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سامانه پدافند «باور  »۳۷۳به چرخه عملیاتی پیوست
اخبــــار
امضای  ۱۲سند همکاری در حوزه های مختلف بین ایران و عمان

فرمانــده نیــروی پدافنــد هوایی ارتــش با بیان اینکه ســامانه موشــکی باور
 373به طور کامل به چرخه عملیاتی یگانهای پدافندی پیوســته اســت،
گفت :سامانه بومی باور  ۳۷۳در رزمایش اخیر در مسافت  ۱۵۲کیلومتری
با اهداف درگیر و عملکرد بسیار خوب و موفقی داشت و آزمایش افزایش
برد این سامانه نیز در آینده نزدیک انجام میشود که مایه غرور و مباهات
یکایــک هموطنــان عزیزمان خواهد شــد .به گزارش فارس ،امیر ســرتیپ
علیرضــا صباحی فرد گفت :قدرت پهپادی نیــروی پدافند کامالً ملموس
است و روندی مطلوب و رو به جلو را طی میکند .برای اولین بار در سطح
نیروهای مســلح تست ســرد و گرم رهگیری با موشــک آذرخش به وسیله
پهپاد با موفقیت انجام شد .وی در این باره افزود :نیروی پدافند هوایی در
زمینــه علوم پدافندی تمامی ناممکنها را بــه ممکن تبدیل کرده و امروز
حتی صادر کننده علوم پدافندی به سایر کشورها است.

ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه صحت ندارد

نشست با مسئوالن ارشد اقتصادی و تجار عمانی

رئیس جمهور روز گذشته با سفر به مسقط با سلطان عمان درباره روابط دوجانبه گفتوگو کرد

تحکیم پیوند همسایگی

گروه سیاســی /گام دیگری در راســتای
گســترش سیاســت حســن همسایگی،
روز گذشــته در ســفر رئیــس جمهــور
بــه عمــان برداشــته شــد .قرار بــود در
بــدو ورود رئیــس جمهــور کشــورمان
بــه فــرودگاه مســقط ،ابتــدا وزیــر امور
خارجــه عمــان از آیــت اهلل رئیســی
استقبال کند و مراسم رسمی استقبال
از سوی ســلطان عمان در قصر العلم
برگــزار شــود امــا در آخریــن لحظــات
«هیثم بن طارق آل ســعید» ســلطان
عمــان نــه فقــط در فــرودگاه ،بلکــه
بــا حضــور در پــای پلــکان هواپیمــا از
رئیس جمهور کشورمان استقبال کرد.
این اتفاق در ســفر اســفندماه گذشــته
آیــتاهلل رئیســی بــه قطــر هــم افتاد و
شــیخ تمیم ،امیر قطر در پای هواپیما
از رئیــس جمهور اســتقبال کرد .چنین
اســتقبالی نشــان دهنده آینده روشــن
روابــط دو کشــور و دیــدگاه مقامهــای
دیگر کشــورها نسبت به رئیس جمهور
جدیــد کشــورمان است.ســفر یکروزه
روز گذشــته آیتاهلل رئیســی به عمان،
بــه دعوت رســمی ســلطان این کشــور
صــورت گرفــت .روز گذشــته پــس از
پایــان مذاکــرات دوجانبــه ،در حضــور
رئیــس جمهــور و ســلطان عمــان12 ،
سند همکاری از ســوی وزرای دو کشور
امضا شــد .این توافقنامههــا عمدتاً در
حوزههای اقتصادی است که میتواند

