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روی موج کوتاه

معاون اول رئیس جمهور با اشاره 
به جهت گیری های دقیق نیرو های 
مسلح در اجرای طرح های توسعه ای 
و واگــذاری بنگاه هــا و بخش های 
اقتصادی به دولت و بخش خصوصی 
تاکید کــرد: واگــذاری بانک های 
مربوط به نیرو های مســلح به دولت 
تصمیمی انقالبی و بزرگ بود که با 
هماهنگی کامل و دســتور فرمانده 

کل قوا تحقق یافت.
بــه گــزارش ایلنــا، اســحاق 
جهانگیری در آئیــن بهره برداری از 
مجتمع صنعتی و معدنی ســازمان 
توســعه منابع انرژی وزارت دفاع و 
پشــتیبانی نیروهای مسلح با اشاره 
به برگزاری بیش از سه سال جلسات 
مختلف با حضور رئیس ســتاد کل 
نیروهای مسلح و وزرای سابق و فعلی 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 

خصوص تعییــن تکلیف بانک های 
متعلق به این نیروها گفت: نیروهای 
مسلح عالقمند بودند تا مدیریت این 
بانک ها را در اختیار دولت قرار داده 

و از فعالیت بانکداری کنار بکشند. 
وی با بیان اینکه پس از برگزاری 
جلسات، پیشنهاد واگذاری به رهبر 
معظم انقالب ارائه شد و فرماندهی 
کل قوا نیــز این موضــوع را اعالم 
کردند، اظهار داشــت: خوشبختانه 
بدون کمترین دغدغه و نگرانی این 
اتفاق انجام شــد زیرا مردم متوجه 
بودند که این اتفاق بزرگ با محوریت 
بانک مرکزی در حال انجام است. نه 
ســپرده گذاران و نه برخی بانک ها 
که سهامدارانی از بخش خصوصی 
داشتند نگران نشدند و حتی اتفاق 
قابل توجهی نیز در مسایل اقتصادی 

پیش نیامد. 

معــاون اول رئیــس جمهوری 
با اشــاره به اینکه اکثــر بانک های 
نیروهای مســلح در شرایط بهتری 
نسبت به برخی بانک های خصوصی 
قرار داشتند، تصریح کرد: نیروهای 
مســلح برای این که باری بر دوش 
دولت تحمیل نشود پیشنهاد کمک 
هم داشتند، البته بســیاری از این 
بانک هــا در بنگاه هــای اقتصادی 
سهام دار بودند و متعاقب این اتفاق 
ســهام آنها نیز به بانک سپه واگذار 

شد.
جهانگیــری از وزارت دفــاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان 
وزارتخانه ای موفق یاد کرد و با اشاره 
به وضعیت باثبات امنیتی کشــور 
در منطقــه آشــوب زده خاورمیانه 
خاطرنشان کرد: این ثبات محصول 
دستاوردها و فعالیت های نیروهای 

مسلح کشــور و این وزارتخانه مهم 
است.

ایران بخشی از راهکار حل 
مشکالت منطقه است

وی افزود: امروز دوست و دشمن 
بر اینکه ایــران از کانون های ثبات 
منطقه اســت معترفند و می دانند 
ایــران قطعاً بخشــی از راهکار حل 

مشکالت در منطقه است.
معــاون اول رئیس  جمهوری با 
اشــاره به درخشــش وزارت دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مســلح در 
موضــوع موشــکی و تهیــه پیش 
نیازهای نیروهای مسلح ابراز داشت: 
امروز این توانمندی باعث شــده در 
حــوزه فناوری های نویــن و دانش 
بنیان سرآمد باشیم که باید از همه 
محققان و پژوهشــگران کشور که 
دستاوردهای بزرگی را به مردم هدیه 
می دهند به ویژه سردار حاتمی وزیر 
توانمند و خوش فکر این وزارتخانه 

قدردانی کرد.
جهانگیری با اشاره به اینکه هدف 
آمریکا از جنگ اقتصادی فروپاشی 
ایران بود، عنوان کرد: بســیاری از 
کشورها تصور می کردند آمریکایی ها 
می توانند اقتصاد ایران را از بین ببرند 
اما دلیــل آنکه این اتفــاق رخ نداد، 
این بود که کشــور از توان الزم برای 
ساخت دستگاه ها و تجهیزات مورد 
نیاز و بهره برداری از معادن برخوردار 

شده است.
وی اضافه کرد: البته مردم کشور 
مشکالت بسیاری را تحمل می کنند، 
اما در هیچ کجای دنیا به این موضوع 
فروپاشــی نمی گوینــد حتی خود 
آمریکا نیز در مقطعی دچار تحوالت 
شدید اقتصادی شد و مجبور شدند 
بســیاری از واحدهای صنعتی را به 

