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طی روزهای اخیر ســران انگلیس که در قرن بیستم 
و بــه رغم ادعای دموکراســی همچنــان به صورت 
پادشــاهی و مورثی بدون توجه به رای و خواســت 
مردم اداره می شود به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
اقداماتی زنجیره ای علیه ایران داشته اند. وزیر خارجه 
انگلیس در نشســت بحرین، ایران را تهدیدی برای 
صلــح و امنیت منطقه و جهــان معرفی می کند در 
حالــی که پیش از ایــن نیز رئیــس امنیت داخلی 
انگلیس مدعی اقدامات ایران برای ربایش شهروندان 

کشورش در خاک انگلیس شده بود. 
در ادامه همین نمایش توهمی، رســانه های انگلیس 
از حضور پلیس انگلیس در نزدیکی ساختمان رسانه 
تروریستی ایران اینترنشــنال خبر دادند. نکته قابل 
توجه آنکه وقاحت انگلیســی ها در این عرصه چنان 
اســت که در حالی که قطر بــه دلیل رفتارهای غیر 
حرفه ای و مشارکت اینترنشــنال با اربابان سعودی 
و انگلیسی اش در محاصره اقتصادی قطر در سالهای 
اخیر از پذیرش این رســانه ها بــرای حضور در جام 
جهانی خودداری کرده است، مسئوالن این رسانه و 
البته همتایان آنها در بی بی ســی با ادعای همراهی 
قطر با ایران علیه آزادی بیان و نیز نداشــتن امنیت، 
اخراجشــان از دوحه را توجیه کرده انــد.  انگلیس 
اخیرا در نشســت شــورای همکام ایران را متهم به 
تهدید هســته ای کــرده و در بیانیه ای مشــترک با 
فرانســه، آلمان و آمریکا از قطعنامه ضد ایرانی شورا 
حمایت و خواســتار مقابله با ایران شده است. البته 
ســران انگلیس هنوز به این سوال پاسخ نداده اند که 
چگونه آنها ایرانی را که تحت نظارت آژانس فعالیت 
می کنند تهدید هســته ای عنوان می کنند حال آنکه 
لیز تراس نخست وزیر مســتعفی انگلیسی ها رسما 
بر اســتفاده کشورش از بمب هســته ای علیه سایر 

کشورها تاکید می کند. 
رفتارهای ضد ایرانی انگلیســی ها به همین جا ختم 
نشــده و دیروز نیز در یک نمایش تبلیغاتی با ادعای 
فراخــوان حمایــت از اعتراضات ایرانیــان، مدعی 
برگــزاری تجماعت ضد ایرانی در ســایر کشــورها 
شــدند حال آنکه نگاهی واقع بینانه نشــان می دهد 
که کشــورهای مذاکور بیشتر همان اقمار زیر سلطه 
انگلیس همچون کانادا، نیوزلند، استرالیا و... بوده اند. 
نکته مهم آن اســت که تمام این تحرکات در حالی 
صورت می گیرد که فردا تیم های ملی فوتبال ایران 
و انگلیس در جام جهانی در برابر هم قرار می گیرند.
انگلیســی که این روزها در بدترین شرایط اقتصادی 
و سیاسی به ســر می برد و در عرض کمتر از سه ماه 
سه نخســت وزیر جابه جا شده اند در حالی که چارلز 
پادشــاه جدید انگلیس نیز از بحران مشروعیت رنج 
می برد چنانکه حتی در بســیاری از اقمار انگلیس از 
جمله انگلیس برخی نمایندگان از ســوگند وفاداری 
بــه او خــودداری کرده اند. فضای اعتراضــی نیز در 
خیابان هــای انگلیس به دلیل ناکارامــدی و ناتوانی 
دولت در تامین نیازهــای اولیه مردم نظیر خوراک و 
انرژی در حال افزایش اســت. در این میان رسانه های 
انگلیسی از جمله بی بی ســی، ایران اینترنشنال و... 
ماموریت دارند تا از یک ســو با برجسته سازی جنگ 
اوکراین و تهدیدات روسیه و چین ، مردم را به پذیرش 
طرح های ریاضتی متقاعد ســازند و از سوی دیگر به 
دنبــال بهره گیری از عنصر جام جهانــی برای ایجاد 
نشاط و انسجام کاذب اجتماعی در کشورشان هستند. 
رســانه هایی که شعار تحریم جام جهانی و خودداری 
ایران از نشاط وشــادی از حضور تیم ملی کشورشان 
در جام جهانی را سر می دهند رفتاری کامال معکوس 
در قبال حضور تیم ملی انگلیس در قطر دارند. آنها در 
کنار تمرکز بر بهره گیری از جام جهانی برای انجراف 
افکار عمومــی از بحران های داخلی انگلیس برآنند تا 
با برهــم زدن تمرکز و انســجام تیم های همگروهی 
انگلیس همچون ایران، به عنوان یار دوازدهم تیم ملی 
انگلیس ایفای نقش کرده تا به زعم خویش بازی آسان 

