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شمخانی به ایروان می رود
دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای 
عالی امنیت ملی در چارچوب س��فرهای برنامه ریزی ش��ده به 
کشورهای منطقه قفقاز ، امروز پنجشنبه به دعوت رسمی آرمن 
گریگوری��ان دبیر ش��ورای امنیت ملی ارمنس��تان به جمهوری 
ارمنس��تان م��ی رود. ش��مخانی در این س��فر عالوه ب��ر دیدار و 
گفت وگو با همتای ارمنستانی خود با نیکول پاشینیان، نخست 
وزیر ارمنستان نیز دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه، منطقه ای و 
بین المللی گفتگو خواهد بود. دریابان شمخانی پس از ارمنستان به 

برخی کشورهای دیگری در منطقه قفقاز نیز سفر خواهد کرد.

فاش شدن اطالعات هزار جاسوس  اوکراینی در 
کشورهای مختلف

گروه هکری »RaHDit« اعالم کرد داده ها و اطالعات مربوط 
ب��ه ه��زار کارمند اداره اطالعات مرکزی )GUR( بخش نظامی 
وامنیتی اوکراین را منتشر کرده است. بنا بر آنچه این گروه هکری 
اعالم کرده این عملیات موفق سایبری به علت نقص و ضعف در 
حفاظت از ش��بکه های اداره مرکزی در جزیره »ریابالس��کی« در 
نزدیکی پایتخت اوکراین و همچنین شیوه های تجزیه وتحلیل 
داده های بزرگ براساس الگوهای مشخص رفتار کاربران انجام 
ش��ده اس��ت. در میان اطالعات افشاش��ده درباره جاسوس های 
دولت اوکراین در مناطق مختلف جهان، نمایندگان هیئت های 
دیپلماتیک این کشور در در روسیه، هند، ویتنام، آفریقای جنوبی، 
ایتالیا، ترکیه و ایران هم حضور دارند. اطالعات شخصی مربوط 
به مسئوالن اطالعات نظامی اوکراین در لهستان، مجارستان، 
بلغارس��تان، اس��لواکی هم فاش ش��ده اس��ت. این گروه هکری 
همچنین دس��تورالعمل های دولت اوکراین برای خرابکاری )در 
کشورهای دیگر( و نمایندگان نیروهای ویژه اطالعات و داده های 
مخفی را منتش��ر کرده اس��ت. این گروه هکری تأکید کرده این 
نخستین مجموعه از اطالعات هک شده است و به مرور اطالعات 

دیگر را هم منتشر خواهد کرد.

لغو فعالیت آژانس یهود در روسیه
سردبیر روزنامه رای الیوم معتقد است کاسه صبر رئیس جمهور 
روسیه در برابر سیاست دوگانه اسرائیل در بحران اوکراین لبریز 
شده است. سیاست دوگانه و دورویی رژیم صهیونیستی و ادعای 
بی طرفی آن در بحران اوکراین دیگر فایده ای ندارد و صبر رئیس 
جمه��ور روس��یه از اقدامات ای��ن رژیم در جنگ اوکراین و حمله 
سخت به فرودگاه بین المللی دمشق لبریز شده است. ازین رو، 
وی دستور داد فعالیت آژانس یهودی در روسیه به حالت تعلیق 
درآید و چه بسا اختالفات مسکو و تل آویو در آینده شدت گیرد. 
عبدالباری عطوان در س��رمقاله جدید خود در روزنامه رای الیوم 
نوشت: افزایش شدت تنش ها در روابط اسرائیل و روسیه و بازتاب 
این تنش ها در جلوگیری دولت روسیه از ادامه فعالیت های آژانس 
یهودی در سراسر این کشور برای نخستین بار از سی سال پیش، 
اتفاقی بود که پیش بینی می ش��د. این اتفاق بدان معناس��ت که 
کاسه صبر والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در برابر سیاست 

دوگانه اسرائیل در بحران اوکراین لبریز شده است.

