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رئیس مجلس:

هدف از طرح بانکداری اسالمی
تحکیم اقتدار و افزایش نقش 

نظارتی بانک مرکزی است
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تحریم هــا علیه جمهوری اســامی ایران برای این 
چند سال و چند ماه اخیر نیست، 43 سال است که 
ایران از ســوی آمریکا و اروپا تحریم است و در هر 

دوره به آن افزوده هم شده است.
قطــع به یقیــن هر کشــور دیگری بجــای ایران 
بود، تحریم های فلج کننده که آمریکا و اروپا این نام 
را برای آن انتخاب کردند،  آن کشــور را نابود کرده 

بود اما این اتفاق نیفتاد.
فشار تحریم ها وجود داشت، مردم در شرایط سخت 
قــرار دارند اما کار به یک موی باریک نکشــید که 

دشمنان به اهدافشان برسند.
این موفقیت بزرگی است که مردم ایران باید به آن 

ببالند و آن را دست کم نگیرند.
این روزهای سخت خواهد گذشت، وعده الهی است 
پس از هر سختی آسانی است و محقق خواهد شد.

خنثی ســازی تحریم ها در دولت ســیزدهم شتاب 
بیشــتری گرفت عاوه بر آن مذاکرات برای احیای 
برجام نیز در دســتور کار اســت هر چند هنوز به 
نتیجه نرسیده اما اگر به نتیجه برسد یا نرسد نباید 
بر روی تاش  و برنامه های اقتصادی دولت که باعث 
شده تا شرایط به ثبات رسیده و رو به بهبود بگذارد 

تأثیر بگذارد.
هیــچ ضمانتی بــرای پایبندی آمریــکا و اروپا در 
احیای برجام نیست و نمی توان اعتماد کرد که آنها 

به تعهدات خود عمل می کنند.
برای همین است که نباید به نتایج برجام دلخوش 
کرد و آن را گره گشــای مشکات اقتصادی کشور 
دانست. اشــتباهی که دولت پیشین درباره برجام 

کرد و همه چیز کشور را به آن گره زد.
اما اکنون شــرایط به خاطر تحوالتی که در جهان 
اتفاق افتاده تفاوت های زیادی کرده اســت، اروپا و 
آمریکا گرچه هنوز بر ســر احیای برجام سرسختی 
می کننــد اما خواهان احیای آن هســتند و تاش 
دارند آنگونه که بیشــتر مطلوب آنها شــکل بگیرد 
اما این مســئله را هم به خوبی می دانند که پا پس 
کشــیدن های بیشــمار آنها از تن دادن به احیای 
برجــام با شــروط منطق و به حق ایــران،  فرصت 
را از دســت آنها خواهد گرفت و مســئله مذاکرات 
 احیای برجام موضوعی نیســت کــه بخواهد ادامه 

داشته باشد.
جنگ اوکراین ضعف های شــدید اروپا را آشکارتر 
کرد و نشــان داد که تا چه اندازه قاره ســبز نقاط 
ضعــف زیادی دارد که می تواند ایــن قاره را از کار 

بیندازد و دچار چالش های جدی کند.
عاوه بر بروز کمبود مواد غذایی و نهاده های دامی 
که از ســوی روسیه و اوکراین به سوی اروپا سرازیر 
می شد، مسئله مهمتری وجود دار و آن انرژی است.

اکثــر کشــورهای اروپایی صنعتی هســتند و نیاز 
شــدیدی به سوخت دارند و سهم زیادی از سوخت 
کشورهای صنعتی اروپا از روسیه تأمین می شود که 
حمایت های اروپا از اوکراین در جنگ روسیه، باعث 
شده تا مسکو نیز دســت به تافی بزند و صادرات 
گاز خود را به اروپا به حداقل برســاند و رفته رفته 

آن را قطع کند
اروپا در آســتانه زمســتان قرار دارد و عاوه بر نیاز 
ســوخت برای صنعت،  مصارف خانگی نیز ســهم 
خــود را دارد که در صورت قطع کامل صادرات گاز 
روســیه به اروپا، مردم اروپا زمســتان سختی را در 

پیش خواهند داشت.
شرایط احتمالی آینده یک راه حل دارد و آن پایان 
دادن به حمایت از اوکراین و لغو تحریم های روسیه 

از سوی اروپا و آمریکا است.
هر چند در این میان چشم امید اروپا به ایران است 
تا شاید بتواند با احیای برجام بخشی از نیاز سوخت 
نفت و گاز خود را از جمهوری اســامی تأمین کند 
اما آیا دولت هــای اروپایی و مردم کشورهایشــان 
زمانی که ایران را تحریم کردند به فکر مردم ایران 

بودند؟ 
آیــا زمانی که داروهای خــاص را تحریم کردند به 
فکر بیمارانی که درد می کشیدند بودند و هستند؟!

