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صبح دیروز،  وزیر امور خارجه عمان به منظــور دیدار با همتای 
ایرانی خود وارد تهران شد.

به گزارش ایلنا، یوسف بن علوی با حضور در ساختمان وزارت امور 
خارجه با وزیر امورخارجه ایران دیدار و گفتگو کرد.

بنابر اعــام وزارت خارجه عمان، این ســفر در چارچوب روابط 
دوجانبه و مشورت های مستمر دو کشور و با هدف گفت وگو و تبادل 
نظر درباره تحوالت اخیر منطقه، روابط دوجانبه و مسائل بین المللی 

صورت گرفته است. 
در اواسط ماه رمضان سال جاری نیز یوسف بن علوی سفر کوتاهی 
به تهران داشت و در فرودگاه مهرآباد با محمد جواد ظریف رایزنی و 

گفت وگو کرد.
توئیت ظریف درباره محورهای دیدارش با بن علوی

وزیر امور خارجه در توئیتی محورهای گفت وگوی خود با همتای 
عمانی اش را که به تهران سفر کرده، شرح داد.

وزیر امور خارجه در توئیتر خود نوشــت: »از ایــن که در تهران 
میزبان دوســت برجسته ام یوســف بن علوی بن عبداهلل، وزیر امور 
خارجه عمان بودم، بســیار خرســندم. درباره تاثیرات تروریســم 
اقتصادی ایــاالت متحده علیه ایــران، روابــط دوجانبه، تحوالت 
 منطقه ای و امنیــت در خلیج فــارس، تنگه هرمــز و خلیج عمان 

گفتگو کردیم.«
همه کشورها قوانین بین المللی دریانوردی را رعایت کنند

یوســف بن علوی وزیر امور خارجه عمان همچنین عصر دیروز با 
علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت 
ملی دیدار و پیرامون تحوالت منطقه و گســترش همکاری های دو 

کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با وی گفت وگو کرد.
شمخانی در این دیدار با تاکید بر مشی پایدار جمهوری اسامی 
ایران در پیگیری مناســبات مبتنــی بر خویشــتنداری و تفاهم با 
همســایگان تصریح کرد؛ برخی کشــورهای منطقه بــا اقدامات و 
رفتارهای شــتاب زده و متکبرانه ضمن از میان بردن زمینه تفاهم و 
گفت گو، امکان مدیریت بحران های منطقه ای را با چالش های جدی 

روبرو ساخته اند.
دریابان شمخانی گفت: ترتیبات امنیتی منطقه باید با بهره گیری 
ازظرفیت های بومی و همکاری میان کشورهای منطقه تامین شود و 
دخالت بیگانگان هیچ تاثیری بجز افزایش مشکات نخواهد داشت.

دبیر شــورای عالی امنیت ملی با ابراز تاســف و نگرانی نسبت به 
تداوم تجاوز به یمن و کشــتار مردم بی گناه این کشــور تاکید کرد؛ 
بحران یمن راه حل نظامی نداشته و باید جامعه جهانی با بهره گیری از 

راهکارهای سیاسی مبتنی بر خواست مردم یمن، مانع ادامه حمات 
نظامی غیرمشروع عربستان و امارات و تعمیق فاجعه انسانی در این 

کشور شود.
شمخانی همچنین با اشــاره به توقیف یک کشتی نفت کش در 
تنگه هرمز و هیاهوی ایجاد شــده از سوی برخی کشورهای غربی و 
منطقه ای خاطر نشان ساخت؛ ما معتقدیم ،همه کشورها باید قوانین 
بین  المللی دریانوردی را برای حفظ امنیــت رعایت کنند و در این 

زمینه میان هیچ کشوری تمایز قائل نیستیم.
وی افزود؛ برخاف راهزنی دریایــی انگلیس که در جبل الطارق 
یک محموله نفتی ایران را به صــورت غیرقانونی توقیف کرد؛ اقدام 
ایران کاما حقوقی و در راستای اعمال مقررات دریایی و حفظ امنیت 

دریانوردی صورت گرفته است.
ضرورت جلوگیری از افزایش تنش در منطقه

یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان نیز ضمن تاکید بر لزوم 
بهره گیری از تجربیات گذشــته برای جلوگیری از افزایش تنش در 
منطقه و پرهیز از اقداماتی که به توســعه بی ثباتــی و ناامنی دامن 
می زند بر خاتمه اســتفاده از ابزارهای نظامی بــرای رفع اختافات 

