صریحاً اعالم کنند با آنچه 

اتفاق افتاده و با برنامه دشمن خارجی، مخالفند.
ایشان افزودند: وقتی عنصر سیاسی امریکایی این قضایا 
را به دیوار برلین تشبیه می کند باید بفهمید قضیه چیست 

و اگر نفهمیدید حاال بفهمید و صریحاً موضع گیری کنید.
رهبر انقالب اسالمی همچنین به موضع گیری های 
برخی چهره های ورزشــی و هنری اشاره و خاطرنشان 
کردند: از نظر من این موضع گیری ها هیچ اهمیتی ندارد 

و نباید در مورد آنها حساسیت به خرج داد.
 آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: جامعه هنری و ورزشی 
ما سالم است و در آن عناصر مؤمن و با شرف کم نیستند و 

موضع گیری چند نفر ارزشی ندارد.
ایشان البته افزودند: تطبیق اینکه موضع گیری آنها 
عناوین مجرمانه دارد یا نه با قوه قضاییه است ولی از لحاظ 
عمومی، موضع گیری این افراد ارزشی ندارد و جامعه هنری 

و ورزشی با این مواضع دشمن شادکن آلوده نخواهد شد.
آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به تبلیغات گمراه کننده 
بدخواهان در نشان دادن تصویری ناامید، بی مسئولیت 
و گسسته از ارزش ها از جواِن ایرانی، خاطرنشان کردند: 
واقعیت در نقطه مقابل این تبلیغات است و حرکت نسل 

جوان ما در همه عرصه ها یک حرکت درخشنده است.

ایشان مسئولیت اصلی نیروهای مسلح را حراست 
از امنیت ملی به مثابه زیرساخت همه ابعاد زندگی اعم 
از امنیت در مسائل شخصی و امنیت در مسائل عمومی 
خواندند و افزودند: بدون امنیت پیشرفت در هیچ عرصه ای 

امکان پذیر نیست.
 آیت اهلل خامنه ای این نکته را هم افزودند که ناامنی 
در کشورهای بزرگ و از همه بدتر در آمریکا وجود دارد و 
همواره شاهد حمله به مدرسه، فروشگاه و رستوران های آن 
هستیم. رهبر انقالب، نیروهای مسلح را تأمین کنندگان 
امنیت کشور خواندند و گفتند: بنابراین تضعیف نیروهای 
مسلح، تضعیف امنیت کشور است و کسی که به پاسگاه 
پلیس یا پایگاه بسیج حمله می کند یا در سخنان خود به 
ارتش یا سپاه طعنه می زند، به امنیت کشور حمله می کند.

ایشان در این زمینه افزودند: پلیس موظف به ایستادن 
در مقابل مجرم و تأمین امنیت جامعه اســت، بنابراین 
تضعیف پلیس به معنی تقویت مجرمین است و کسی به 
پلیس حمله می کند، مردم را در مقابل مجرمین، اراذل و 

اوباش، سارقان و زورگیران بی دفاع می گذارد.
 آیت اهلل خامنه ای »امنیِت درون زا« را امتیازی بزرگ 
برای کشور برشمردند و گفتند: امنیت ما کامالً درون زا و 
بدون اتکا به دیگران است و این امنیت با امنیتی که دیگران 
از بیرون ایجاد کنند و به آن کشور نگاه استفاده از گاو شیرده 

داشته باشند، کامالً متفاوت است.
ایشان، امنیت جمهوری اسالمی ایران را منبعث از اتکا 
به قدرت پروردگار و پشتیبانی  ولی عصر)عج( و اندیشه و 
ایستادگی و ملت و نیروهای مسلح خواندند و افزودند: آنکه 
به بیگانه متکی است، در روز مبادا همان نیروی خارجی او 
را تنها خواهد گذاشت چرا که نه می خواهد و نه می تواند از 

آن حراست و حفاظت کند.

رهبر انقالب با اشاره به حوادث اخیر:

موضعگیری برخی چهره ها هیچ اهمیتی ندارد

بیانات

دسترنج 4

 دومینوی احضارها 
در پرسپولیس

فرمانده نیروی زمینی سپاه: 

 در کردستان عراق
 ۴۰ نقطه را با ۷۰ موشک 

و ده ها پهپاد هدف گرفتیم


