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رییس جمهوری گفت: ایران و پاکستان کامال مصمم به 
توسعه روابط دوجانبه هستند و هیچ کشور ثالثی قادر نیست 
روابط دوستانه و برادرانه ایران و پاکستان را تحت تاثیر قرار 

دهد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت االسالم والمسلمین 
»حسن روحانی« ظهر امروز - دوشنبه- در نشست خبری 
مشترک با »عمران خان«نخست وزیر پاکستان گفت: جناب 
آقای نخست وزیر به جنابعالی و هیات همراه خوشامد می 
گویم و همانطور که در دو جلسه دیدار و مذاکره خصوصی 
و عمومی رایزنی هایی را با یکدیگر داشتیم، گام جدیدی در 

روابط دو کشور برداشتیم.
روابط  اینکه دو کشور کامال مصمم هستند  بیان  با  وی 
هایشان را توسعه دهند، اظهار داشت: دو طرف بر این نکته 
تاکید دارند هیچ کشور ثالثی قادر نیست روابط دوستانه و 

برادرانه ایران و پاکستان را تحت تاثیر قراردهد.
امنیت مرزهای دو  رییس جمهوری اضافه کرد: مسئله 
کشور یکی دیگر از مسائل ما بود. متاسفانه در ماه های اخیر 
شاهد تنش هایی از سوی تروریست هایی که سبوعانه عمل 
کردند، بودیم. خوشحالیم طرف پاکستانی گروهک هایی که 
فعالیت های غیرانسانی دارند را تروریست اعالم کرده و با آنها 

به عنوان تروریست برخورد می کند.
روحانی گفت: توافق کردیم همکاری های امنیتی دو کشور 
را افزایش داده و نیروهای مرزبانی و اطالعاتی دو کشور و 

مرزهای  در  مشترک  سریع  واکنش  نیروی  یک  همچنین 
مشترک برای مبارزه با تروریسم تشکیل دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت های خوبی در مناسبات تجاری 
و اقتصادی دو کشور وجود دارد که در مذاکرات مورد بحث 

قرار گرفت و قرار شد روابط تجاری خود را افزایش دهیم.
نفتی  نیازهای  است  آماده  ایران  کرد:  اضافه  روحانی 
پاکستان را تامین کرده و اقدامات الزم را در مورد تکمیل خط 
لوله گاز- که البته قبال از سوی طرف ایرانی انجام شده است 

– را انجام دهد.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز صادرات برق به طرف 

پاکستان وجود دارد و در جلسه امروز به نخست وزیر اعالم 
کردیم که این صادرات را به 10 برابر توسعه دهیم، اظهار 
داشت: امروز همچنین برای توسعه روابط تجاری و تشکیل 
یک کمیته تهاتر میان دو کشور بحث کردیم تا صادرات و 

واردات دو کشور تهاتر و در حسابی تسویه شود.
روحانی با اشاره به فعالیت دو بندر چابهار و گوادر در ایران 
و پاکستان تصریح کرد: عالقه مند هستیم دو بندر چابهار و 
گوادر روابط بیشتری با یکدیگر داشته باشند و از طریق راه 

آهن روابط این دو بندر را توسعه دهیم.
وی ادامه داد: امروز همچنین در زمینه مسائل مربوط به 

منطقه و ضرورت همکاری های بیشتر ایران و پاکستان برای 
ثبات و امنیت در افغانستان و سایر مسائل منطقه با یکدیگر 
گفت وگو کردیم، اقدامات نادرستی هم که از سوی آمریکا در 
منطقه به ویژه درخصوص قدس، جوالن و سپاه پاسداران 

انجام شد را مورد بحث قرار دادیم.
رئیس شورای عالی امنیت ملی یادآورشد: ایران، پاکستان 
و ترکیه بنیانگذار اکو بوده و روابط این سه کشور در گذشته 
خوب بوده و عالقه مند هستیم روابط سه کشور امروز هم 
توسعه یابد و راه آهن ترکیه به پاکستان توسعه یابد تا اروپا را 