سیاسی تاکید کرد.
وی افزود؛ همه کشورها باید مقررات ایمنی را به ویژه در منطقه 
تنگه هرمز رعایت و از اقداماتی که موجب ایجاد و تسری بحران و یا 
تحمیل هزینه های غیرضروری به تجارت خود و دیگران می  شــود 

اجتناب کنند.
 بازتاب گسترده سفر وزیر امور خارجه عمان به ایران 

در رسانه های بین المللی
به گزارش ایلنا، ســفر وزیر امور خارجه عمان به ایران مورد توجه 

رســانه های بین المللی قــرار گرفــت. آناتولی نوشــت: وزیر امور 
خارجه عمــان وارد ایران شــد. وی در این ســفر بــا محمد جواد 
ظریف دیدار کرد. این ســفر در حالی صورت گرفته است که تنش 
میان ایران و آمریکا و تنش در خلیج فارس افزایش یافته اســت. از 
 سویی عده ای ســفر بن علوی را در راســتای آرام کردن تنش میان 

ایران و  آمریکا دانسته اند.
رویترز هم در خبری بــه این دیدار پرداخــت و در این خصوص 
نوشت: عمان در تاش اســت تا تنش میان ایران و  آمریکا را کاهش 
دهد. یوسف بن علوی در راستای کاهش تنش ها به تهران سفر کرده 

است و به دیدار محودجواد ظریف رفته است.
یورو نیوز هم هدف ســفر این مقــام عمانی را بــه ایران کاهش 

تنش های حاضر دانست.
تایمز آو عمان نیز در خبرهای خود دیدار یوسف بن علوی و محمد 
جواد ظریف را پوشــش داد. این خبرگزاری محورهای این دیدار را 
توسعه روابط دوجانبه و تاش برای گسترش صلح و امنیت در تنگه 

هرمز عنوان کرد.
ینی شفق نیز رسانه مهم دیگری بود که در اخبار امروز خود به سفر 
یوســف بن علوی به ایران پرداخت. در این خبر می خوانیم: نخست 
وزیر عمان با محمدجواد ظریف در تهــران دیدار کرد. این دیدار در 
شرایطی رخ داده است که تنش در خلیج فارس به باالترین حد خود 

رسیده است.
دویچه وله هم به ســفر وزیر امور خارجه عمان به ایران پرداخت 
و هدف این سفر را بحث پیرامون نفتکش های توقیفی و آرام کردن 

تنش ها دانست.
بی بی ســی نیز در اخبار دیروز خود به دیدار وزرای امور خارجه 

ایران و عمان پرداخت.
الجزیره نیز رســانه دیگری بود که خبر ســفر وزیر امور خارجه 
عمان به ایران را منتشــر کرد. در این خبر آمده اســت. یوسف بن 
علوی وارد ایران شــد و با محمد جــواد ظریف در مورد مســائل و 
 روابــط دو جانبه و مســائل مهــم منطقــه ای و بین المللی بحث و 

گفت وگو کرد.
الشرق االوســط، هم به این دیــدار پرداخت و هدف این ســفر 
 را آرام کــردن تنش ها و بحــث در خصوص نفتکش هــای توقیفی 

دانست.
رســانه هایی مانند المنار، خبرگزاری فرانسه، ماالی میل، تایمز 
آو ایندیا نیز در اخبار امروز خود به دیــدار مقام های ایرانی و عمان 

پرداختند.

گزارش

رسانه ها هدف از این سفر را میانجیگری برای کاهش تنش در منطقه ارزیابی کردند

رایزنی ظریف با بن علوی در تهران

در واکنش به لغو قراردادهای کاری  صورت گرفت

 شـکایت 
 شرکت های ایرانی 

به دادگاه  های آلمان

چرتکه 3

شماری از شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های آلمانی، در 
واکنش به لغو قراردادهای کاری  به دادگاه های آلمان شکایت کرده اند. 
مدیر اجرایی اتاق بازرگانی آلمان و ایران به دویچه وله می گوید از این 