نویدبخــش دوره تــازهای از مناســبات
اقتصادی دو کشــور باشــد .این مســأله
از ایــن رو اهمیت دارد کــه عمان با 14
کشور دنیا توافقنامه تجارت آزاد امضا
کرده اســت .از این رو ،ایــن توافقات را
میتوان به منزله بازشــدن دروازههای
تازهای بــرای کاالها و محصوالت ایران
بــه دنیــا ارزیابــی کــرد ،فضای تــازهای
برای رشــد مناســبات تجــاری ایران که
در ســایه سیاســت گســترش مناسبات
همســایگی روی میدهــد .ســفر روز
گذشــته آیــتاهلل رئیســی بــه مســقط،
نخســتین ســفر رئیس جمهور اسالمی
ایــران بــه ایــن کشــور در دوره ســلطان
جدیــد عمان و پنجمین ســفر خارجی
رئیس جمهور در  ۹ماه فعالیت دولت
سیزدهم است.
ëëســفری برای توسعه روابط همسایگی
دولت مردمی
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاست جمهوری ،آیتاهلل سیدابراهیم
رئیســی ،روز گذشــته پیــش از تــرک
تهــران ،با اشــاره به اینکــه روابط خوبی
بیــن جمهــوری اســامی ایران و کشــور
دوســت ،برادر و همســایه عمــان وجود
دارد ،اظهارکــرد :ســطح فعلــی روابــط
میــان تهــران و مســقط بــرای دو کشــور
مطلوب نیســت و تصمیم و اراده هر دو
کشور ارتقای سطح روابط در حوزههای
تجارت ،حمل و نقل ،انرژی ،گردشگری

و بویژه گردشگری سالمت است.
رئیس جمهور با بیان اینکه این سفر
در راســتای توســعه روابــط همســایگی
دولت مردمی با کشــورهای همســایه و
منطقه اهمیــت زیــادی دارد ،افزود :در
مذاکرات خود توســعه روابط دوجانبه و
منطقهای را پیگیری خواهیم کرد.
وی بــا بیــان اینکــه دو کشــور در حــال
حاضــر نیــز در عرصههــای مختلــف
همکاریهای ســازندهای دارند ،تصریح
کرد :نکتــه محوری قابل توجه در منطقه
آن اســت کــه گفتوگــو و همــکاری بیــن
کشــورهای منطقــه امنیتآفرین اســت.
حضــور نیروهــای خارجــی و بیگانــه در
منطقــه بــه هیــچ عنــوان امنیتســاز
نیســت و حتی میتواند امنیت منطقه را
مــورد تهدید قــرار دهد .آیتاهلل رئیســی
ابرازامیدواری کرد که این سفر گامی مؤثر
در راســتای تحقــق سیاســتها و اهداف
دولــت مردمــی بــرای تقویــت و تعمیق
روابط سازنده با همسایگان باشد.
ëëورودبهمسقطبااستقبالسلطانعمان
پس از ورود رئیس جمهور به فرودگاه
مســقط ،مورد استقبال «هیثم بن طارق
آل ســعید» ســلطان عمان قرار گرفت و
پس از آن ،مراســم رســمی اســتقبال نیز
در قصر العلم برگزار شد .در این مراسم
بــه افتخار رئیــس جمهور و هیــأت عالی
رتبه کشورمان  ۲۱گلوله توپ شلیک شد.
پس از استقبال رسمی هیثم بن طارق از
آیتاهلل رئیســی ،ابتدا مذاکرات مشترک
هیأتهای عالیرتبه دو کشــور برگزار شــد
و ســپس رئیس جمهور و ســلطان عمان
بــه صــورت دوجانبه بــا یکدیگر دیــدار و
گفتوگو کردند.
ëëهدیه ویژه ســلطان عمان به آیتاهلل
رئیسی
در ســفر روز گذشــته رئیس جمهور
بــه عمــان ،ضیافت رســمی ناهــار ،به
میزبانــی ســلطان عمــان و بــه افتخــار
رئیــس جمهــور کشــورمان برگزار شــد.
همچنین «هیثم بن طارق آل سعید»
ســلطان عمــان شمشــیری مطــا بــه
آیــتاهلل رئیســی هدیــه داد .اعطــای
هدیه ویژه به میهمانان خاص ،یکی از
رسوم عمانیها است .آیتاهلل رئیسی
در ایــن ســفر پــس از دیــدار دوجانبه با
ســلطان این کشور و حضور در ضیافت
ناهــار رســمی وی در کاخ العلــم ،بــا
«فهد بــن محمود آل ســعید» معاون
نخستوزیر عمان هم دیدار کرد.
ëëامضای  ۱۲سند همکاری
همچنیــن در پایــان مذاکــرات ،در
مراســمی بــا حضــور آیــتاهلل رئیســی
و ســلطان عمــان ،دو کشــور  ۱۲ســند
همــکاری در حوزههــای سیاســی،
انــرژی ،حمــل و نقــل ،همکاریهــای
دیپلماتیــک ،اقتصــادی و گردشــگری،
محیط زیســت و ورزشــی امضا کردند.
این اســناد از ســوی وزرای امور خارجه،
صنعــت ،معــدن و تجارت ،نفــت ،راه
و شهرســازی و رئیس ســازمان توسعه
تجــارت کشــورمان و همتایــان عمانی
آنان به امضا رسید.
نشست با مسئوالن ارشد اقتصادی
و تجار عمانی از دیگر برنامه های ســفر
رئیس جمهور بود که مشروح اخبار آن
متعاقباً منتشر خواهد شد.