ایران اگر توان صادرات سوخت هم به اروپا را داشته 
باشــد، نه به حق است و منصفانه که بخواهد آنها را 
در سرمای زمستان کمک کند.  چرا نباید رژیم های 
ظالم و ستمگر تنبیه شوند؟ چرا نباید آنها هم دچار 
سختی و مشقت شــوند تا طعم تحریم و فشارهای 

اقتصادی را بچشند تا شاید متنبه شوند.
روسیه هم نباید به اشک تمساح اروپا فریب بخورد،  
این کشور هم تحت انواع تحریم های اقتصادی اروپا 
و آمریکا است. اروپا باید تنبیه شود تا درس عبرتی 
باشــد تا دست از ظلم و ســتم به دیگران بردارد و 
آنگاه نوبت به آمریکا خواهد رسید. رهبر انقاب در 
بهمن 93 با تأکید بر لزوم اســتفاده از ظرفیت های 
بسیار باالی جوانان بخصوص دانشجویان بسیجی، 
در مســائل کشــور و پیشــبرد اهداف انقاب، به 
تهدیدهای دولت زورگو و قلدر امریکا و تحریم های 
جدیــد دنباله روهــای اروپایی آن اشــاره کردند و 
گفتنــد: »اگر بنابر تحریم باشــد، ملــت ایران هم 

می تواند تحریم کند و این کار را خواهد کرد.«
اکنون زمان آن است.

اکنون زمان آن است

رئیس جمهور: 

 دولت پیگیر 
 اجرای دستورات
مقام معظم رهبری است
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ــر ــبـ خـ

همزمان با دیدار وزرای خارجه ایران و روسیه مطرح شدسرمقاله

صفحه 4

اسالمی تشریح کرد:

دست پُر ایران در مذاکرات وین
رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: بررســی روند مذاکرات در ماه های اخیر نشان داد که 
دســت ایران به اصطاح پُر است و با توجه به پُر بدون دستانمان و با تأسی به خداوند، در 

مسیر درست حرکت کردیم.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی ســازمان انرژی اتمی ایران، محمد اسامی معاون رئیس 
جمهــور و رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت:  در راســتای جهاد تبیین، ســازمان انرژی 
اتمــی برگــزاری برنامه های متعدد و متنوع فرهنگی را به منظور تهیه مســتند و تدوین 
حقایق تاریخی و حمایتگری از دستاوردهای انقاب اسامی، در دستور کار خود قرار داده 
اســت. یکی از موضوعات جهاد تبیین؛ مرور بر وضعیت اقدامات دشمن است. در ذیل این 
ســرفصل، موضوع شهدای هسته ای قرار دارد که ما در این مسیر، تفکری که دشمن، ترور 
دانشمندان ایرانی را در دستور کار خود قرار داده، با اقدامات فرهنگی روشنگری می کنیم.

وی افزود: عاوه بر این معرفی شــخصیت شــهدا و راهی که این عزیزان طی می کردند را 
در دستورکار سازمان قرار داده ایم. برای نخستین بار است که جشنواره همکار آسمانی به 
صورت درون ســازمانی برگزار شد و قصد داریم از سال های بعد این جشنواره را به صورت 

ملی برگزار کنیم.
اسامی بیان کرد: خوشبختانه در این زمینه شاهد مشارکت بسیار خوبی از سوی همکاران 
بودیم؛ مطالب دریافت شده از سوی همکاران شاغل در صنعت هسته ای مورد ارزیابی قرار 
گرفت و طرح های برتر انتخاب شد. موضوع حائز اهمیت این است که بتوانیم اهداف عالی 
انقاب اسامی را که در مسیر عزت ملی و پیشرفت کشور قرار دارد و نقشی را که فناوری 
هســته ای به عنوان یکی از عوامل موثر در توســعه ملی مطرح است را بسیار خوب تبیین 
کنیم. امید است بتوانیم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا؛ ارزش های مورد نظر را به نسل 