دولت واگذار کردند.
تحریم فلزات نتوانست 

خدشه ای به واحدهای صنعتی 
وارد کند

معــاون اول رئیس   جمهور ادامه 
داد: کشــوری که قادر بــه احداث 
نیروگاه و راه انــدازی صنایع فوالد و 
کارخانه تولید ســرب و روی است، 
می تواند اقتصاد خود را روی پا نگه 
دارد. یکی از پایه های اصلی تحریم، 

تحریم فلزات بود، هم فلزات گرانبها 
و هم افزایش قیمت مواد معدنی، اما 
به فضل الهی موفق نشدند خدشه ای 
به برنامه های واحدهای صنعتی ما 

وارد کنند.
وی با اشــاره بــه ظرفیت های 
گســترده کشــور در بخش معدن 
در مناطــق مختلف کشــور اظهار 
داشت: ما در بسیاری از فلزات نظیر 
مس و روی عالوه بر این که خودکفا 
هستیم به صادرات نیز فکر می کنیم. 
اقدام مهم دیگری که در حال وقوع 
است توســعه فلزات پیشرفته نظیر 
تیتانیوم است و اینها دستاوردهای 
خوبی است که باید توسعه پیدا کند.

وی با اشــاره به اهمیــت انتقال 
صنایع آالینده از حاشــیه پایتخت 
و ایجــاد صنایع دوســتدار محیط 
زیست و نیز اهمیت موضوع توسعه 
مراکز تحقیقاتی ابراز داشــت: این 
طرح با اتکا به دانــش و توان داخلی 
و تکیه بر ویژگی هــای دانش بنیان 
در کمترین زمان و بیشترین سطح 
همکاری هــای غیردســتگاهی به 

بهره برداری رسیده است.

اسحاق جهانگیری در سمنان:

ادغام بانک های نظامی به دستور رهبری صورت گرفت

خبر

آیت اهلل سبحانی از وجود فساد در شهر قم 
انتقاد کرد و گفت: متأسفانه در همین شهر قم 
فساد در حوزه زنان افزایش یافته است، باید با 
حضور زنان مبلغه، مجالس تعلیمی و تربیت 
در مساجد و منازل برای زنان برگزار شود تا 

شاهد اثر بخشی باشیم.
ایــن مرجــع تقلیــد روز گذشــته در 
دیــدار اعضــای شــورای سیاســتگذاری 
حوزه های علمیــه خواهران با بیــان اینکه 
حوزه علمیه خواهــران قبــل از انقالب به 
صورت اجمالی در آبادان نیز وجود داشــته 
اســت، به اثرگذاری مبلغه ها اشــاره کرد و 
افزود: در آبــان این اثرگــذاری مبلغه ها را 
تجربه کردیم. در گذشــته در شــهر آبادان 

آمریکایی و انگلیسی حضور داشتند و اغلب 
زنان بی حجاب رفــت و آمد مــی کردند و 
مبلغه ها به این شــهر برای تبلیغ می آمدند 
 و با تبلیغ خود اثرگذار بودند و حجاب شــهر 

عوض می شد.
تنها 10 درصد طلبه ها برای اجتهاد 

حفظ شوند
آیت اهلل ســبحانی گفت: افــرادی که در 
حــوزه علمیه خواهــران و جامعــه الزهراء 
مشغول تحصیل هستند، باید از آنها مبلغه ها 
تربیت شود تا در خانه ها، مساجد و ... به تبلیغ 
دین بپردازند و در این رهگذر اثرگذار باشند.

این مرجع تقلید ادامه داد:  باید مسیر درس 
آنها به ســمت تبلیغ برود و مبلغه باشــند تا 

بتوانند روی زنان اثر گذار باشند. 
حفظ حدیث و قرآن باید در آنها مجســم 
شود و تشکیالت به گونه ای باشد که از وجود 
این مبلغه ها در مســاجد و مدارس استفاده 
شــود. او با بیان اینکه 10 درصد این طلبه ها 
برای اجتهاد حفظ شوند و الباقی برای تبلیغ 
در بخش بیــان و قلم تربیت شــوند، اظهار 
داشت: اگر این کار انجام نشده، انجام شود و 

اگر صورت گرفته تقویت شود.
تاکید بر استقالل حوزه از دولت 

آیت اهلل ســبحانی با اشــاره به استقالل 
حوزه از دولت گفت: گستردگی در مدیریت 
هزینه دارد، باید مدیریت کوچک شــود تا 
نیاز دولــت در بحث درآمدها کمتر شــود. 

علمایی که در شــهرها هستند کمک کنند، 
 برای خود وظیفه ببینند که بخشی از کار را 

انجام دهند .
حوزه به دادن مدرک اکتفا نکند

او افزود: اگر حــوزه مدرکی می دهد، باید 

طلبه ها بتواننــد با آن مــدرک در مدارس 
تدریس کنند، یعنی مدرک حوزه در مدارس 
کارایی داشته باشد. در این صورت استقبال 
هم بیشتر می شود و اگر صرف مدرک باشد، 

اقبال از حوزه کمتر می شود.

