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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر ارمنستان:

بر خالف میل آمریکا باید روابط مستحکم و دوستانه داشته باشیم

حض��رت آی��ت اهلل خامنهای رهبر معظ��م انقالب
اس�لامی عصر چهارش��نبه در دیدار آق��ای نیکول
پاشینیان نخست وزیر ارمنستان ،ایران و ارمنستان
را همس��ایگان خ��وب و برخ��وردار از ارتباط��ات
تاریخ��ی خواندند و با تأکید بر لزوم افزایش س��طح
همکاریه��ای اقتص��ادی ،خاطرنش��ان کردند :بر
خالف میل آمریکاییها ،روابط ایران و ارمنس��تان
باید مستحکم ،مستمر و دوستانه باشد.حضرت آیت
اهلل خامنهای با اش��اره به روابط بسیار خوب ایرانیان
با هموطنان ارمنی خ��ود و همچنین فداکاریهای
آنان در دوران دفاع مقدس ،گفتند :من به منازل این
شهدا در تهران سرکشی کردهام ،چرا که ما شهدای
ارمنی جنگ تحمیلی را همچون شهدای مسلمان،
ِ
جزو افتخارات ایران میدانیم.رهبر انقالب اسالمی،
دوس��تی و همکاری روزافزون را وظیفه و در جهت
منافع مشترک ایران و ارمنستان دانستند و افزودند:
البته آمریکاییها کام� ً
لا غیرقابل اعتماد و در همه

جا بهدنبال فتنه ،فساد ،اختالف و جنگ هستند و با
ارتباطات ایران و ارمنستان و منافع ملتها نیز مخالفند
ولی ما در مقابل وظیفه داریم همکاریها و ارتباطات
خود را تقویت کنیم.ایش��ان با یادآوری روابط گرم و
صمیمی ایران و ارمنس��تان در طول تاریخ ،افزودند:
ای��ران و ارمنس��تان هی��چگاه با یکدیگر مش��کلی
نداش��تهاند و ما طبق تعالیم اسالمی خود را موظف
به حسن رفتار با همسایگان میدانیم ،البته مقامهای
آمریکا مثل جان بولتون هیچ فهمی از اینگونه مسائل
و روابط انس��انی ندارند .حضرت آیت اهلل خامنهای،
س��طح همکاریهای اقتصادی ایران و ارمنستان را
بس��یار کمتر از ظرفیتهای دو کش��ور برشمردند و
افزودند :مصوبات و توافقهای انجامشده در جریان
این س��فر باید بهطور جدی پیگیری و دنبال ش��ود.
رهبر انقالب اسالمی همچنین حل موضوع قرهباغ
را در گرو استمرار مذاکرات میان مقامهای ارمنستان
و آذربایجان دانس��تند و آمادگی جمهوری اسالمی

ایران را برای کمک به حل این مشکل اعالم کردند.
در این دی��دار که آقای روحان��ی رئیسجمهور نیز
حضور داشت ،آقای پاشینیان نخست وزیر ارمنستان،
گفتوگوها و توافقهای انجامشده در سفر به تهران
را س��ازنده و امیدبخش خواند و ابراز امیدواری کرد
این توافقها با جدیت و پشتکار طرفین عملی شود.
نخست وزیر ارمنستان ،تاریخچه روابط دوستانه دو
کشور را زمینهای مفید برای گسترش روابط دانست
و افزود :ارمنس��تان هرگز در هیچ اقدامی ضد ایران
مش��ارکت نداشته و نخواهد داشت و ما ارتقاء روابط
با ایران را به نفع مردم و کش��ور خود میدانیم.آقای
پاش��ینیان با ابراز خرسندی و تشکر از شرایط خوب
زندگی جامعه ارمنی در ایران ،خطاب به رهبر انقالب
ِ
اسالمی گفت :یقین دارم با تجربه بسیار زیاد و خوب
جنابعالی و نقش مهم جمهوری اس�لامی ایران در
منطقه ،همکاریهای دو کشور بیش از پیش توسعه
خواهد یافت.

کمیسیون تلفیق تصویب کرد؛

حقوق همه کارمندان دولت  ۵۰۰هزار تومان افزایش مییابد

عضو کمیس��یون تلفیق گفت :کمیسیون مصوب
کرد حق��وق همه کارکنان دولت در س��ال  ۹۸به
میزان  ۵۰۰هزار تومان افزایش یابد.
ابوالفض��ل حس��ن بیگ��ی در گفتگ��و ب��ا مهر در
خصوص مصوبه کمیس��یون تلفیق ب��رای تعیین
تکلیف افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۸
گفت :کمیسیون تلفیق مصوب کرد به حقوق همه
کارکن��ان دولت حداقل  ۵۰۰ه��زار تومان اضافه