 گالوپ: مردم آمریکا
 حکومت آمریکا را قبول ندارند

مراک��ز نظرس��نجی ب��ه تازگ��ی آمارهایی از کاهش بی س��ابقه 
اعتم��اد عمومی به نهادهای حاکمیتی آمریکا منتش��ر کرده اند. 
نتایج نظرسنجی هایی که به تازگی از سوی موسسه های معتبر 
افکارسنجی منتشر می شوند به صورت کاماًل همسو و منسجم از 
افول هژمونی آمریکا و کاهش میزان اعتماد عمومی به نهادهای 
این کش��ور حکایت دارند.نتایج یک نظرس��نجی گالوپ نش��ان 
می ده��د تنه��ا 27 درصد از آمریکایی ها به طور متوس��ط اعتماد 
باالیی به ۱4 نهاد اصلی آمریکا دارند. این رقم نسبت به سال 202۱ 
کاهش 5 درصدی نشان می دهد و پایین ترین رکورد را در اعتماد 
عمومی به سه قوه حکومت آمریکا  از سال ۱۹7۹ ثبت کرده است.  
طبق نتایج این نظرسنجی اعتماد به نهاد ریاست جمهوری از ۳8 
درصد در سال 202۱، پانزده درصد کاهش یافته و به رقم بی سابقه 
2۳ درصد رسیده است. اعتماد به دیوان عالی نیز به پایین تر حد 

در سال های گذشته یعنی 25 درصد رسیده است.

 عزم سازمان بازرسی برای
 خشکاندن ریشه های فساد جزم است

رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کشور گفت: عزم سازمان بازرسی 
در دوره تحول و تعالی برای خش��کاندن ریش��ه های فس��اد و 
مسدودس��ازی بس��ترهای فسادزا جزم اس��ت. نشست شورای 
معاونین س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور به ریاس��ت خدائیان و با 
محوری��ت اج��رای منوی��ات رهبر معظم انق��الب در دیدار اخیر 
رئیس، مس��ئوالن و جمعی از کارکنان قوه قضائیه برگزار و در 
این جلسه چهار ساعته اجرای سریع و دقیق دستورات معظم له 
در این سازمان، مورد تاکید قرار گرفت. خدائیان در این نشست 
با تاکید بر اهمیت مفاد فرمایش��ات مقام معظم رهبری، گفت: 
رهنمودهای معظم له به عنوان چراغ راه قوه قضاییه در راه رسیدن 
به اهداف کالن خود، باید بدون اتالف زمان و به صورت دقیق، 
جامع و کارشناسی در سازمان بازرسی کشور مطمح نظر همه قرار 
گیرد. وی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور در هماهنگی با 
سایر بخش های قوه قضاییه، از همه ظرفیت های موجود برای 
تحقق منویات رهبر معظم انقالب استفاده می کند. رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب مبنی بر 
اینکه »در مقوله مبارزه با فساد، کار اصلی مقابله با ساختارهای 
فس��ادزا و در هم شکس��تن آنهاس��ت.«، بیان کرد: عزم سازمان 
بازرسی در دوره تحول و تعالی برای خشکاندن ریشه های فساد 
و مسدودسازی بسترهای فسادزا جزم است و تالش می کنیم با 
تمرکز بر مسائل مهم و کالن نگری، در راستای تحقق منویات 
رهبر معظم انقالب در شکس��تن س��اختارهای فسادزا گام های 

عملی و موثری برداریم. 