آیت اهلل سبحانی: 

فساد در حوزه زنان در شهر قم افزایش یافته است
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 روحانی فردا 
راهی بغداد می شود

رئیس جمهور به دعوت رسمی رئیس جمهور و 
نخست وزیر عراق، روز دوشنبه و برای سفری ۳ روزه 
به این کشور سفر می کند و مذاکرات دو جانبه ای با 
رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق در خصوص روابط 
فیمابین و همکاری های منطقه ای دو کشور خواهد 
داشت. عالوه بر این، هیأت های عالی رتبه دو کشور 
نیز طی نشست هایی مشترک و همینطور جداگانه با 
همتایان خود، آخرین وضعیت توافقات و همکاری ها 
و همچنین فرصت های جدید برای توسعه و تعمیق 
روابط دو کشور دوست و همسایه را بررسی می کنند. 
همچنین رئیس جمهوری در این ســفر با آیت اهلل 

سیستانی از مراجع عظام تقلید دیدار خواهد کرد.
    

پیام تبریک روحانی برای رئیسی؛
دولت تدبیر و امید آماده 

همکاری با قوه قضائیه آماده است
رئیس جمهوری در پیامی بــا تبریک انتصاب 
حجت االسالم والمســلمین رئیسی از سوی رهبر 
معظم انقالب اسالمی به سمت ریاست قوه قضائیه، 
تاکید کرد که دولت تدبیــر و امید برای همکاری و 
تعامل با آن قوه در جهت تحقق آرمان های بلند نظام 
اســالمی و اجرای دقیق قانون اساسی آماده است. 
روحانی ابراز امیدواری کرده است با حضور حجت 
االسالم والمسلمین رئیسی در رأس دستگاه قضایی 
کشور، شاهد تحوالت مورد انتظار مردم در گسترش 
عدالت اجتماعی، احقاق حقوق عمومی و شهروندی، 
مبارزه جدی و همه جانبه با فساد و تحکیم امنیت در 
همه ابعاد آن از جمله امنیت سرمایه گذاری و صیانت 

از فعالیت های سالم اقتصادی در کشور باشیم.
    

فرمانده ارتش:  
حداقل یکسال دیگر 

از جنگ اقتصادی باقی مانده
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در همایش فرماندهان 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( ارتش، گفت: 
جنگ اقتصادی اخیر توامان با عملیات های روانی و 
سیاسی است و یکی از پیچیده ترین و سخت ترین 
جنگ ها حتی سخت تر از دوران دفاع مقدس است. 
ما یک سال از جنگ اقتصادی را پشت سر گذاشته  و 
دشمن را ناکام کردیم و حداقل یکسال دیگر را پیش 
رو داریم که باید با مدیریت، تحمل و صبر از یکسال 

باقی مانده نیز عبور کنیم.
    

فائزه هاشمی در مصاحبه با یورونیوز:
تفکرات جمهوری اسالمی درباره 

زنان، تفکرات داعشی است
باشگاه خبرنگاران نوشت: مصاحبه اخیر فائزه 
هاشمی رفسنجانی با یورونیوز به مناسبت هشتم 
مارس، روز جهانی زن، بازتاب گسترده ای در فضای 
مجازی داشت. او در قسمتی از صحبت های خود 
ادعا کرد جمهوری اسالمی با سیاسی کردن مسائل 
مربوط به زنان و گره زدن آن با مباحث دینی، مانع از 
رفع تبعیض علیه زنان می شود. او همچنین در بخش 
دیگری از اظهارات خود که به تیتر اول این مصاحبه 
یورونیوز تبدیل شده، گفته است: »تفکرات جمهوری 

اسالمی نسبت به زنان تفکرات داعشی است.«
    

عمران خان به زودی با روحانی 
گفت وگو خواهد کرد

وزیر راه آهن پاکستان که هفته گذشته در سفری 
رســمی در ایران حضور یافته بود، امروز اعالم کرد 
»عمران خان« نخســت وزیر پاکستان به زودی با 
»حسن روحانی« رئیس جمهوری اسالمی ایران 
در مورد مســائل مهم رایزنی خواهد کرد. »شیخ 
رشــید احمد«، وزیر راه آهن پاکستان سه شنبه 
هفته گذشته برای شرکت در مراسم افتتاح راه آهن 
قزوین - رشــت به ایران آمد و در حاشیه این سفر 
با محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی و علی اکبر 

والیتی مشاور مقام معظم رهبری دیدار کرد.
    

