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 تشریح نشست الریجانی
با خدایی درباره »کنکور«

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
نشست رئیس مجلس شورای اسالمی با رئیس سازمان 
س��نجش و جمعی از نمایندگان درباره نحوه برگزاری 

کنکور سراسری را تشریح کرد.
میر حمای��ت میرزاده در حاش��یه جلس��ه علنی 
مجل��س در جمع خبرنگاران درباره جلس��ه جمعی از 
نمایندگان و رئیس سازمان سنجش با علی الریجانی 
برای بررسی نحوه برگزاری کنکور سراسری در کشور، 
گفت: در این جلس��ه دغدغه های مختلف بخش هایی 
چون مجلس، کمیسیون آموزش و تحقیقات، سازمان 
س��نجش و مرکز پژوهش های مجل��س درباره کنکور 
سراس��ری مطرح شد. وی افزود: این جلسه صرفاً یک 
نشست هم اندیش��ی بین دس��تگاه های مذکور جهت 
بررس��ی نحوه برگزاری کنکور سراس��ری بود و قطعاً 
این جلس��ات هم اندیش��ی ادامه خواهد داش��ت تا ما 
رهنمودهایی را که در این جلسات مطرح می شود، در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیگیری کنیم.

میرزاده در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر اینکه آیا 
در این جلس��ه درباره تعویق زمان برگزاری کنکور به 
دلیل وقوع سیل در برخی از استان های کشور، بحثی 
مطرح ش��ده اس��ت؟، گفت: هیچ صحبتی در این باره 
مطرح نش��د و بعید است که چنین اتفاقی بیفتد و در 
کمیس��یون آموزش هم چنین مسئله ای تا این لحظه 

مطرح نشده است.  مهر

 تصمیمات ایران در حوزه های مختلف
روی کاغذ متوقف نمی شود

امی��ر دریادار حس��ین خان��زادی، فرمانده نیروی 
دریایی جمهوری اس��المی ایران در حاش��یه اجالس 
هفتادمین س��ال تش��کیل نی��روی دریای��ی چین، با 
فرمان��ده نیروی دریایی این کش��ور در ش��هر بندری 

چینگدائو دیدار کرد.
امیر دریادار »حس��ین خانزادی« ضمن تاکید بر 
رواب��ط رو به رش��د و مطلوب بین دو کش��ور گفت: با 
توجه به اهمیت و حساس��یت باالی این اجالس برای 
کش��ور چین، بنده به عنوان نماینده نیرو های مس��لح 
جمهوری اس��المی ایران در این مراسم شرکت کردم 
که این اتف��اق به معنی اهمی��ت و درک متقابل بین 

ایران و چین و نیروهای مسلح دو کشور است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی 
ایران با اشاره به فهم و درک متقابل کشورهای دارای 
تمدن های بزرگ دریای��ی در موضوع حقوق و امنیت 
دریایی خاطرنش��ان کرد: کش��ورهای فاقد ریشه  های 
تمدنی که امروزه بر دنیا س��لطه دارند، به هیچ عنوان 
نمی توانند فرهنگ غنی دریای��ی را به دیگران دیکته 
کنند. کشورهای ایران و چین جزو کشورهای باتمدن 
و ریش��ه داری هس��تند که همواره ب��ا دریانوردی، در 

دریاهای آزاد و بین المللی حضور موثری دارند.
امی��ر دری��ادار خان��زادی با اش��اره به پیش��رفت 
های نی��روی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران 
و هم��کاری با نیروه��ای دریایی منطقه یادآور ش��د: 
نیروهای مسلح جمهوری اس��المی ایران همواره اهل 
عمل هس��تند و هیچ یک از تصمیمات ایران اسالمی 
در حوزه ه��ای مختلف بر روی کاغ��ذ متوقف نخواهد 
شد. دنیا بداند حضور نیروهای فرامنطقه ای در شمال 
اقیان��وس هند بی معنی اس��ت و امنیت جمعی تنها با 

وجود کشورهای منطقه ای بدست می آید.
فرمان��ده نی��روی دریایی چی��ن نیز ضم��ن ابراز 
خرسندی از حضور فرمانده نیروی دریایی ایران در این 
اجالس و اعالم آمادگی کشورش برای توسعه تعامالت 
در سطوح باالتر و همچنین همکاری نزدیک تر به منظور 
رسدن به امنیت دریایی، گفت: حضور ناوگروه های هر 
دو کش��ور در بنادر یکدیگر باعث تسریع در این روابط 
خواهد شد و ما همواره از این موضوع استقبال خواهیم 