ش��ود.این نماینده مجلس گفت :ای��ن رقم حدود
 ۱۰درص��د از  ۲۰درصدی اس��ت که دولت قصد
داش��ت حقوق کارکنان را در سال  ۹۸اضافه کند.
عضو کمیس��یون تلفیق بودجه گفت :برای مابقی
این رقم نیز مقرر ش��د حق��وق کارکنان دولت به
ص��ورت پلکانی افزای��ش یابد .به عب��ارت دیگر
اف��رادی که حقوق کمتری دارند درصد بیش��تری
به دستمزدش��ان اضافه ش��ود و افرادی که حقوق

باالتری دارند درصد کمتری به حقوقش��ان اضافه
ش��ود.وی ای��ن مصوب��ه را در راس��تای عدالت و
کاهش خط فقر خواند.به گزارش مهر ،روز گذشته
صحن مجلس نتوانست در مورد سازوکار افزایش
حقوق کارمندان دولت در س��ال  ۹۸تصمیمگیری
کند .صبح امروز نیز در جلس��ه غیرعلنی تصمیمی
در این خصوص اتخاذ نش��د و مقرر شد کمیسیون
تلفیق این موضوع را بررسی کند.

رئیسجمهور در دیدار با نخستوزیر ارمنستان:

حاضریم گاز بیشتری به ارمنستان صادر کنیم

رئیسجمهور با بیان اینکه نباید روابط دو کش��ور
توس��ط کشور ثالثی تحت تاثیر قرار بگیرد ،گفت:
از مواضع دولت ارمنس��تان نسبت به تحریمهای
غیرقانون��ی و غی��ر منطقی علیه ایران خرس��ند
هستیم.حجتاالس�لام حسن روحانی در نشست
خبری مشترک با نخس��ت وزیر ارمنستان اظهار
کرد :در این س��فر توافقاتی در موضوعات مختلف
داشتیم .از ابتدای استقالل کشور ارمنستان روابط
بس��یار نزدیک و خوبی بین دو کشور بوده است و
امیدواریم در دولت جدید شاهد تفاهمات و توافقات
بیش��تری باش��یم.وی افزود :امروز هم در جلسه
خصوصی و هم در جلس��ه عمومی مس��ائل مهم
مربوط به دو کشور ،منطقه و مسائل جهانی را مورد
بررس��ی قرار دادیم .من همانطور که در مذاکره با
آقای نخست وزیر گفتم ،از مواضع دولت ارمنستان
نسبت به تحریم های غیرمنطقی و غیرقانونی علیه
ایران خرس��ند هستم .اراده دو کشور این است که

بر مبنای منافع مشترک حرکت خود را ادامه دهند
و کش��ور ثالثی نتواند در روابط صمیمی ما مداخله
داشته باشد.رئیس جمهور ضمن تاکید بر روابط بین
دو کشور ایران و ارمنستان گفت :امروز روابط بسیار
خوبی میان دو کشور در مسائل سیاسی ،فرهنگی،
گردشگری و همچنین علمی و دانشگاهی وجود
دارد و ما خواس��تاریم این روابط در همه زمینه ها
توس��عه یابد ،اما در زمینه اقتصادی هنوز ظرفیت
های بسیار زیادی داریم که این ظرفیت ها باید به
اجرا درآید .مهمترین رابطه اقتصادی ما گاز ،برق
و تهاتر این دو اس��ت.وی افزود :همچنین در این
مذاکرات در مورد تکمیل سد خداآفرین و نیروگاه
مقری بحث و گفتگو داش��تیم .عالقه ایران برای
حضور فعال در جاده ش��مال-جنوب در ارمنستان
جزو موارد دیگری بود که مورد بحث قرار گرفت.
تس��هیل در روابط دو کشور در حوزه حمل و نقل
مورد تاکی��د دو طرف بود .فعال تر ش��دن روابط

دو کش��ور در زمینه کش��اورزی و حضور ایران در
ارمنس��تان با تشکیل ش��رکت کشت و صنعت و
همچنین توس��عه دامپروری و تقویت کش��تارگاه
هایی که در آن کشور داریم مورد تاکید بود.روحانی
همچنین گفت :ب��ا توجه به اقدامات خوبی که در
زمینه اتصال فیبرنوری و همچنین تبادل دیتا انجام
گرفته اس��ت ،هر دو کشور عالقه مندند در زمینه
صنعت  ICTهمکاری های بیشتری داشته باشند
و ما آمادگی صادرات در این زمینه را داریم .عالوه
بر مساله روابط دوجانبه اقتصادی در زمینه اتصال
برق بین ایران ،ارمنس��تان و گرجستان به صورت
سه جانبه و سپس با روسیه به صورت چهارجانبه
م��ورد توافق دو طرف قرار گرف��ت .وی افزود :ما
همچنین در زمینه گاز اعالم کردیم حاضریم گاز
بیشتری به ارمنس��تان صادر کنیم و همچنین در
مورد صادرات گاز از طریق ارمنس��تان به کش��ور
گرجستان مذاکراتی داشته باشیم.