سياسي

گروه سیاس�ی: وزیر خارجه کش��ورمان با تأکید بر اینکه ایران در 
جریان مذاکرات احیای برجام برای رسیدن به توافقی خوب، قوی 
و پایدار، مصمم اس��ت، تصریح کرد: برخالف برخی از ادعاهای 
رس��انه ای طرف آمریکایی، ما هیچ گونه مطالبه زیاده خواهانه و 
فرابرجام��ی م��ورد ادعای آمریکا نداری��م و مطالبات ما کامال در 
چارچوب توافق س��ال 20۱5 اس��ت. حس��ین امیرعبداللهیان بعد 
از ظهر چهارش��نبه در نشس��ت مطبوعاتی مش��ترک با محمد بن 
عبدالرحم��ن آل ثان��ی وزیر خارجه قطر ک��ه برای دیدار و رایزنی 
با مقامات ایران راهی تهران ش��ده اس��ت، افزود: در دیدار امروز 
گفت وگوهای سازنده ای با یکدیگر در مورد برخی از موضوعات 
دوجانبه داشتیم و در اینجا الزم می دانم که قدردانی خود را از وزیر 
خارجه قطر به خاطر هماهنگی خوبی که بین مقامات ورزش��ی 
کشورمان با مقامات برگزاری مسابقات جام جهانی در قطر ایجاد 

کرده،  اعالم کنم.
وی با بیان اینکه ما توانس��تیم در زمان دیدار روس��ای دو کش��ور 
کارگروه هایی را در این زمینه فعال کنیم و برخی از هماهنگی های 
ضروری را برای تسهیل حضور ورزشکاران، فوتبالیست ها و حضور 
شهروندان ایرانی برای تماشای مسابقات جام جهانی انجام دهیم، 
افزود: تا ش��ب س��ه ش��نبه پیگیری ها در این زمینه انجام شد و به 
تصمیمات رضایت بخش��ی در س��ایه همکاری های موجود بین 

مقامات فنی دو کشور در این حوزه رسیدیم.
وزیر خارجه کش��ورمان در بخش دیگری از صحبت های خود با 
بیان اینکه برخی از تجار ما مشکل داشتن اقامت طوالنی مدت 
در دوحه را داش��تند که این موضوع در س��فر روس��ای دو کش��ور و 
دیداره��ای آن ه��ا با یکدیگر در دس��تور کار قرار گرفت، افزود: در 
گفت وگوهای امروز در تهران از زبان وزیر خارجه قطر شنیدیم که از 
این به بعد مشکلی برای اقامت طوالنی مدت تجار ایرانی در کشور 
دوست قطر نخواهد بود. امیرعبداللهیان با بیان اینکه همچنین در 
جریان رایزنی های انجام شده در زمینه تسهیل حمل و نقل و حل 
مشکالتی که برای تردد لنج های ایرانی به خاطر شیوع کرونا به 
وج��ود آم��ده بود گفت وگو کردیم، تصریح کرد: امیدواریم در آینده 
نزدیک شاهد رفع این مشکالت که نگرانی هایی را در مورد افزایش 

حجم روابط تجاری دو کشور ایجاد کرده، باشیم.
وی همچنی��ن ب��ا بی��ان اینکه در این دی��دار در مورد لزوم تقویت 

س��ازوکارهای منطق��ه ای و همکاری ه��ای درون منطق��ه ای 
گفت وگوهای مثبتی داشتیم، افزود: قطر همواره در گفت وگوهای 
منطقه ای و تقویت این گفت وگوها نقش مثبتی داشته و گام های 
سازنده ای برداشته است. وزیر خارجه کشورمان همچنین گفت: 
در اینجا بار دیگر از حسن استقبال و میزبانی دولت قطر برای انجام 
گفت وگوهای رفع تحریم ها تش��کر می کنیم. هماهنگی خوب و 
نقش سازنده ای امیر قطر و وزیر خارجه قطر در این ارتباط انجام 
دادند و کمک کردند که گفت وگوها پیشرفت داشته باشد و همه 
طرف ها و در این مسیر همواره تالش دوستان مان در قطر را برای 

بازگشت همه طرف ها به تعهدات خود را شاهد بوده ایم.
وزیر خارجه کشورمان در ادامه گفت: در همین جا مایل هستم که 
بار دیگر تأکید کنم که ما برای رس��یدن به توافقی خوب، قوی و 
پایدار مصمم هستیم و برخالف برخی از ادعاهای رسانه ای طرف 
آمریکایی ما هیچ گونه مطالبه زیاده خواهانه و هیچ گونه مطالبه 
فرابرجام��ی م��ورد ادعای آمری��کا را نداریم. مطالبات ما کامال در 