کرد.  روابط عمومی ارتش

اخبار

حمایت یکپارچه اعضای جامعه اطالعاتی از سپاه پاسداران
 در یکصد و هش��تاد و پنجمین جلس��ه ش��ورای هماهنگی اطالعات کشور 
ضمن بزرگداشت روز س��ربازان گمنام امام زمان)عج( و تبریک میالد باسعادت 
حضرت مهدی )عج( گزارشی از آخرین وضعیت مناطق سیل زده توسط معاون 
امنیتی انتظامی وزارت کش��ور و مس��ئولین ذیربط در س��تاد بحران ارائه شد و 
اعضای جلسه درباره ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن به تبادل نظر پرداخته و تدابیر 

الزم در رابطه با تمهیدات مورد نیاز را اتخاذ کردند .
در ادامه جلس��ه آثار و تبعات تروریس��تی خواندن س��پاه پاسداران از سوی استکبار 
جهانی در س��طح داخلی و بین المللی توسط فرماندهان عالی سپاه بررسی شد و نسبت 
به پیش��نهادها، اقدامات مقابله ای ، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.در این جلسه ضمن 
حمای��ت کامل و یکپارچ��ه تمامی اعضای جامعه اطالعاتی از س��پاه پاس��داران انقالب 

اسالمی بر ضرورت اقدامات آفندی و مقابله ای با آمریکای تأکید شد.  واجا

سربازان گمنام
وزیر دفاع به روسیه می رود

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح جمهوری اس��المی ایران به دعوت 
رسمی ارتشبد سرگئی شویگو وزیر دفاع فدراسیون روسیه امروز سه شنبه سوم 

اردیبهشت برای سخنرانی در کنفرانس امنیتی روسیه وارد مسکو خواهد شد.
امیر سرتیپ حاتمی  قرار است در نشست امنیتی و بین المللی مسکو که در 

تاریخ سوم تا پنجم اریبهشت  برگزار می شود، شرکت و سخنرانی  کند.
وی در این سفر با همتای روسی خود دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه، منطقه ای و 
بین المللی مذاکره خواهد کرد. وزیر دفاع کشورمان همچنین در حاشیه این نشست با وزرای 
دفاع، مقامات امنیتی و نظامی کشورهای مختلف شرکت کننده در کنفرانس امنیتی مسکو 
دیدار و مذاکره خواهد کرد. هشتمین  کنفرانس امنیتی  و بین المللی مسکو با حضور وزرای 
دفاع، روسای ستاد و فرماندهان عالیرتبه نظامی و دفاعی و مسئولین سازمانهای بین المللی 

از بیش80 کشور جهان طی دو روز برگزار خواهد شد.  روابط عمومی وزارت دفاع

پارلمان
طرح »اقدام متقابل علیه آمریکا« اصالح شد

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجل��س از اصالح طرح »اق��دام متقابل علیه 
آمریکا« خبر داد.

س��ید حسین نقوی حس��ینی با بیان اینکه نظر رئیس مجلس بر این بود تا در 
ای��ن طرح اصالحاتی اعمال ش��ود، ادامه داد:البته آق��ای الریجانی این موضوع را به 
آقای فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی اعالم کرده بود و پیرو این موضوع، 
کمیسیون ۷ صبح روز گذشته جلسه  فوق العاده برگزار کرد که اعضای کمیسیون با اعمال 
اصالحات در این طرح مخالفت کردند. وی گفت: کمیته ای که این موضوع را پیگیری می کند 
تشکیل جلسه داد و طرح را اصالح کرد، در این جلسه معاون وزارت امورخارجه، معاون حقوقی 
سپاه، معاون حقوقی وزارت دفاع، از سازمان اطالعات سپاه و وزارت اطالعات حضور داشتند. 
نقوی حسینی اضافه کرد:پس از حدود ۳ ساعت جلسه اصالحاتی در طرح مذکور ایجاد شد و 

متن نهایی تدوین و برای تصویب در صحن کمیسیون به کمیسیون ارائه شد.  میزان

در حاشیه

فرمانده نیروی دریایی سپاه:  
استفاده از تنگه هرمز برای ایران محدود شود، آن را خواهیم بست