را برای تیم کشورشان رقم زنند. 
آنچه این روزها از ســوی رسانه های بیگانه در قبال 
جام جهانی و تیم ملی فوتبال ایران صورت می گیرد 
بخشــی از پازل غرب برای ایجــاد فضای ناامیدی و 
یــاس در درون ایران و به زعــم خویش تبدیل جام 
جهانــی از نقطه اتحاد ایران بــه فضای چند پارگی 
اســت. آنانی که همواره ایران را به سیاســی کردن 
ورزش متهم می کردند آشــکارا به دنبال تبدیل جام 
جهانی به مولفه ای سیاســی و پــوچ کردن ماهیت 
ورزشــی و ارزشــی آن برای ملت ایران هستند در 
حالــی که همزمان بــا ایجاد غرور ملــی برای تیم 
انگلیس برآنند تا از جام جهانی برای تقویت انسجام 
داخلــی انگلیس بهره گیرند. آنهــا که در هفته های 
گذشــته نتوانســتند با ادعای تحریــم، مانع حضور 
ایران در جام جهانی شوند امروز با جوسازی و فشار 
رســانه ای به دنبال چند پارگی در تیم ایران هستند 
تا در آنچه می توان را یک بازی کثیف و ضدورزشــی 
نامید از یک ســو تیم ایــران را در برابر تیم انگلیس 
تضعیف نمایند و از ســوی دیگر لذت یک بازی ملی 
را از ملــت ایران بگیرند. طرحی که وحدت تیم ملی 
در ارائه یک بازی منسجم ملی و نیز شادی و حمایت 
ملت ایران از حضور تیم کشورشــان در جام جهانی 

می تواند زمینه ساز شکست این طراحی باشد.
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قاسم  غفوری

بیــــه ا جو
پاسخ سازمان تأمین اجتماعی به یادداشت  »آیا سازمان 

برای صولت مرتضوی مین گذاری شده است؟!«
با احترام عطف به مطلب مندرج در آن روزنامه و ســایت مورخ 1401/۷/29 با عنوان 
»آیا ســازمان تأمین اجتماعی برای صولت مرتضوی مین گذاری شده است؟! و طرح 
ادعای رضایت ســازمان تأمین اجتماعی نسبت به واگذاری بانک رفاه در این مطلب، 
خواهشــمند است دســتور فرمائید توضیحات زیر در ارتباط با موضوع یادشده جهت 

تنویر افکار عمومی در آن رسانه منتشر شود. 

پاسخ سازمان تأمین اجتماعی
بانـک رفـاه، بانکـی متعلـق بـه بیمه شـدگان و بازنشسـتگان اسـت و سـازمان تأمین 
اجتماعـی بـا توجه بـه اهمیت در اختیار داشـتن ایـن بانک برای این سـازمان بزرگ 
بـا عملیـات مالـی بسـیار قابـل توجـه در طـول یـک سـال گذشـته به منظـور حفظ 
منافـع بیمه شـدگان، رایزنی هـا و اقدامـات مختلفـی را در جهـت مسـتثنی نمـودن 
بانـک رفـاه کارگـران از تبصـره ۵ مـاده ۵ قانـون اجرای سیاسـت های کلـی اصل 44 
یـا تمدیـد مهلت الزام سـازمان به واگذاری سـهام خـود در بانک رفـاه کارگران انجام 
داده اسـت. در ایـن زمینـه مکاتبـات متعـددی از سـوی سـازمان تأمیـن اجتماعی و 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا مسـئوالن عالـی رتبه کشـوری انجـام گرفته 
و در زمینـه احتمـال بـروز اخـالل جـدی در تأمیـن منابـع مالـی و ایفـای تعهـدات 
قانونـی سـازمان تأمیـن اجتماعـی در صـورت واگذاری بانک رفاه هشـدار داده شـده 
اسـت. لـذا ادعـای رضایـت و موافقـت ایـن سـازمان با واگـذاری بانـک رفاه بـه هیچ 