چارچوب توافق سال 20۱5 است و اگر در حوزه ای طرف آمریکایی 
احساس می کند موضوع فرابرجامی است ما در درون گفت وگوها 
به طرف آمریکایی تأکید کرده ایم براس��اس آنچه که در ماه های 
گذشته در مذاکرات رخ داد و بارها طرف های غربی اعالم کردند که 
هر آنچه که مانع نفع اقتصادی ایران از برجام می شود را برمی دارد. 
ما در گفت وگوهای اخیر بر یک موضوع اساسی تمرکز کردیم و 
آن بحث تضمین موثر از سوی آمریکا در حوزه های هر آن چیزی 
اس��ت که بخواهد نفع اقتصادی ایران از برجام را تحت تأثیر قرار 

دهد و مطالبه و خواسته ما زیاده خواهانه نیست.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان ادامه داد: در مسیر اخذ تضمین ها 
آمریکا باید متعهد ش��ود که ایران از مزایای کامل توافق 20۱5 
برخوردار خواهد بود و این چیزی است که تاکنون طرف آمریکایی 
توانسته نسبت به تحقق آن ما را مطمئن کند. وی افزود: بار دیگر 
تأکید می کنم که ما حسن نیت داریم. اهل مذاکره منطقی هستیم 

و در این مسیر جدی هستیم.

همچنین در این نشست وزیر خارجه قطر نیز تاکید کرد: مهم است 
که همه طرف ها، شرکا و کشورهای همسایه تالش های سازنده ای 
برای موفقیت گفت وگوهای هسته ای و منطقه ای داشته باشند. 
محمدب��ن عبدالرحم��ن آل ثانی در ادامه گفت: خیلی خوش��حال 
هستم که در ایران مهمان شما هستم. طبیعتا سفر ما در فضای 
تحوالت منطقه ای و بین المللی صورت می گیرد. مهم اس��ت که 
همه طرف ها، شرکا و کشورهای همسایه تالش های سازنده ای 
برای موفقیت گفت وگوهای هسته ای و منطقه ای داشته باشند. 
ما در قطر همیشه تالش می کنیم از این گفت وگوها برای رسیدن 
به توافقی که نگرانی همه طرف ها را از بین ببرد، استقبال کردیم. 

مستمرا از گفت وگوهای منطقه ای حمایت کنیم. 
وزی��ر ام��ور خارج��ه قطر گفت: از ایران ب��ه خاطر اعتمادی که به 
قطر برای میزبانی دور اخیر گفت وگوها در دوحه داش��ت، تش��کر 
می کنیم. تأکید می کنیم ما در قطر همیشه تالش می کنیم که از 
این گفت وگوها برای رسیدن به توافقی که نگرانی همه طرف ها 
را از بین ببرد و زمینه بازگشت همه طرف ها را به تعهداتشان فراهم 

کند، حمایت می کنیم.
وی ادام��ه داد: م��ا مس��تمرا از گفت وگوه��ای منطقه ای حمایت 
می کنیم. گفت وگوهایی که بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج 
ف��ارس و منطق��ه برگزار ش��ود. در این چارچوب، این گفت وگوها 
می تواند نتایج مثبتی برای ملت های ما داشته باشد. با وزیر خارجه 
ایران درباره این موضوع گفت وگو کردم و مثل همیش��ه ایش��ان 
را دارای ی��ک ن��گاه مثبت در خصوص ورود به چنین گفت وگوی 
منطقه ای یافتم. محمدبن عبدالرحمن آل ثانی گفت: با وزیر خارجه 
ایران در خصوص روابط دوجانبه صحبت کردیم. این روابط بخش 
مهمی از گفت وگوهای امروز ما را به خود اختصاص داد. بر اهمیت 
این روابط و اهتمام رهبران دو کش��ور برای توس��عه روابط بین دو 
طرف و از میان برداش��تن موانعی که در راس��تای توس��عه روابط 
مشکل ایجاد می کند، تأکید می کنیم. وی افزود: در قطر امیدواریم 
و مس��تمرا تالش می کنیم با همکاری طرف ایرانی برای این که 
راه های تازه ای برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دو طرف 
ایجاد کنیم. در قطر می خواهیم روابط مان با کشورهای همسایه 
مستمرا رو به توسعه باشد. این روابط شکوفا بین کشورهای منطقه 

و همسایگان می تواند به نفع ملت هایمان باشد.