فرمان��ده نیروی دریایی س��پاه گفت: تنگه هرمز طب��ق قوانین بین المللی یک  ن ا ر ا ســد گذرگاه دریایی است و اگر از استفاده از آن منع شویم، آن را خواهیم بست.پا
دریادار علیرضا تنگسیری اظهار داشت: سپاه پاسداران برای دفاع از انقالب اسالمی تاسیس 
شد و دفاع از انقالب اسالمی ایران حد و مرزی ندارد؛ تغییر فرمانده کل سپاه پاسداران نیز هیچ 

ارتباطی به تصمیم اخیر آمریکا ندارد.
فرمانده نیروی دریایی س��پاه یادآور ش��د: سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران صرفا نظامی 
نیس��ت؛ بلکه در دفاع از انقالب اس��المی و رشد و توسعه ایران اس��المی نیز سهیم است. سپاه 
همچنین در همیاری مصیبت زدگان سیل اخیر در ایران نیز سهم بسزایی داشته است و افتخار 

می کنیم که سپاه پاسداران به مظلومان و ستم دیدگان کمک می کند.
دریادار تنگس��یری از حمایت های مجلس جمهوری اس��المی ایران از سپاه قدردانی کرد و 
گفت: حامی واقعی تروریسم در منطقه و جهان را همه می شناسند و تصمیم آمریکا علیه سپاه 

پاسداران تنها در راستای گمراهی افکار عمومی صورت گرفت.
فرمانده نیروی دریایی س��پاه با اشاره به توانمندی های نظامی ایران گفت: به رغم تحریم ها 
توان نظامی ایران روز به روز در حال پیشرفت است و هرچه تحریم ها بیشتر شود، توان نظامی 
ایران نیز روز به روز بیشتر می شود؛ البته ما با کشور های هم جوار در دریا تعامالت و همزیستی 
مسالمت آمیز داریم. وی تصریح کرد: دشمنی آمریکا با ایران به حمایت کامل واشنگتن از رژیم 
صهیونیستی بازمی گردد. دریادار تنگسیری با اشاره به تهدید آمریکا علیه ایران مبنی بر تحریم 
نفتی یادآور شد: تنگه هرمز طبق قوانین بین المللی یک گذرگاه دریایی است و اگر از استفاده از 
آن منع شویم، آن را خواهیم بست. درصورت وجود هرگونه تهدید در حمایت و دفاع از آب های 
ای��ران کوچکترین تردیدی نخواهیم کرد، از آبروی خود دفاع خواهیم کرد و هرکجا بحث دفاع 

از حق ایران باشد مقابله به مثل می کنیم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه حضور نظامیان بیگانه منطقه را عامل ناامنی منطقه دانست و گفت: 
بیگانگان هیچ اهمیتی به امنیت منطقه نمی دهند و برایشان مهم نیست که اقداماتشان منجر به نابودی 
منطقه می شود. بیگانگان مستقر در منطقه دشمنان مردم در منطقه هستند و تهدیدی برای منطقه 
محسوب می ش��وند. وی با اشاره به حضور »حشد الشعبی« و نیرو های مقاومت برای کمک رسانی و 
امداد در مناطق سیل زده ایران گفت: دست نشانده ها و مزدوران غرب و منافقان هستند که درخصوص 
مشارکت حشد الشعبی عراق در کمک رسانی به سیل زدگان اظهارات تحریک آمیزی دارند، حشد 
الشعبی نیرو های مردمی بودند که با کمک رسانی به سیل زدگان، کمک های ایران به عراق را جبران 

کردند و بدون سالح و با بالگرد برای کمک به سیل زدگان به ایران آمدند.
دریادار تنگسیری با اشاره به حضور مستشاری ایران در جنگ عراق و سوریه علیه تروریسم 
گفت: س��پاه پاس��داران به درخواست دولت س��وریه و عراق به این کشور ها رفت و سپاه دربرابر 
هیچ ظلمی علیه مسلمانان سکوت نخواهد کرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به جنگ و 
محاصره یمن خاطرنش��ان کرد: ائتالف دشمن یمن را محاصره کرده و اگر این محاصره نبود به 
یمنی ها کمک می کردیم. سردار تنگسیری همچنین گفت: رابطه مستحکم و همکاری مداومی 