وجـه صحت نـدارد.
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وزارت نیرو 
شرکت برق منطقه ای آذربایجان 

جدول زمانی انجام مناقصه

از ساعت 8 صبح مورخ 1401/8/30شروع فروش اسناد مناقصه

تا ساعت 19 عصر مورخ 1401/9/5مهلت دریافت اسناد مناقصه

تا ساعت 9 صبح مورخ 1401/9/16مهلت بارگذاری پیشنهادات سامانه ستاد ایران 

ساعت 10 صبح مورخ 1401/9/16بازگشایی پاکات

رئیس جمهور با بیان اینکه شوراهای شهر و روستا جایگاه ویژه ای در قانون اساسی 
دارند، اظهار داشــت: قانون اساسی، بنا بر تقویت جمهوریت نظام و اصل توجه به 
اراده، خواســت و مشارکت مردم در تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری ها، یکی از 

ارکان مهم تصمیم گیری را شوراهای اسالمی شهر و روستا معرفی کرده است.
ســید ابراهیم رئیسی دیروز در یازدهمین اجالس شــورای عالی استان ها با بیان 
اینکه شــوراهای اسالمی شهر و روســتا جایگاه ویژه ای در قانون اساسی دارند، 
گفت: قانون اساسی، بنا بر تقویت جمهوریت نظام و اصل توجه به اراده، خواست 
و مشــارکت مــردم در تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری ها، یکــی از ارکان مهم 

تصمیم گیری را شوراهای اسالمی شهر و روستا معرفی کرده است.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه شوراهای اسالمی شــهر و روستا از ارکان قانون 
اساسی هستند و تعبیر رکن در قانون اساسی معنای مهمی دارد، افزود: همچنین 
نقش شــوراها در اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی در همه سطوح و مبارزه با 
فقر، فســاد و تبعیض از شئونات شوراهاست و ســاز و کار شوراها باید به نحوی 

باشد که بتواند از هر گونه تبعیض و فسادی پیشگیری کند.
رئیســی ادامه داد: شوراها در اجرای عدالت فقط به محله و شهر خودشان توجه 
نداشــته باشند، بلکه نگاه آنها از یک ســو به محل خودشان و از سوی دیگر به 
محل خودشــان نسبت به منطقه و کشور باشــد؛ این همان نگاه مبتنی بر سند 
آمایش ســرزمینی در راستای تحقق عدالت اســت که کمک می کند نگاه ما در 
مســیر اجرای عدالت، عادالنه باشد. رئیس جمهور نظر شوراها در مورد بودجه و 
اعتبارات را با لحاظ ســند آمایش سرزمینی حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: 
نظر شــوراها از این منظر می تواند کمک بســزایی باشد برای دولت در تنظیم و 

برای مجلس در تصویب الیحه بودجه باشد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اعضای شــوراها باید حاکمیت اخالق و عدالت را 
در منطقــه ای که آن را نمایندگی می کنند، دنبال نمایند، گفت: اینها آرمان ها و 

اهداف مهمی هستند که در قانون اساسی به نحوی ذکر شده اند و اعضای شوراها 
بایــد همواره به دنبال مقابله با تبعیض، روابط ناســالم و فســاد و اجرای عدالت 
باشــند.رئیس جمهور ادامه داد: اگر مردم احساس کنند روابط در شوراها، یعنی 
روابط بین شورا با شهرداری، فرمانداری و استانداری و دیگر سازمان ها و ادارات، 
روابطی کاماًل ســالم و در جهت ارتقای امور و پیشــرفت تعریف شده، این برای 