محسن رضایی:
بودجه 98 هیچ تناسبی با شرایط 

تحریمی ندارد
محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
دولت و مجلس نزدیک به ســه چهارم بودجه را در 
شرکت های دولتی بسته اند که در اختیار مدیران 
اســت. بخش اعظم بودجه عمومی هم در اختیار 
دولت قرار دارد. از این مقدار چیــزی در حدود ده 
درصد عمرانی اســت. این بودجه هیچ تناســبی 
با شــرایط تحریمی و جنگ اقتصادی ندارد؛ اوالً 
صرفه جویی در آن دیده نشده است ثانیاً مشارکت 
مردمی در آن ضعیف است ثالثاً کسری بودجه ۹۸ 
را نشان می دهد که دولت خود را به خواب زده است.

پیشنهاد واگذاری 
بانک های نظامی به رهبر 
معظم انقالب ارائه شد و 

فرماندهی کل قوا نیز این 
موضوع را اعالم کردند. 

خوشبختانه بدون کمترین 
دغدغه و نگرانی این اتفاق 

انجام شد. نه سپرده گذاران 
نگران شدند و نه بانک ها. 
اتفاق قابل توجهی نیز در 

مسایل اقتصادی پیش 
نیامد

 یکی از پایه های اصلی 
تحریم، تحریم فلزات 

بود، هم فلزات گرانب ها 
و هم افزایش قیمت مواد 
معدنی، اما به فضل الهی 
موفق نشدند خدشه ای 
به برنامه های واحدهای 

صنعتی ما وارد کنند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: بدون 
ایران و عــراق این منطقــه روی آرامش را 
نخواهد دید، این دو کشــور ســتون های 

امنیت منطقه هستند.
به گزارش مهر، محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشــورمان بعد از ظهر دیروز 
در همایش »حکیم؛ محــور وحدت« و در 
شانزدهمین سالگرد شهادت آیت اهلل سید 
محمدباقر حکیم با بیان اینکه »شهید حکیم 
نمونه بارز اخالق اســالمی بود و همزمان با 
مجاهدت، اخالق داشــت«، تصریح کرد:  
اگر نبود ایــن ویژگی های شــهید حکیم، 
امروز با عراق دیگری مواجــه بودیم . آنچه 
شهید حکیم پایه گذاری کرد منجر به ایجاد 

ارتباط عمیق میان ایــران و عراق و نهادینه 
شدن این روابط شــد و امروز می بینید که 
 هیچ قدرتی نمی توانــد این دو ملت را از هم 

جدا کند.
وی افزود: ارتباطی که با بدر در مبارزه با 
صدام شروع شد و با حشد الشعبی ادامه پیدا 
کرد و دیدیم که مردم ایران و عراق در کنار 

هم با تکفیر و تروریسم مبارزه کردند.
وزیر امــور خارجه با بیان اینکه شــهید 
حکیم کســی بود که با درایــت پروژه های 
بسیار خطرناکی که برای آینده عراق دیده 
بودند را نقش بر آب کرد، تصریح کرد: شهید 
حکیم توانست با حکمت و درایتی که داشت 

از آن مرحله عبور کند. 

مردم ایران و عراق جدایی ناپذیرند
وی خاطرنشان کرد: من بعد از سفر آخر 
خود به عراق که پنج روزه بود، در دیدارهایی 
که داشــتم با تمام وجود احساس کردم که 
مردم دو کشــور ایران و عراق جدایی ناپذیر 

هستند.

 امشب هم برای تدارک ســفر تاریخی 
جناب آقای روحانی به عراق عازم این کشور 
هستم و مطمئنم این سفر نشان خواهد داد 
که دو ملت ایران و عراق قلب تپنده منطقه 

هستند.
وزیر خارجــه کشــورمان تصریح کرد: 

امیدواریــم با حرکت جدیــدی که احزاب 
عراقی آغاز کرده اند بتوانیــم حرکت رو به 
جلویی داشته باشــیم و آن حرکت آنها این 
اســت که ما گروه ها و ائتالف هایی در عراق 
داریم که متشکل از احزاب و اقوام مختلف 
اســت و این ثمره خون شــهید حکیم به 

حساب می آید.
ظریف در پایان با بیان اینکه شهید حکیم 
نه تنها شهید محراب بود بلکه شهید وحدت 
هم بود، خاطرنشان کرد: ما امروز گروه هایی 
در عــراق داریم که از همه اقــوام و مذاهب 
هســتند، در ســفری که به عراق داشتم با 
دو ائتالف به رهبری ســید عمــار حکیم و 
برادران بدر دیدار کــردم. از این رو ائتالف 
از شیعه، ســنی، کرد، ترکمان و مسیحی 
همه با هــم جمع شــدند و ایــن پیروزی 
 بزرگی بــرای ندای وحدت شــهید حکیم

 است.

ظریف:

ایران و عراق ستون های امنیت منطقه هستند