با کشور های عمان و قطر داریم.  العالم

رئیس قوه قضاییه:
 مردم مناطق سیل زده

نگران اسناد مالکیت خود نباشند
رئیس ق��وه قضاییه گفت:  ن ا یک��ی از نگرانی هایی که میـــــز
مردم مناطق سیل زده دارند، مربوط به اسناد 
مالکیتش��ان اس��ت. در ای��ن زمینه، دس��تگاه 
قضایی اطمینان م��ی دهد که هیچ نگرانی در 

این خصوص وجود ندارد.
حجت االس��الم والمسلمین س��ید ابراهیم 
رئیس��ی در جلس��ه مس��ئوالن عالی قضایی با 
تبریک نیمه شعبان، س��الروز میالد با سعادت 
حض��رت بقیه اهلل االعظم )ع��ج(، و روز جهانی 
مستضعفین، بر ضرورت ادامه روند امدادرسانی 
به سیل زدگان تاکید کرد و گفت: امروز یکی از 
مهمترین وظایف دستگاه های اجرایی، نهادهای 
گوناگون و همه مردم عزیز، تالش برای کاستن 
از آالم هموطن��ان س��یل زده اس��ت و ضم��ن 
قدردانی از همه خدمات ارائه شده و امدادرسانی 
ها از سوی دس��تگاه های خدمت رسان، نباید 
فراموش کنیم که نیازهای مردم مناطق آسیب 
دیده، بیش از خدماتی اس��ت که ارائه ش��ده و 

همچنان باید این امدادرسانی ها ادامه یابد.
رئی��س قوه قضاییه با اش��اره ب��ه وظایف 
دس��تگاه قضایی برای کمک به س��یل زدگان، 
تصریح ک��رد: یکی از نگران��ی هایی که مردم 
عزیز مناطق س��یل زده دارند، مربوط به اسناد 
مالکیتش��ان اس��ت. در ای��ن زمینه، دس��تگاه 
قضای��ی اطمینان م��ی دهد که هی��چ نگرانی 
در این خصوص وجود ن��دارد و مردم مطمئن 
باش��ند که در صورت از بین رفتن اسنادشان، 

صدور اسناد المثنی با مانعی روبرو نیست.
وی یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه برای 
کاه��ش درد و رنج مردم س��یل زده را تالش 
در جه��ت تامین امنیت مناطق آس��یب دیده 
عن��وان کرد و گفت: دادس��تان ه��ای محترم 
این مناطق و روس��ای کل دادگس��تری استان 

ه��ا، تمهیدات الزم را ب��رای تامین امنیت هر 
چه بیشتر ش��هرهای درگیر س��یل اندیشیده 
ان��د و مردم بدانند که دس��تگاه های انتظامی 
و امنیت��ی نی��ز از هیچ تالش��ی در این زمینه 

فروگذار نمی کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه س��خنان خود، 
یک��ی از مهمتری��ن معضالت امروز دس��تگاه 
قضایی را کث��رت ورودی پرونده ها برش��مرد 
و خاطرنش��ان ک��رد: این روند نگ��ران کننده، 
زیبنده نظام و جامعه اس��المی ما نیس��ت. بر 
همین مبنا الزم است با یک نگاه تحولی با این 

معضل مواجه شویم.
رئیس��ی ادام��ه داد: از همه کارشناس��ان، 
صاحبنظران و دانش��گاهیان دعوت می کنم که 
با یک کار کارشناسی و آکادمیک، دالیل شکل 
گی��ری نزاع ها و دعاوی در جامعه را که نهایتا 
منتهی به تش��کیل پرونده ه��ای کثیر قضایی 
می ش��ود، مورد تدقیق و پژوهش قرار دهند. 
از س��وی دیگر، انتظ��ار می رود که دس��تگاه 
های فرهنگی در اج��رای وظایف قانونی خود، 
فرهنگسازی در راستای کاهش جرایم و آسیب 
های اجتماعی، کنترل خشونت و سایر نقاطی 
که منجر به ش��کل گیری پرونده های قضایی 

می شود را در دستور کار قرار دهند.
رئی��س قوه قضایی��ه، مس��اجد را یکی از 
نهاده��ای مه��م فرهنگی برش��مرد و با تاکید 

بر نقش و تاثیر مس��اجد در کاهش آسیب 
های اجتماعی، گفت: رسانه ها از جمله 
باید فرهنگسازی الزم  صداوسیما نیز 
را صورت دهند تا بتوانیم مش��کالت 
فرهنگ��ی منتهی به کث��رت ورودی 