حاضر منتقل کرده و از این طریق یاد و خاطره این عزیزان را در جامعه گرامی بداریم.
وی عنوان کرد: همچنین از ســوی دیگر باید شرایطی فراهم کنیم تا جریان روایت گری 
و القایی که از ســوی دشــمن علیه فناوری هسته ای در دســتور کار قرار دارد را بیش از 
گذشــته برای مردم روشن کنیم تا شــاهد تنویر افکار عمومی در جامعه باشیم و به یاری 
خداوند متعال بتوانیم با قدرت بیشتر و همچنین سرعت باالتری، پیشرفت و توسعه کشور 

را تسهیل کنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره همکاری با سایر سازمان ها در زمینه گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدا گفت: به طور طبیعی سال آینده که این جشنواره به صورت ملی برگزار 
می شــود، گستره بزرگتری را در نظر خواهیم گرفت. مســئله مهم روشن گری در زمینه 
قصد، نیت و اراده ای اســت که خداوند در وجود شــهدای واالمقام بــه امانت نهاده و این 
ویژگی ها سبب جاودانگی این عزیزان شده است زیرا شهدای عرصه های مختلف در کشور 
برای حفظ عزت و شرف ملت و حفاظت از دین و آیین، با خلوص نیت وارد این راه شده اند 

و به همین دلیل، یاد و خاطره آنها جاوید خواهد ماند.
رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: در سازمان انرژی اتمی ایران سعی کردیم جشنواره 
همکار آســمانی را فراتر از الگوهای یادواره های شــهدا مدنظر قــرار دهیم زیرا ما تکلیف 
بزرگتری درون سازمان بر عهده داریم. بنابراین در فرآیند جهاد تبیین سعی کردیم به نحو 

شایسته به بزرگداشت این عزیزان بپردازیم.
وی عنوان کرد: برگزاری جشنواره همکار آسمانی، فرصت مغتنمی بود تا با گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدای هسته ای در جهت جهاد تبیین حرکت کنیم و با خنثی سازی تاش های 
دشمنان و با تنویر افکار عمومی داخلی و بین المللی، حقایق را برای هموطنان و جهانیان 
آشکار سازیم.دشمنان همواره ســعی کرده اند با عنوان طرح اسرار، مزاحمت هایی را برای 
برنامه هسته ای ایران ایجاد کنند که خوشبختانه در ماه های اخیر حقایق فراوانی نمایان و 
مشخص شــد که قصد دشمنان  ممانعت از دستیابی جمهوری اسامی ایران به پیشرفت 
اســت؛ البته آنها به این نتیجه رسیده اند که اگر ایران مولفه های اقتدارآفرین را در اختیار 
داشته باشــد به راحتی نمی توانند با ما مذاکره کنند. بررســی روند مذاکرات در ماه های 
اخیر نشــان داد که دست ایران به اصطاح پر اســت و با توجه به پر بدون دستانمان و با 
تأســی به فرمان خداوند مبنی بر اینکه در مقابل دشمنان خود باید قوی باشیم، در مسیر 
درست حرکت کردیم. اسامی خاطرنشان کرد: علم سلطان است و خداوند تاکیدات فراوان 

داشته اند که برای دستیابی به پیشرفت باید به قدرت پیشرفت علمی نائل شد.

 نقش آفرینی تهران
 برای پایان جنگ اوکراین

 دست پُر ایران 
در مذاکرات وین

اسالمی تشریح کرد:

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

سید مجتبی خدمت بین دانا
سرپرست شهرداری رشت

نوبت دوم

شهرداری رشت از ردیف کد اعتباری پیش بینی شده در بودجه مصوب در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای 
عملیات احداث ساختمان سرویس بهداشتی بازار رشت با فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمانی)رسته ساختمان( سال 
1401 و مشخصات پیوست را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان واجد شرایط دارای گواهینامه معتبر صالحیت 
رتبه 5 رشته ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه کشور در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/6/10 می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: 1401/6/10 لغایت 1401/6/16 از ساعت 7:30 صبح الی 14:30
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/6/17 لغایت 1401/6/27 تا ساعت 13:30

تاریخ بازگشایی: راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/6/28 در دفتر کار معاونت مالی و اقتصادی شهرداری به نشانی 
رشت میدان گیل ساختمان مرکزی شهرداری رشت قرائت می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع است.