بیانیه مشترک ایران و عمان منتشر شد

تصمیمات تهران و مسقط برای
گشودن بابهای جدیدی از شراکت اقتصادی
بــــرش

مدیــرکل دفتــر مقررات صــادرات و واردات ســازمان توســعه تجــارت با
اشــاره به برخــی اخبــار بــرای ممنوعیــت واردات موبایل برخــی برندها
گفت :ثبت ســفارش موبایل برای کلیه برندها هیچ محدودیتی نداشــته
و پیــرو بهروزرســانی برخــی گروههــای کاالیــی و برخــی اولویتبندیهــا
بــرای تأمین کاالهای اساســی ،برخی اولویتبندیهــای کاالیی مقطعی
یــا برخــی اختالالت پیش میآید که امری طبیعی اســت .لــذا با رفع این
اختــاالت و تعییــن اولویتبندیهای جدید ،از روز آینده ثبت ســفارش
این کاال از سرگرفته میشود.
به گزارش شــاتا ،سعید عباســپور با اعالم این خبر گفت :سازمان توسعه
تجارت هیچ ابالغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت ســفارش واردات
موبایــل بــا برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابالغ نکرده اســت.
وی افــزود :تنهــا در دو مــاه ابتدایی امســال بیــش از  ۶میلیــارد دالر ثبت
ســفارش واردات گوشــی تلفــن همــراه صــورت گرفتــه که از نظــر ارزش
دالری ،سهم باالیی در ثبت سفارشهای سال جاری دارد .مدیرکل دفتر
مقــررات صادرات و واردات ســازمان توســعه تجارت تأکید کرد :امســال
بــا توجــه بــه افزایش میزان ثبت ســفارش گوشــی تلفن همــراه ،کماکان
اولویتبنــدی گروههای کاالیــی برای واردات کاال برقــرار بوده و رویههای
تخصیــص و تأمیــن ارز بــر اســاس مقــررات و اولویتبندیهــای کاالیی
صورت میپذیرد.