پرونده ها را رفع کنیم.
وی همه دستگاه های کشور 

را در کاهش آس��یب های 
اجتماعی و جرایم، واجد 
دانست  وظیفه  و  نقش 
و تصریح کرد: یکی از 

مهم ترین مس��ائلی 

که موجب ش��کل گیری پرون��ده های قضایی 
می شود، مسائل اقتصادی است. در این زمینه، 
همه تصمیم س��ازان و تصمی��م گیران باید در 
برنام��ه ریزی های اقتصادی خود، نگاه الزم به 
کاهش آس��یب های اجتماعی را داشته باشند 
و به این موضوع توجه کنند که تصمیمش��ان 
موجب افزایش ورودی پرونده ها به دس��تگاه 
قضایی و ایجاد ن��زاع و اختالف در میان مردم 

نشود.
رئی��س ق��وه قضاییه با تاکی��د بر ضرورت 
ی��ک اق��دام جهادی و ن��گاه تحولی از س��وی 
همه دس��تگاه ه��ا از جمل��ه مجموع��ه های 
مرتب��ط در خود دس��تگاه قضایی برای کاهش 
ورودی پرون��ده ها و کنترل و کاهش آس��یب 
ه��ای اجتماعی، اظهار کرد: برنامه ریزی هایی 
در ای��ن زمینه انجام ش��ده و ان ش��اءاهلل ابالغ 
خواهد شد اما نباید فراموش کنیم که کاهش 
آس��یب های اجتماعی و پیشگیری از جرایم، 
صرفا یک کار قضایی نیس��ت و با بخش��نامه و 
دس��تورالعمل محقق نمی ش��ود بلکه اوال نیاز 
به فعال تر ش��دن ظرفیت های دس��تگاه های 
فرهنگ��ی دارد و ثانی��ا با ه��م افزایی همه قوا، 

دستگاه ها و نهادها میسر است.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فاجعه 
بار انسانی در یمن، گفت: حرکت آمریکا به ویژه 
رئی��س جمهور ای��ن کش��ور در وتو کردن 
منع ادامه حمایت آمری��کا از ائتالف 
سعودی در یمن، ش��رایط را برای 
مردم مظلوم و بی گناه این کش��ور 
دشوارتر می سازد و براساس آنچه 
که رس��ما نهادهای حقوق بش��ری 
مورد تایید خودشان هم اعالم کرده 
ان��د، بر خالف تم��ام موازین 
حق��وق بش��ری و میثاق 
 های بین المللی اس��ت.
 روابط عمومی قوه 

قضاییه   تحرکات نظامی مشکوک
در دیرالزور سوریه

ادامه از صفحه اول
آمری��کا، در صورت آغاز حمله از س��وی نیروهای 
دموکراتی��ک س��وریه، خ��ود مس��تقیم وارد عملیات 
نخواهد ش��د و اگر حت��ی تا پایان ه��م از این نیروها 
حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی کند، شکست نیروهای 
»قسد« حتمی اس��ت چرا که در این نبرد، ایران تنها 
نخواهد بود و عالوه بر ارتش سوریه، نیروهای مردمی 
عراق همچون حشدالش��عبی و النج��اء نیز وارد عمل 
خواهند ش��د و چه بس��ا روس��یه نیز نیروهای خود را 

علیه نیروهای »قسد« وارد عمل کند.
هر چند گزارش ها در این زمینه قطعی نیست، اما 
آمادگی همه نیروهای محور مقاومت در منطقه وجود 
دارد و همین آمادگی کامل اس��ت ک��ه تاکنون اجازه 
ن��داده چنین عملیاتی از س��وی نیروهای دموکراتیک 

سوریه آغاز شود.

سرمقاله

رئیس جمه��ور اع��الم ک��رد:  ن یبــــو ایران و پاکستان برای مبارزه تر
با تروریسم در مرزهای خود نیروی واکنش سریع 

مشترک تشکیل می دهند.
حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور 
در نشس��ت خبری مشترک با عمران خان نخست 
وزیر پاکستان، گفت: از اینکه امروز موفق شدیم در 
دو جلسه خصوصی و عمومی بحث های مورد نظر 
خود را با یکدیگر عنوان کنیم احساس می کنم گام 

جدیدی را در روابط دو کشور برداشتیم.
وی اف��زود: یک��ی از مباح��ث بس��یار مهم ما 
در مذاک��رات این بود که دو کش��ور کاماًل مصمم 
هس��تند که روابط دوجانبه را گس��ترش داده و بر 
ای��ن نکته تاکید دارند که هیچ کش��ور ثالثی قادر 
نیس��ت که این روابط برادرانه و دوس��تانه ایران و 