به آسیا و چین متصل کند.
روحانی همچنین گفت: خوشحالم آقای نخست وزیر اعالم 
کردند که پاکستان در هیچ ائتالفی شرکت نکرده و شرکت 
در  امنیت  و  توسعه  بر  اراده دو کشور  و  نخواهند داشت 

منطقه است.
وی افزود: آقای نخست وزیر از من برای انجام یک سفر 
رسمی به اسالم آباد دعوت کردند و من نیز این مسئله را 
از کشور دوست،  آینده ای نزدیک  امیدوارم در  پذیرفته و 

پاکستان و از اسالم آباد دیدار داشته باشم.
آقای  سفر  هستم  مطمئن  شد:  یادآور  جمهوری  رییس 
نخست وزیر و هیات همراه به ایران نقطه عطفی در توسعه 
روابط دو کشور خواهد بود و من از سفر ایشان به تهران و 
ایران که روز گذشته به مشهد الرضا صورت گرفت، تشکر 

می کنم. 

  
 دبیر هیات وزیران:

مردم درباره ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی 
اعالم نظرکنند

دبیر هیات دولت از مردم و کارشناسان دعوت کرد تا درباره ایجاد نهاد 
ملی حقوق بشر و شهروندی که با هدف تجمیع، تقویت و هم افزا کردن 

ظرفیت های موجود در این حوزه تشکیل می شود، اعالم نظر کنند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، محسن حاجی 
میرزایی امروز- دوشنبه- به انتشار متن کامل الیحه »ایجاد نهاد ملی 
حقوق بشر و شهروندی« اشاره کرد و اظهار داشت: ایجاد این نهاد ملی 
اقدامی ضروری در راستای تجمیع، تقویت، همگرا و هم افزا کردن تمامی 
ظرفیت های موجود در کشور است. وی با تاکید براین که ایجاد نهاد ملی 
انتخاباتی رییس جمهوری  از وعده های  یکی  حقوق بشر و شهروندی 
بوده است، افزود: این الیحه در چهار جلسه کمیته فرعی و هفت جلسه 
کمیسیون لوایح هیات دولت بررسی و با اصالحات قابل توجه به تصویب 
رسید. دبیرهیات دولت خاطرنشان کرد: الیحه ایجاد نهاد ملی حقوق 
بشر و شهروندی در 20 ماده به مسایلی همچون اهداف شکل گیری نهاد 
ملی، ارکان سه گانه نهاد ملی، چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات هر 
یک از آنها و همچنین سایر مقررات نظیر بودجه نهاد ملی، دستگاه های 
مشمول الیحه پرداخته است. حاجی میرزایی به تصمیم هیات دولت در 
خصوص دریافت نظرات مردم و نخبگان درخصوص الیحه ایجاد نهاد ملی 
حقوق بشر و شهروندی اشاره و تصریح کرد: حمایت از حقوق بشر و 
شهروندی مستلزم »شناسایی آنها یا هنجارسازی« و »نظارت بر اعمال 
و رعایت هنجارها با ایجاد سازکار نظارتی مناسب« است. وی گفت: در 
نظام حقوقی ایران به حد کفایت هنجارهای حقوق بشری و شهروندی 
شناسایی و تدوین شده است اما درخصوص گام دوم )سازکارهای اعمال 
و اجرا و نظارت( تا کنون سازکار مشخص و کار آمدی در کشور ما ایجاد 
نشده است. دبیر هیات دولت با تاکید براین که اقدامات خوبی در حوزه 
حقوق بشر و شهروندی در کشور انجام شده است، عنوان کرد: ایجاد این 
نهاد نافی تالش ها و مساعی صورت گرفته در این حوزه از سوی سایرین 
نیست. حاجی میرزایی ادامه داد: یکی از اهداف دولت یازدهم و دوازدهم 
از ایجاد این نهاد ملی، تجمیع، تقویت، همگرا و هم افزا کردن کلیه ظرفیت 
های موجود در کشور بوده است تا شهروندان در سایه عملیاتی شدن آن، 
احساس حمایت بیشتری داشته باشند. وی با یادآوری این که در ارزیابی 
دوره ای حقوق بشر کشورها توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل ، وجود 
نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، گفت: ایجاد این نهاد تاثیر مثبتی در کم شدن فشارهای ناحق بین 
المللی علیه جمهوری اسالمی ایران در این حوزه خواهد داشت.دبیر هیات 
دولت یادآور شد: از این رو یکی از راه های ضروری اصالح تصویر بین 
المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز خاتمه دادن به پرونده سازی 
های حقوق بشری علیه کشور، ایجاد چنین نهادی است که وجهه ای 
فراقوه ای، غیر سیاسی و ملی دارد. حاجی میرزایی افزود: معاونت حقوقی 
رییس جمهوری این الیحه را که با همکاری اساتید برجسته و اعضای 
شورای علمی آن معاونت و با انجام مطالعات تطبیقی و تجربیات سایر 
کشورها تدوین شده است را برای تصویب به هیات دولت ارائه کرده است.

دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  در  الیحه  کامل  متن  کرد:  وی خاطرنشان 
هیات دولت منتشر شده و نظرات عمومی از طریق این وبگاه به نشانی 
cabinetoffice.ir و همچنین رایانامه gov.cabinet@iripo تا پایان 
15 اردیبهشت ماه 1398 دریافت و نتیجه پس از جمع بندی در کمیسیون 

لوایح، در هیات وزیران مطرح می شود.

اخبار

روزنامه صبح ایران

 توسط رییس قوه قضاییه صورت گرفت بنزین امسال می پرد؟
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و کار مالی جدید بین ایران و ترکیه راه اندازی ساز
در جهت همگرایی اقتصادی صورت میگیرد

مخالفت هند با توقف واردات نفت ایران

 توسط رییس قوه قضاییه صورت گرفت 
دعوت از کارشناسان برای بررسی دالیل وقوع دعاوی در جامعه

رئیس قوه قضاییه، یکی از مهم ترین معضالت امروز دستگاه قضایی را کثرت 
ورودی پرونده ها دانست و گفت: از همه کارشناسان، صاحبنظران و دانشگاهیان 
دعوت می کنم که با یک کار کارشناسی و آکادمیک، دالیل شکل گیری نزاع ها و 
دعاوی در جامعه را که نهایتا منتهی به تشکیل پرونده های کثیر قضایی می شود، 

مورد تدقیق و پژوهش قرار دهند.
در  رئیسی  ابراهیم  الله سید  آیت  قضاییه،  قوه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
جلسه مسئوالن عالی قضایی با تبریک نیمه شعبان، سالروز میالد با سعادت 
حضرت بقیه الله االعظم )عج(، و روز جهانی مستضعفین، بر ضرورت ادامه روند 
امدادرسانی به سیل زدگان تاکید کرد و گفت: امروز یکی از مهم ترین وظایف 
دستگاه های اجرایی، نهادهای گوناگون و همه مردم عزیز، تالش برای کاستن 
از آالم هموطنان سیل زده است و ضمن قدردانی از همه خدمات ارائه شده و 
امدادرسانی ها از سوی دستگاه های خدمت رسان، نباید فراموش کنیم که نیازهای 
مردم مناطق آسیب دیده، بیش از خدماتی است که ارائه شده و همچنان باید این 

امدادرسانی ها ادامه یابد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وظایف دستگاه قضایی برای کمک به سیل زدگان، 
تصریح کرد: یکی از نگرانی هایی که مردم عزیز مناطق سیل زده دارند، مربوط به 
اسناد مالکیتشان است. در این زمینه، دستگاه قضایی اطمینان می دهد که هیچ 
نگرانی در این خصوص وجود ندارد و مردم مطمئن باشند که در صورت از بین 

رفتن اسنادشان، صدور اسناد المثنی با مانعی روبرو نیست.
رئیسی، یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه برای کاهش درد و رنج مردم سیل زده 