مردم اطمینان بخش است.
رئیســی با تاکید دوباره بر نقش مهم شــوراها در قانون اساسی برای تامین رفاه 
اجتماعی، بهداشــت، آموزش و رفع نیازهای مردم اظهار داشت: کسانی که وارد 
شــوراها شدند خودشــان را آماده کردند برای اینکه به مردم خدمت و در جهت 
رفاه اجتماعی، باال بردن ســطح آموزش و دانش مردم و رفع مشکالت معیشتی 

مردم تالش کنند.
وی خاطرنشان کرد: پیشــنهاد می کنم کارگروهی از سوی شورای عالی استان ها 
با مشارکت وزارت کشــور برای بررسی مسایل و مشکالت امروز شوراها تشکیل 
شود تا ظرفیت های قانونی برای فعال تر شدن شوراها را احصا و احیا کنند. دولت 
کاماًل برای همکاری در این زمینه آمادگی دارد چرا که شورا را برخواسته از رأی 
و نگاه مردم می داند که در قانون اساســی پایگاه و جایگاه دارد و می تواند کمک 

بسزایی برای اداره بهتر کشور باشد.
رئیس جمهور گفت: با توجه بــه اینکه این روزها فصل تنظیم بودجه و در عین 
حال تدوین برنامه هفتم اســت، بســیار خوب اســت که حداکثر ظرف یک ماه 

و حتی کمتر، این کارگروه تشــکیل شــده و نظرات اعضا برای رفع مشکالت و 
کارآمدتر شدن شوراها را جمع آوری، جمع بندی و ارائه کنند تا در الیحه بودجه 
و به ویژه برنامه هفتم لحاظ شــود. رئیسی اضافه کرد: اگر نگاه توامان منطقه ای 
و ملی وجود نداشــته باشد کار وارد یک روال چانه زنی به گستردگی تمام کشور 
می شود و در این وضعیت چانه زنی، عدالت در حاشیه قرار می گیرد. تجربه بیش 
از 40 ســال گذشته نشــان می دهد که باید عدالت را محور قرار دهیم و بودجه 

و اعتبارات کشور با همه نیازهای کشور دیده شده و به اولویت ها توجه شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت تشــخیص اولویت ها تصریح کرد: شوراها یکی 
از بهترین دســتگاه هایی هستند که می توانند در تشخیص اولویت های مناطق به 
دولت کمک کنند. در دولت مردمی جایگاه نمایندگان مردم در شوراها به عنوان 
کمک کننده به دولت، چه در تصمیم سازی ها و چه در تصمیم گیری ها بسیار مهم 
است. وی با اشاره طرح مشکالت مبتال به کالنشهرها در این نشست افزود: شورها 
در تعامل با شــهرداری های کالنشهرها می توانند مســائل موجود را جمع بندی 
کنند و دولت نیز نسبت به این موضوع دغدغه دارد و مسائل کالنشهرها را بسیار 

مهم می داند.
رئیسی در ادامه ســخنانش با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی امور اصالحی چه 
در ســاختارها و چه در رفتارهای شخصی اظهار داشت: اعضای محترم شوراها به 
هیچ وجه انجام امور اصالحی را عقب نشــینی تلقی نکنند. مهم آن است که کار 
و امور مردم چرخشــی داشته باشد که مورد رضایت مردم قرار گیرد و بتواند کار 
را پیش ببرد و کارآمد باشــد؛ این مهم اســت.رئیس جمهور اضافه کرد: در این 
زمینه و در زمینه جابجایی مدیران و کارکنان، آبروی افراد بســیار مهم است، اما 
آبروی نظام، آبروی یک مجموعــه اداری کارآمد خیلی ارجحیت دارد. باید آبرو 
و حرمت افراد حفظ شــود، اما حرمت و جایگاه ســازمانی که می خواهد به مردم 

خدمت کند، باالتر از اینها است.

رئیسی در یازدهمین اجالس شورای  عالی استان ها: 

اصالح، عقب نشینی نیست

بساط شرارت بدون شک 
جمع خواهد شد

رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان: 