پاکستان را تحت تأثیر قرار دهد.
رئی��س جمه��ور تصریح کرد: مس��ئله امنیت 
مرزه��ای دو کش��ور یکی دیگ��ر از مباحث ما بود 
که متأسفانه در ماه های اخیر شاهد تنش هایی در 
مرزها توسط تروریست هایی که به صورت سبعانه 

عمل کردند بودیم.
روحان��ی ادامه داد: خوش��حالم از اینکه طرف 
پاکس��تانی کلیه گروهک های تروریس��تی که در 
مرز فعالیت تروریس��تی دارند به عنوان تروریست 

شناخته و با آنها به برخورد می کند.
وی اف��زود: ما تواف��ق کردی��م همکاری های 
امنیت��ی دو کش��ور را افزای��ش داده و نیروه��ای 
مرزبان��ی و اطالعات��ی دو کش��ور و همچنین یک 
نیروی واکنش سریع مشترک در مرزهای مشترک 

دو طرف برای مبارزه با تروریسم تشکیل شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه ظرفیت های بسیار 
خوبی در حوزه تجاری و اقتصادی میان دو کشور 
وجود دارد، خاطرنش��ان کرد: ای��ن ظرفیت ها در 
مذاکرات مورد بحث قرار گرفته و توافقی که وجود 
دارد این اس��ت که هر دو کش��ور خواهان افزایش 

تعامالت تجاری با یکدیگر هستند.
روحانی گفت: جمهوری اس��المی ایران آماده 
اس��ت نیازمندی های پاکستان در حوزه نفت و گاز 
را تأمی��ن کند. همچنین اقدامات الزم را در زمینه 
اتصال لوله گاز به پاکستان که از طرف ایران همه 

اقدامات آن انجام شده است عملیاتی کند.
وی تاکی��د کرد: امروز ص��ادرات برق از طرف 
ایران به پاکس��تان وجود دارد و به آقای نخس��ت 
وزیر اعالم کردیم که ما آماده هستیم این صادرات 

به ۱0 برابر افزایش پیدا کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: همچنین ما امروز 
برای توسعه روابط تجاری بحث کردیم و قرار شد 
که کمیته »تهاتر« میان دو طرف تش��کیل شود تا 
در ص��ادرات و واردات، دو کش��ور با یکدیگر تهاتر 

داشته و در یک حسابی تسویه شود.
روحان��ی تاکید کرد: در زمینه مس��ائل مربوط 
به منطقه بر ضرورت همکاری های بیشتر دو طرف 
و برای ثب��ات و امنیت در افغانس��تان و همچنین 
سایر مسائل منطقه ای با یکدیگر گفتگو کردیم. وی 
افزود: اقدامات نادرستی هم که از طرف آمریکا در 
منطقه به ویژه راجع به مس��ئله ق��دس، جوالن و 
توهین به سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام شده 

در مذاکرات ما با طرف پاکستانی مطرح شد.
رئی��س جمهور با بیان اینکه ایران، پاکس��تان 
و ترکیه بنیانگذار س��ازمان اقتصادی اکو هستند، 

اظهار داشت: این سه کش��ور همواره روابط بسیار 
خوبی از گذش��ته تا به حال با یکدیگر داشته اند؛ 
امروز م��ا عالقمند هس��تیم که روابط دو کش��ور 
توس��عه پیدا کند و راه آهن استانبول به اسالم آباد 
فع��ال باش��د و بتواند اروپا را به پاکس��تان و چین 

متصل کند.
روحانی اضافه کرد: خوشحال هستم که آقای 
نخست وزیر تأکید کردند که در هیچ ائتالف جنگی 
شرکت نداش��ته و نخواهد داشت و اراده دو کشور 
برای صلح و امنیت در کل منطقه است. وی گفت: 
آقای نخس��ت وزیر از بنده برای یک س��فر رسمی 
به پاکس��تان دعوت کردند و من هم این س��فر را 
پذیرفتم و امیدوارم در آینده ای مناس��ب بتوانم از 

کشور همسایه و دوست خود دیدار داشته باشم.