را تالش در جهت تامین امنیت مناطق آسیب دیده عنوان کرد و گفت: دادستان 
های محترم این مناطق و روسای کل دادگستری استان ها، تمهیدات الزم را برای 
تامین امنیت هر چه بیشتر شهرهای درگیر سیل اندیشیده اند و مردم بدانند که 
دستگاه های انتظامی و امنیتی نیز از هیچ تالشی در این زمینه فروگذار نمی کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود، یکی از مهمترین معضالت امروز 
دستگاه قضایی را کثرت ورودی پرونده ها برشمرد و خاطرنشان کرد: این روند 
نگران کننده، زیبنده نظام و جامعه اسالمی ما نیست. بر همین مبنا الزم است با 

یک نگاه تحولی با این معضل مواجه شویم.
رئیسی ادامه داد: از همه کارشناسان، صاحبنظران و دانشگاهیان دعوت می 
کنم که با یک کار کارشناسی و آکادمیک، دالیل شکل گیری نزاع ها و دعاوی 
در جامعه را که نهایتا منتهی به تشکیل پرونده های کثیر قضایی می شود، مورد 
انتظار می رود که دستگاه های  تدقیق و پژوهش قرار دهند. از سوی دیگر، 
فرهنگی در اجرای وظایف قانونی خود، فرهنگسازی در راستای کاهش جرایم و 
آسیب های اجتماعی، کنترل خشونت و سایر نقاطی که منجر به شکل گیری 

پرونده های قضایی می شود را در دستور کار قرار دهند.
رئیس قوه قضاییه، مساجد را یکی از نهادهای مهم فرهنگی برشمرد و با تاکید بر 
نقش و تاثیر مساجد در کاهش آسیب های اجتماعی، گفت: رسانه ها از جمله 
صداوسیما نیز باید فرهنگسازی الزم را صورت دهند تا بتوانیم مشکالت فرهنگی 

منتهی به کثرت ورودی پرونده ها را رفع کنیم.
رئیسی، همه دستگاه های کشور را در کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم، 

واجد نقش و وظیفه دانست و تصریح کرد: یکی از مهم ترین مسائلی که موجب 
شکل گیری پرونده های قضایی می شود، مسائل اقتصادی است. در این زمینه، 
همه تصمیم سازان و تصمیم گیران باید در برنامه ریزی های اقتصادی خود، نگاه 
الزم به کاهش آسیب های اجتماعی را داشته باشند و به این موضوع توجه کنند 
که تصمیمشان موجب افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و ایجاد نزاع و 

اختالف در میان مردم نشود.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت یک اقدام جهادی و نگاه تحولی از سوی 
همه دستگاه ها از جمله مجموعه های مرتبط در خود دستگاه قضایی برای کاهش 
ورودی پرونده ها و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: برنامه ریزی 
هایی در این زمینه انجام شده و ان شاءالله ابالغ خواهد شد اما نباید فراموش 
کنیم که کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از جرایم، صرفا یک کار قضایی 
نیست و با بخشنامه و دستورالعمل محقق نمی شود بلکه اوال نیاز به فعال تر 
شدن ظرفیت های دستگاه های فرهنگی دارد و ثانیا با هم افزایی همه قوا، دستگاه 

ها و نهادها میسر است.
 رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فاجعه بار انسانی 
در یمن، گفت: حرکت آمریکا بویژه رئیس جمهور این کشور در وتو کردن منع 
ادامه حمایت آمریکا از ائتالف سعودی در یمن، شرایط را برای مردم مظلوم و بی 
گناه این کشور دشوارتر می سازد و براساس آنچه که رسما نهادهای حقوق بشری 
مورد تایید خودشان هم اعالم کرده اند، بر خالف تمام موازین حقوق بشری و 

میثاق های بین المللی است.

انتقاد از سهل انگاری شهرداری 
در ساماندهی پارک های 

حاشیه ای

وی انسانی اعزام نیر
ج از کشور به خار

آری یا نه؟

تمایل70 درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی برای کار در خارج از کشور چاقوکشی و درگیری های منجر به قتل در تهران سر جای پارک
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