امیرعبداللهیان در نشست خبری مشترک با وزیرخارجه قطر اعالم کرد: 

تکذیب مطالبه فرابرجامی در مذاکرات دوحه

اخبار کوتاه

 گروه سیاسی: سخنگوی دولت آخرین مصوبات و تصمیمات 
جلسه روز چهارشنبه هیات دولت را تشریح کرد . علی بهادری 
جهرمی در حاش��یه جلس��ه روز گذش��ته هیات دولت، در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: امروز خبر خوش تسهیل و تسریع اعطای 
وام ازدواج را پ��س از دس��تور رئی��س جمهوری در انتهای هفته 
گذشته داشتیم. ظرف 48 ساعت بخشنامه  مربوطه صادر شد و 
طبق بخشنامه بانک مرکزی همه بانک ها مکلفند نهایتًا ده روز 
بعد از تکمیل مدارک الزم از س��وی زوجین تازه ازدواج کرده، 
وام ازدواج را پرداخت کرده باش��ند. هرگونه تاخیر در این زمان 
تخلف اس��ت و مراجع ثبت ش��کایت هم از سوی بانک مرکزی 
اعالم ش��ده اند و البته ان ش��اءاهلل س��قف زمانی از س��وی شعب 
رعایت ش��ود تا کار به ش��کایت و نظارت بانک مرکزی نرس��د.

وی افزود: خبرهای خوش��ی در زمینه برخی افتتاح ها در زمینه 
مراکز بهداشتی و درمانی داشتیم، از جمله در برخی استان های 
محروم که البته این اخبار خوش افتتاح هنوز تمام نش��ده و در 
این ایام عید و ش��ادکامی و دو س��ه هفته آتی خبرهای خوش 
افتت��اح پروژه ه��ای دیگری از جمله پروژه های بیمارس��تانی را 

خواهیم داشت.
بهادری جهرمی یادآور ش��د: خبر خوش��ی که وزارت ارتباطات 

منتش��ر کرد در حوزه تخصیص س��همیه 
اینترنت به دهک های پایین جامعه اس��ت 
ک��ه ای��ن بزرگواران با مراجعه به س��امانه 
وزارت ارتباط��ات در ای��ن زمینه می توانند 
از آن استفاده کنند. واقعه خوبی که دیروز 
رخ داد انعق��اد قرارداد س��رمایه گذاری در 
حوزه صنعت نفت با ش��یوه جدید دولت با 

مش��ارکت بانک ها و مجموعه های اقتصادی اس��ت که کمک 
می کن��د ب��ه هدایت نقدینگی موجود در کش��ور و هم به تحقق 
رشد اقتصادی کمک می کند.سخنگوی دولت همچنین یادآور 
شد: این دومین پروژه کالن از مدل جدید سرمایه گذاری دولت 
بود، قباًل هم یک س��رمایه گذاری ۱7 میلیارد دالری حدود س��ه 
ساله با مشارکت بخشی از فعاالن حوزه صنعت و معدن انجام 
شده بود و روز گذشته هم در حوزه نفت مشابه همان، در حدود 
7 میلیارد دالر س��رمایه گذاری ش��ده که یعنی بالغ بر ۶00 هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری که با هدایت و حمایت و مدیریت 
دولت به منظور ساماندهی فعالیت اقتصادی پیشرانان اقتصادی 

و هدایت آنان به حوزه های مولد است.
به��ادری جهرم��ی همچنین تاکید ک��رد: در هفته جاری اولین 

مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال ابالغ شد 
که به منظور حمایت از کس��ب و کارهای 
حوزه فضای مجازی اس��ت تا بتواند مسیر 
را ب��رای ش��اغالن این ح��وزه هموار کند. 
ان شاءاهلل کمک جدی به اشتغال آفرینی به 
ویژه به ش��رکت های دانش بنیان در حوزه 
کس��ب و کارهای ح��وزه اقتصاد دیجیتال 
خواه��د بود. وی با اش��اره ب��ه مصوبات هیات دولت تاکید کرد: 
الیحه اصالح موادی از قانون بودجه سال جاری امروز در دولت 
به تصویب رسید و اصالحات اندکی بنا شد در کارگروهی انجام 
شود تا برای مجلس ارسال شود. برخی از مواد قانون بودجه آثار 
تورمی دارند که احساس می شد باید تدابیری برای آن اندیشید 
که دولت در این الیحه برای برخی از مفاد قانون بودجه که آثار 
تورمی دارد، درخواست اصالح به مجلس ارسال خواهد کرد.

بهادری جهرمی افزود: همچنین در حوزه نظام پرداخت حقوق 
و مزایای کارکنان دولت نیز پیش از این دولت افزایش پلکانی 
حق��وق و مزای��ای کارکن��ان دولت به نفع کس��انی که دریافتی 
کمتری دارند و با افزایش ۳0 درصدی پیشنهاد کرده بود تا به 
تدری��ج برای کس��انی که حق��وق باالتری می گیرند این درصد 

کاه��ش پی��دا کند، اما مجلس این پیش��نهاد دولت را نپذیرفته 
ب��ود. س��خنگوی دول��ت تصریح کرد: طبیعت��ًا با وضعیت فعلی 
قانون بودجه از مسیری که دولت داشت به سمت اصالح نظام 
پرداخت حقوق و مزایا به ش��کلی که عادالنه تر پرداخت انجام 
ش��ود،  محقق نش��ده بود و یکی از بندهای اصالحی در الیحه 
ارسالی این اجازه را به شورای حقوق و دستمزد و هیات وزیران 
اعطا می کند که آن مجموعه ها کارمندانی که حقوق پایین تری 
نسبت به سایر بخش ها دارند، دولت امکان افزایش حقوق آن 
بخشها را داشته باشد و امیدواریم این موارد اصالحی دولت با 

موافقت مجلس همراه شود.
به��ادری جهرمی اف��زود: همچنین اصالح رابطه مالی دولت و 
ش��رکت ملی نفت از دیگر مصوبات جلس��ه روز چهارش��نبه بود 
که یکی از نقاط ضروری برای اصالح س��اختار بودجه کش��ور 
اس��ت که س��ال ها از سوی مراکز نظارتی و حقوقدانان پیگیری 
می شد؛ چرا که هم به تحقق شفافیت مالی و بودجه ای کمک 
می کن��د و ه��م افزای��ش انضباط مالی را ب��ه همراه دارد که هم 
آیین نامه و هم نمونه قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از 
دولت با ش��رکت ملی نفت منعقد می کند امروز هر دو متن به 

تصویب هیات وزیران رسید. 

دستاوردهای نظامی ایران خاری در چشمان دشمنانواکسن ایرانی جهان را شگفت زده کرد
 رئیس قوه قضاییه گفت: تولید واکس��ن ایرانی کرونا و نجات جان انس��ان ها از 
طریق تولید این دارو بس��یاری از جهانیان را نیز به ش��گفتی واداش��ت.آیت اهلل 
والمس��لمین محس��نی اژه ای رئیس دس��تگاه قضا صبح روز چهارش��نبه ۱5 تیر با 
حض��ور در مجموع��ه گ��روه دارویی برکت در اس��تان البرز، از بخش های مختلف 
این مجموعه بازدید کرد.رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: کارشناسان سازمان 
بهداشت جهانی در فروردین امسال از  خط تولید واکسن کوو ایران برکت بازدید 
کردن��د و در گ��زارش خ��ود ب��ه تجهیزات بی نظیر این خ��ط تولید و ارزش علمی 