 دستاوردهای بسیاری
در مقابله با تروریسم داریم

عم��ران خان نخس��ت وزیر پاکس��تان نیز در 
این نشس��ت خبری گفت: من معتقدم اگر مسئله 
تروریسم وجود نداش��ت اختالفات میان دو کشور 
افزای��ش پیدا نمی کرد، تروریس��م موجب افزایش 
اختالفات شده و به همین دلیل سفر من به ایران 

اهمیت داشت.
از  یک��ی  پاکس��تان  داد: کش��ور  ادام��ه  وی 
کش��ورهایی اس��ت که خود بیش��ترین رن��ج را از 
تروریس��ت می برد و در ۱۲ س��ال گذشته چندین 
هزار کش��ته در حمالت تروریس��تی داشته است، 
پاکستان ش��بیه افغانس��تان نیس��ت که با وجود 
نیروهای ناتو هنوز نتوانس��ته دستاوردی در مقابل 
گروه های تروریستی داشته باشد، ما دستاوردهای 

بسیاری در مقابله با تروریسم داشته ایم.
عمران خان گفت: همه سران پاکستان به این 
موضوع اعتقاد دارند که نباید گذاش��ت گروه های 
تروریس��تی از خاک پاکس��تان برای اق��دام علیه 

کشورهای دیگر استفاده کنند.
وی افزود: چند روز قبل ۱۴ نیروی امنیتی ما 
در یک عملیات تروریس��تی در اس��تان بلوچستان 
پاکس��تان کشته ش��دند، ما می دانیم که ایران نیز 
از تروریس��م و گروه های��ی که از خاک پاکس��تان 
اس��تفاده می کنند رن��ج می برد، ب��ه همین دلیل 
رئیس امنیت پاکستان را با خود آوردم تا جلساتی 
را ب��ا همتایان ایران��ی خود برگزار کنن��د، هر دو 
کش��ور اجازه نمی دهند تا از خاک کشورشان علیه 
همسایگان اس��تفاده شود، به همین دلیل نیازمند 

همکاری بیشتر برای آینده هستیم.
نخس��ت وزیر پاکس��تان گفت: در مورد مسائل 
افغانس��تان نیز با هم مذاکره داش��تیم، افغانس��تان 
درگیر جنگ است و مردم آن ها در رنج به سر می برد 
ما در پاکس��تان پذیرای ۴ میلیون پناه جوی افغانی 
هستیم و مطلع هستم که ۳ میلیون پناه جوی افغان 
در ایران وجود دارد به همین دلیل به نفع دو کشور 

است که صلح در افغانستان پابرجا شود.
عمران خان با اع��الم اینکه ما آماده همکاری با 
ایران هس��تیم تا موضوع افغانس��تان توسط یک راه 
حل سیاس��ی حل ش��ود، افزود: چرا که اگر صلح در 
افغانس��تان برقرار شود نه تنها برای آنها که ۴0 سال 
است در رنج هستند بلکه برای مردم پاکستان و ایران 
نیز مفید خواهد بود و می توانند تجارت خود را افزایش 
دهند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم همکاری ها را 

برای صلح در افغانستان افزایش دهیم.

وی مسائل فلسطین را یکی دیگر از موضوعات 
مورد بحث با رئیس جمهور کش��ورمان اعالم کرد 
و گف��ت: ما معتقدیم که بدون عدالت صلح پا برجا 
نخواهد ش��د، ما ش��اهد بی عدالتی گسترده ای در 
قب��ال مردم فلس��طین هس��تیم و مس��ائلی مانند 
اش��غال جوالن و اعالم اورشلیم به عنوان پایتخت 
اس��رائیل در تناقض با قوانین بین المللی اس��ت و 

موجب بی ثباتی بیشتر در خاور میانه می شود.
نخس��ت وزیر پاکس��تان با اش��اره به این که 
همی��ن وضعیت در کش��میر وج��ود دارد، افزود: 
قطعنام��ه س��ازمان ملل حق تعیین سرنوش��ت را 
برای مردم کش��میر به رسمیت شناخته اما حدود 
۳0 سال است که نیروهای هند به آنها فشار آورده 
و آنها را س��رکوب می کنند و تعداد زیادی از مردم 

کشمیر تاکنون کشته شده اند.
عمران خ��ان تصریح ک��رد: راه حل نظامی در 
کشمیر پاس��خگو نیست و نیازمند راه حل سیاسی 
هستیم اگر مشکل کشمیر حل شود ایران می تواند 
از طریق پاکس��تان با هند تجارت داشته باشد همه 
اینها نیازمند برقراری صلح و ثبات در منطقه است.