ورود رئیس جمهور به مسقط با استقبال سلطان عمان در فرودگاه

جمهــوری اســامی ایران و ســلطنت عمــان در پایان
ســفر آیتاهلل رئیسی به این کشــور در بیانیه مشترکی
تأکیــد کردنــد کــه ایــن ســفر براســاس پیوندهــای
مســتحکم تاریخــی میــان دو ملت دوســت و با هدف
تقویــت روابط پایــدار دوجانبه و احتــرام متقابل بین
سران و ملتهای دو کشور انجام شد که اصول دینی،
بــرادری و حســن همجــواری ،آن روابط را مســتحکم
ساخته است.
در بیانیــه مشــترک جمهــوری اســامی ایــران و
ســلطنت عمــان ،ســلطان عمــان از دیــدگاه رئیــس
جمهــور و دولــت ایشــان در اتخــاذ سیاســت تعامــل
ســازنده ،فعــال و همــه جانبــه و گشــایش بــا کلیــه
کشــورهای جهان بویژه همسایگان بر اساس سیاست
پایــدار ایــران تقدیــر و این دیــدگاه را باعــث کمک به
روابــط مثبــت و ســازنده براســاس احتــرام متقابــل،
همــکاری و حســن همســایگی بــرای توســعه منافــع
مشترک اقتصادی ،تجاری و فرهنگی و تقویت امنیت
و ثبات منطقهای عنوان کرده است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است؛
آیتاهلل دکتر ســید ابراهیم رئیسی ،رئیس محترم
جمهوری اســامی ایران در پاســخ به دعوت برادرانه
عالی جناب هیثم بن طارق سلطان محترم عمان در
تاریخ  ۲خرداد  ۱۴۰۱مصادف با  21شــوال  ۱۴۴۳و ۲۳
مه ۲۰۲۲سفر رسمی به سلطنت عمان انجام دادند.
این ســفر بر اســاس پیوندهای مســتحکم تاریخی
میان جمهوری اســامی ایران و ســلطنت عمان و دو
ملت دوســت و با هدف تقویت روابط پایدار دوجانبه
و تقدیــر و احتــرام متقابــل بین ســران و ملتهای دو
کشــور انجــام شــد که اصــول دینــی ،برادری و حســن
همجواری ،آن روابط را مستحکم ساخته است.
در جلســه مذاکرات رســمی که میان آیتاهلل دکتر
ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری اسالمی ایران
و عالــی جناب هیثــم بن طارق ســلطان عمان برگزار
شــد ،افقهای همکاری مشــترک و روابــط دو جانبه و
توســعه آن بویــژه در موضوعات مربوط بــه همکاری
تجــاری و ســرمایهگذاری مشــترک در زمینههــای
مختلــف و هماهنگــی در اموری که در راســتای منافع
دو کشــور دوســت و ملتهــای آنــان میباشــد ،مورد
بررســی قرار گرفت .ســران دو کشور از سطح همکاری
موجود ابراز خرســندی نمودند و تصمیماتی مبنی بر
توســعه این همکاریها و گشودن بابهای جدیدی از
شــراکت اقتصادی اتخــاذ کردند .همچنین ســران دو
کشــور از توافقات انجام شده در سطح کمیسیونهای
مشــترک جهــت همــکاری فیمابیــن در زمینههــای

دستور اژه ای به مسئوالن قضایی:

مختلــف ابــراز خوشــنودی نمودند و برگــزاری منظم
آنها را ضروری دانستند.
ریاســت جمهــوری اســامی ایــران و عالــی جنــاب
ســلطان بر نقش مثبت و سازنده بخش خصوصی دو
کشــور تأکید کرده و ابراز امیدواری کردند فعالیتهای
بخــش خصوصی به افزایــش حجم ســرمایهگذاری و
مبادالت تجاری بین دو کشور بینجامد .آنان همچنین
از امضــای موافقتنامههــا و یادداشــتهای تفاهــم
جهــت نهادینهســازی همــکاری در زمینــه ســرمایه
گذاری ،ورزشی ،کشــاورزی ،شیالت ،دامپروری ،حمل
و نقل دریایی ،لجســتیک ،بنادر و نفت و گاز اســتقبال
نمودنــد .رئیس جمهوری اســامی ایران و برادرشــان
عالــی جناب ســلطان در خصوص مســائل منطقهای
و بینالمللــی مــورد عالقه مشــترک بحــث و گفتوگو
کــرده و از میــزان رایزنــی و هماهنگی سیاســی موجود
بین دو کشور در سطوح مختلف ابراز خرسندی کردند.
ســران دو کشــور بــر اهمیــت تــاش و کوشــش
مضاعــف جهت تضمین امنیت و ثبــات در منطقه و
جهان و هماهنگی و رایزنی میان دو کشــور در محافل
مختلــف منطقــهای و بینالمللــی در جهــت تأمیــن
امنیت و ثبات منطقه و جهان ،تأکید کردند.
عالــی جنــاب ســلطان عمــان از دیــدگاه رئیــس
جمهــوری اســامی ایــران و دولــت ایشــان در اتخــاذ
سیاســت تعامــل ســازنده ،فعــال و همــه جانبــه و
گشایش با کلیه کشــورهای جهان بویژه همسایگان بر
اســاس سیاســت پایدار ایران تقدیر نمود .این دیدگاه
به روابط مثبت و ســازنده بر اســاس احتــرام متقابل،
همــکاری و حســن همســایگی بــرای توســعه منافــع
مشــترک اقتصادی ،تجــاری و فرهنگــی میانجامد و
بــه تقویت امنیــت و ثبــات منطقهای کمــک میکند.
همچنیــن دو طــرف بر اهمیت مبــارزه با تمــام انواع
و اشــکال تروریســم و افراطگرایــی تأکیــد نمودند .در
پایــان این ســفر ،آیتاهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی
رئیس جمهوری اســامی ایران از عالــی جناب هیثم
بــن طارق ســلطان عمــان و دولت و ملت این کشــور
بــرای اســتقبال گــرم و میهماننوازی تشــکر نمود و از
ایشان جهت ســفر به جمهوری اسالمی ایران دعوت
بــه عمل آورد که ایــن دعوت برادرانه بــه گرمی مورد
استقبال قرار گرفت.
ایــن بیانیــه در تاریــخ  ۲خــرداد  ۱۴۰۱برابــر بــا 21
شــوال  ۱۴۴۳مصادف با  ۲۳مه ۲۰۲۲میالدی در شهر
مسقط صادر گردید.
طرفین همچنین بر لزوم تالش برای اجرای کامل
توافقات گذشته میان دو کشور تأکید کردند.