شرکت ها حمایت می کند.
روزنامه آلمانی »برلینر تسایتونگ« نوشته است بیش از 10 پرونده 
شکایت علیه شرکت هایی آلمانی که قراردادهای خود در ایران را لغو 

کرده اند به دادگاه های آلمان ارائه شده است.
فیلیپ پلــت از دفتر وکالت WZR در هامبــورگ از برخی از این 
شکایات مطلع است. او به دویچه وله فارســی می گوید: »مثال بانک 
ملی هامبورگ نشان می دهد که می توان از شرکت هایی که به وضوح، 
تنها به دلیل تحریم های آمریکا همــکاری با ایران را متوقف کرده اند، 
شکایت کرد.«  از قرار شرکت های ایرانی از خودروسازان شناخته شده 
و شرکت های بیمه نامدار آلمانی هم شــکایت کرده اند، اما از آنجا که 
پرونده این شکایات هنوز به ســرانجام نرسیده، اطاعات بیشتری در 
مورد آنها منتشر نشده است. نکته اینجاست که شکایت به دادگاه های 

آلمان و آغاز دعوای حقوقی روندی پرهزینه و زمان بر است.
میشائیل توکوس، مدیر اجرایی هیئت رئیسه اتاق بازرگانی آلمان 
و ایران در این مورد به دویچه وله فارســی می گوید: »درست است که 
دعوای حقوقی هزینه کانی دارد، اما افرادی در آلمان هســتند که با 
پرونده این شکایات آشنا هســتند و می توانند به شرکت های ایرانی 

مشاوره بدهند.« او تأکید می کند...

رئیس جمهور:

تهدیدهای فضای مجازی باید به حداقل ممکن برسد
همين صفحه

همين صفحه

 رسانه ها هدف از این سفر را میانجیگری 
برای کاهش تنش در منطقه ارزیابی کردند

 رایزنی ظریف 
با بن علوی در تهران

رئیس جمهور گفت: تهدیدهای فضای مجازی باید در بستر شبکه ملی اطاعات 
به حداقل ممکن برسد و راه کوتاه تر و موثرتری جز این وجود ندارد.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت،  حسن روحانی عصر دیروز در جلسه شورای 
عالی فضای مجازی،  فناوری را بخش مهمی از سبک زندگی جامعه دانست و بر لزوم 
کاربست روش های علمی، ایجابی و نتیجه بخش برای مصونیت کشور و جامعه از 

تهدیدهای فضای مجازی، تأکید کرد. 
وی با اشاره به لزوم نگاه جامع، علمی و نتیجه بخش برای مدیریت فضای مجازی، 
تاکید کرد: فناوری های نوین ارتباطــی قادرند تحرک فراوانی در خدمت امن تر و 

ارزان تر به مردم، اشتغال، رونق تولید و شفافیت در بازار ایفا کنند.
روحانی افزود: انفعال، چه در بهره گیری از فرصت ها و چه در مقابله با تهدیدهای 
فضای مجازی؛ و همچنیــن نادیده گرفتن فرصت هــای فناوری های ارتباطی و 
خدماتی که به مردم می دهند، بخاطر نگرانی از تهدیدهای آن نتیجه بخش نیست.

در این جلسه نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور مورد بررسی قرار گرفت 
و خطوط اجرایی آن به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

بررسی مشکالت و چالش های واگذاری بنگاه های دولتی 
دیروز همچنین جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا 

برگزار و مشکات و چالش های واگذاری بنگاه های دولتی بررسی شد.
در این جلسه که به ریاست حسن روحانی برگزار شد؛ رئیس کل بانک مرکزی 

گزارشی از روندها و آخرین شاخص های اقتصادی کشور ارائه کرد.
براســاس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ماه 1398 به طور 

ماهانه کاهنده بوده که نشانگر تخلیه شوک تورمی است.
سران قوا سازوکارهای پیشنهادی برای حفظ این روند و حفاظت هر چه بیشتر 

نیازهای اقتصادی خانوارها از نوسانات هیجانی بازار را تصویب کردند.
در این جلسه مشــکات و چالش های واگذاری بنگاه های دولتی در چارچوب 
اختیارات قانونی براساس موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 

قانون اساسی بررسی و اصاحات الزم مورد تأکید اعضا قرار گرفت.
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