وی ب��ا بیان اینکه در این دیدار بر گس��ترش 
همکاری و تجارت تاکید ش��د، گفت: ما عالقه مند 
به ایران هس��تیم و می دانیم ای��ران در حوزه های 
بهداش��ت یکی از بهترین نظام ها را بعد از انقالب 
دارد و عالق��ه داریم از تج��ارب ایران در این حوزه 
به��ره برداری کنیم، وزیر صنع��ت و تجارت را نیز 
هم��راه خ��ود آورده ام و امیدواری��م همکاری ه��ا 
گسترش پیدا کند. در حاشیه این نشست خبری، 
سند همکاری در زمینه بهداشت و درمان به امضا 

رسید.  مهر

روحانی در نشست خبری مشترک با نخست وزیر پاکستان اعالم کرد

تشکیل نیروی واکنش سریع مشترک در مرز ایران و پاکستان 

ارج��اع طرح اق��دام مقابله به  مثل با آمریکا به کمیس��یون بهارستـــان
امنیت ملی، اصالح الیحه مدیریت بحران کش��ور، 
قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹0 درباره عملکرد 
س��ازمان میراث فرهنگی از مهمتری��ن اخبار روز 

گذشته جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بود.
جلسه علنی مجلس به ریاست علی الریجانی 
برگزار ش��د و بررس��ی مواد طرح اقدام متقابل در 
برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان 
سازمان تروریستی توس��ط ایاالت متحده آمریکا، 
بررس��ی ادامه م��واد طرح اصالح قان��ون انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی، رس��یدگی ب��ه الیحه 
مدیری��ت ح��وادث غیر مترقبه و بررس��ی گزارش 
کمیس��یون اص��ل "۹0" درباره عملکرد س��ازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری در 
دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

در این جلسه نمایندگان، زهرا ساعی را با ۹۴ 
رأی و عب��اس گودرزی با ۷۹ رأی از مجموع ۱۲۴ 
رأی مأخوذه به عنوان ناظرین مجلس در ش��ورای 
عال��ی تروی��ج و توس��عه فرهنگ ایثار و ش��هادت 

انتخاب کردند.
در ادامه جلسه اصالحیه طرح اصالح موادی از 
قانون انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی در دستور 
کار نماین��دگان ق��رار گرفت و  نماین��دگان ادامه 

بررس��ی م��واد "۷" و "8" طرح اص��الح موادی از 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی را به جلسه 

امروز )سه شنبه( موکول کردند.
همچنین با اخط��ار دو نماینده مجلس و رأی 
موافق نماین��دگان طرح اقدام مقابل��ه به مثل در 
برابر آمریکا در پی قرار دادن نام س��پاه در لیست 
گروههای تروریس��تی به کمیس��یون امنیت ملی 

ارجاع شد.
در همین رابطه س��خنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با اش��اره به ارجاع 

مواد طرح اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران 
به عنوان سازمان تروریستی آمریکا به این کمیسیون 
برای بررسی بیشتر گفت که این طرح در جلسه روز 
گذشته کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه های 
مختلف مورد بررسی قرار گرفت تا روز سه شنبه در 

دستور کار مجلس قرار گیرد.
در ادام��ه جلس��ه علنی، نماین��دگان مجلس 
برخی از بندهای الیحه مدیریت بحران کش��ور را 

جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصالح کردند.
همچنین کمیس��یون اصل ۹0 در گزارش��ی 

ضمن بررس��ی عملکرد س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری خواس��تار تبدیل این 

سازمان به وزارتخانه شد.
نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس نیز با 
اشاره به این که کمیسیون عمران در حال بررسی 
دالیل و جزئیات سیالب در مناطق مختلف کشور 
است بیان کرد: کمیسیون اکنون با بازدید میدانی 
از مناط��ق س��یل زده در حال بررس��ی جزئیات و 

دالیل سیل اخیر است.
در ادام��ه چن��د ت��ن از نماین��دگان تذکرات 

شفاهی خود را مطرح کردند.
پزش��کیان در پاس��خ به تذکر حاج��ی بابایی 
گف��ت؛ مصوبه مجل��س درب��اره افزای��ش حقوق 

کارمندان الزم االجراست.  ایسنا

نایب رئیس مجلس
مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان الزم االجراست