قالیباف:

دولت را در اجرای طرح اقتصادی یاری کنید

خصوصیسازیدرستحاللمشکالتاست

حجتاالســام محســنی اژهای ،رئیس دستگاه قضا با اشــاره به طرح اقتصادی
دولت درخصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی ،به تمامی مسئوالن قضایی
از جمله دادستان کل و دادستانهای سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت
را در اجــرای ایــن قانــون و تکمیــل این طــرح مســاعدت کنند .به گــزارش مرکز
رسانه قوه قضائیه ،وی در همین راستا افزود :همگان این مهم را درنظر داشته
باشــند کــه باید طرح مزبور به نحوی اجرا شــود که مــردم بخصوص دهکهای
پایین جامعه کمترین آســیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگیشــان بیش
از پیــش تحــت تأثیر قــرار نگیــرد .اژهای در نشســت شــورای عالی قــوه قضائیه
بــا تأکیــد بــر اینکه امنیــت و آرامش مــردم باید بــه طور کامــل تأمین شــود ،به
دادســتانهای سراسر کشور دستور داد که شناســایی جریانهای سازمانیافته و
عوامل گروهکهای ضدمردم و ضدنظام را از دســتگاههای اطالعاتی و امنیتی
با جدیت مطالبه کنند.

محمدباقــر قالیبــاف ،رئیــس مجلــس شــورای اســامی در نخســتین رویداد
بینالمللــی خصوصیســازی در اقتصاد ایران ،ضمــن تأکید بر تحولخواهی
در اقتصاد کشور گفت :امروز موضوع خصوصیسازی مهمترین پاشنه آشیل
اقتصــاد کشــور اســت .به گزارش خانــه ملت ،قالیبــاف با بیان اینکــه اقتصاد
دولتی به یک زخم کهنه طی چند دهه گذشــته تبدیل شــده است ،تأکید کرد:
اقتصاد دولتی ،متمرکز ،غیربارور و به زمین نشسته است.
وی در ادامه افزود :اگر خصوصیسازی بدون رانت و با تخصیص درست
به اهل آن واگذار شــود ،بســیاری از مشــکالت در اقتصاد حل خواهد شد،
یعنــی بایــد امروز هدفگــذاری کرده و اگــر خطاهایی هم در گذشــته بوده،
دیگــر تکرار نشــود .در بحث خصوصیســازی کــه باید به مردمیســازی و
اقتصــاد مردمی منجر میشــد ،تاکنون غفلت شــده و اقتصــاد ما مردمی
نشده است.