باالی این مجموعه تولیدات اذعان کردند. پس از این بازدید، با حضور رئیس دستگاه قضا و مسئوالن مجموعه 
گروه دارویی برکت و س��تاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره(، خط تولید واکس��ن محصوالت بیولوژیک و پپتیدی 
شرکت بیوسان فارمد افتتاح شد. رئیس قوه قضاییه پس از افتتاح این خط تولید، موضوع طب، دارو و داروسازی 
را مقوله ای دارای اهمیت باال دانست که بشر از ابتدای خلقت خود بدان نیاز داشته و این نیاز همچنان ادامه دارد.
وی با افزود: دانش و علم تولید دارو دانشی نیست که در یک مقطع زمانی کاربرد داشته باشد و در زمان دیگر به 
آن احتیاجی نباشد.محس��نی اژه ای ادامه داد: تولید واکس��ن ایرانی کرونا با توجه به فش��ارهای ظالمانه تحریم ها 

عالوه بر آنکه تراز کشور ما را در دنیا باال برد، بسیاری از جهانیان را نیز به شگفتی واداشت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اش��اره به تجهیز یگان های این نیرو به تس��لیحات 
نقطه زن، دورزن و هوشمند، گفت: دستاوردهای نظامی، دفاعی و تسلیحاتی نیروی 
زمینی ارتش، همچون خاری در چشم دشمنان است. امیر کیومرث حیدری، فرمانده 
نیروی زمینی ارتش در بازدید از وضعیت آمادگی دفاعی و توان رزمی عملیاتی تیپ 
۳28 متحرک هجومی مریوان، با اشاره به تجهیز یگان های نیروی زمینی ارتش به 
تس��لیحات نقطه زن، دورزن و هوش��مند گفت: امروز دستاوردهای نظامی، دفاعی و 
تسلیحاتی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران همچون خاری در چشمان 

دشمنان قسم خورده این مرز و بوم است. وی با تأکید بر اینکه یگان های نیروی زمینی ارتش همیشه پویا، بالنده و 
بازدارنده هستند، اظهار کرد: آمادگی بی نظیر نیروهای مسلح، حکایت از روحیه و انگیزه مضاعف کارکنان آن در دفاع 
از خاک این مرز و بوم دارد، به گونه ای که شبانه روز و با تمام وجود برای امنیت این سرزمین تالش می کنند. فرمانده 
نیروی زمینی ارتش در این بازدید ضمن دیدار چهره به چهره با کارکنان پایور این تیپ عنوان کرد: در امتثال اوامر مطاع 
فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر ارتقاء منزلت اجتماعی و رسیدگی به وضعیت معیشت کارکنان نیروی زمینی، احداث 
منازل سازمانی به صورت انبوه در دستور کار این نیرو قرار گرفت. امیر حیدری گفت: نیروی زمینی ارتش افتخار دارد 

منازل سازمانی خود را با بهترین نقشه و تجهیزات تهیه و به کارکنان تحویل دهد.

بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح کرد

عزم دولت برای حمایت از پیشرانان اقتصادی

گروه سیاسی: رئیس جمهور گفت: شرکت های 
ب��زرگ اقتص��ادی به عنوان جریان پیش��ران 
اقتصاد کش��ور فعال ش��ده اند و مردم در آینده 
نزدیک ثمرات و نتایج این اقدامات را ش��اهد 
خواهند بود. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح 
روز چهارش��نبه در جلسه هیئت دولت با تأکید 
بر ضرورت استفاده از فرصت های ایجاد شده 
ب��رای تقویت مبادالت تجاری با کش��ورهای 
منطقه به ویژه همسایگان، به دیدارهای خود 
در حاش��یه اجالس س��ران کشورهای ساحلی 
خزر در ترکمنستان اشاره و تصریح کرد: وزارت 
جهاد کش��اورزی از جمله دس��تگاه هایی است 
ک��ه می توان��د با توجه به زمینه و ظرفیت تولید 
محصوالت کشاورزی در کشورهای همسایه، 
در زمینه مبادالت اینگونه محصوالت فعال تر 