*پیشنهاددهندگان می بایست مبلغ 1/204/364/409 ریال را بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی )که 
از تاریخ تحویل پاکات به دبیرخانه شهرداری رشت سه ماه اعتبار داشته باشد( یا به شماره حساب شماره 64021122122535 
نام  به  مناقصه  نام سپرده شرکت در  به  بانک مهر شعبه طالقانی  تمرکز وجوه سپرده خزانه داری شهرداری  نام حساب  به 
شهرداری رشت واریز و ضمن بارگذاری در سامانه ستاد در پاکت الف قرارداده و در موعد مقرر به دبیرخانه شهرداری رشت 
به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند.الزم به ذکر است که ارائه پول یا چک های مسافرتی و یا چک تضمین به عنوان سپرده 

قابل قبول نمی باشد.
*هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

*شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
*داشتن رتبه و ظرفیت مجاز کار و متناسب با ظرفیت مجاز براساس برآورد اولیه پروژه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی ریاست محترم جمهوری مناقصه ضروری است.
*سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

*بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری رشت می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس 

رشت-میدان گیل ساختمان مرکزی شهرداری رشت تلفن: 33616325
نوبت اول: 1401/6/5           نوبت دوم: 1401/6/10

آژانس محیط زیست انگلیس اعام کرد: ۱۱ منطقه از ۱4 منطقه در این 
کشــور اکنون تحت تأثیر خشک ترین شرایط در 9۰ سال اخیر خود قرار 
گرفته اند! تقریباً نیمی از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا تحت هشدار خشکسالی 

قرار دارند و شرایط در فرانسه، آلمان، هلند و ... بدتر شده است.
به گزارش تســنیم، آژانس محیط زیســت انگلیس اعام کرد خشکسالی 
اخیر این کشــور باعث شده تمام قسمت ها جنوب غربی انگلیس، بدترین 

دوره خشکسالی و افزایش دمای خود را در 9۰ سال اخیر تجربه کنند.
این آمار به این معنی اســت کــه ۱۱ منطقه از ۱4 منطقه آژانس محیط 

زیست در انگلیس در حال حاضر در وضعیت خشکسالی قرار دارند.
آژانس محیط زیست انگلیس می گوید: خشکسالی منجر به کاهش جریان 
رودخانه شده و به اکوسیستم داخل و اطراف رودخانه ها آسیب زده است. 
آن ها اعام کرده اند که برای کاهش تقاضا برای آب و کاهش تأثیر کم آبی 

بر طبیعت با شــرکت ها و افراد دارای مجوز برای برداشــت آب و با مردم 
همکاری خواهند کرد.

در گزارش آژانس آمده است: علیرغم بارش باران در دو هفته گذشته، این 
مقدار برای پر کردن مجدد رودخانه ها و سفره های زیرزمینی کافی نبوده 

است و سطح رودخانه ها در سراسر منطقه بسیار پایین است.
دیلی میل در این باره نوشت: بسیاری از رودخانه های جنوب غربی کشور 
انگلیس کمترین جریان خود در طول 9۰ سال گذشته را نشان می دهند 
و این موضوع فشار باور نکردنی را بر حیات وحش محلی وارد کرده است. 
خشکسالی اخیر در این کشور رکورد خشکسالی و کاهش بارندگی که در 
سال ۱935 اتفاق افتاده بود را جا به جا کرده است. بر اساس این گزارش، 
پنج ماه متوالی اســت که بارندگی در تمام مناطق جغرافیایی انگلســتان 

کمتر از حد متوسط بوده و دمای هوا باالتر از میانگین بوده است.

قاره سبز در حال تبدیل به قاره سیاه

انگلیس بدترین خشکسالی ۹۰ سال اخیر خود را تجربه می کند!

انتشار تقریظ رهبر انقالب بر کتاب تنها مادر شهید ژاپنی 
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