ش��ود. وی همچنی��ن ب��ه فرصت اس��تفاده از 
خ��ط اعتب��اری و نی��ز س��رمایه های داخلی و 
خارجی برای رش��د س��رمایه گذاری در کشور، 
توس��عه صنعت و اجرای طرح های مش��ترک 
ب��ا دیگر کش��ورها، از جمل��ه پیگیری و اجرای 
کریدور رش��ت- آس��تارا و ادامه آن از طریق 
جمهوری آذربایجان اش��اره کرد و بر تس��ریع 
در پیگیری توافق های انجام ش��ده بین ایران 
و دیگر کشورها از سوی وزارت امور خارجه و 

دستگاه های مربوطه تاکید کرد.
رئیسی با اشاره به امضای تفاهم نامه 7 میلیارد 
دالری توس��عه میدان نفتی مشترک آزادگان، 
این اقدام را یکی از ش��اخص های مهم اتکا به 
توان داخلی و استفاده از سرمایه ها و نقدینگی 
موجود در کش��ور و هدایت آن به مس��یر رونق 

تولید خواند و گفت: اگر نقدینگی در امر رونق 
تولید به کار گرفته شود، رشد آن باعث نگرانی 
نخواهد بود. این نقدینگی سرگردان است که 
باعث تورم و نابسامانی های اقتصادی در کشور 
می ش��ود. رئیس جمهور افزود: با امضای این 
تفاهم نامه که گامی مهم در مسیر تالش های 
دولت برای افزایش سرمایه گذاری در امر رونق 
تولید اس��ت، ش��رکت های بزرگ اقتصادی به 

عنوان جریان پیش��ران اقتصاد کش��ور، فعال 
شده اند و مردم در آینده نزدیک ثمرات و نتایج 

این اقدامات را شاهد خواهند بود.
رئیس��ی مش��ارکت بانک ها در اجرای اینگونه 
طرح ها را عامل تحرک و اعتماد بیشتر بخش 
خصوصی برای سرمایه گذاری در کشور خواند. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنانش 
ب��ا تاکی��د بر لزوم جلوگیری از رس��وب کاال در 
گمرکات کش��ور، گف��ت: واردات هر نوع کاال 
به کش��ور باید مس��تند و تابع مقررات و دارای 
اسناد قانونی الزم باشد. پیش از آنکه کاالیی به 
گمرکات وارد و در آنجا دپو و به دالیل مختلف 
معطل شود، باید همه ابعاد قانونی واردات آن 
در مبدأ مورد رسیدگی قرار گیرد تا از انتقال به 
گمرک و س��پس توقف آن به دالیل مختلف، 

جلوگیری شود.
رئیس��ی در ابتدای س��خنان خود با تس��لیت 
ش��هادت حضرت امام محمدباقر )ع( به نقش 
آن بزرگوار در توسعه علوم و معارف الهی اشاره 
و تاکید کرد: معرفت الهی یکی از شروط مهم 
موفقیت برای انسان های سالک است و جامعه 
ام��روز به ویژه مؤمنان نباید از کس��ب معارف 
الهی و رش��د معنوی غاف��ل بمانند. هر فردی 
حتی در باالترین مس��ئولیت اجرایی می تواند 
با بهره گیری از معارف الهی، پیش��رفت در کار 
و زندگ��ی خ��ود را تکمیل و تس��ریع کند. وی 
همچنی��ن با گرامیداش��ت روز عرفه و تبریک 
فرارسیدن عید سعید قربان و ایام یوم الترویه، 
بر لزوم توجه خاص به این ایام و بهره برداری 

معنوی برای قرب الهی تاکید کرد.

آیت اهلل رئیسی در جلسه هیات دولت خبر داد:

نقدینگی سرگردان عامل نابسامانی اقتصاد


