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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

دو سال است که هفت میلیارد دالر 
پول ایران در کره جنوبی است. در ایران 
هشــدارها به کره هر روزه شده است. از 
نماینده مجلس تا ســخنگوی دولت و 
وزارت خارجه و بانک مرکزی و اصولگرا 
و اصالح طلب همه دیگر صدایشان از این 
دزدی آشکار کره ای درآمده است. اغلب 
اظهارنظرها مبتنی بر این است که کره 
به تبعیت از آمریکا پایــان دهد و روابط 

دیرینه خود با ایران را تخریب نکند. 
دست آخر اما دولت ناگزیر به تهدید 
هم شد و به کره هشــدار داد که اگر به 
رویه خود پایان ندهد و پول ایران را پس 
ندهد، از آن به مجامع بین المللی شکایت 
خواهد کرد. همیــن امر موجب احضار 

سفیر ایران در کره جنوبی شد. 
دیروز اما وزارت امــور خارجه کره 
جنوبی از مذاکره مقامات این کشــور با 
ایران درباره گسترش تجارت کاالهای 
بشردوســتانه به ویژه در زمینه درمان 

خبر داد.
 خبرگزاری یونهــاپ که بزرگترین 
خبرگزاری کره جنوبــی، دولتی و در 
سئول مســتقر اســت این خبر را داد و 

گزارش کرد که کره جنوبی قرار اســت 
درباره گســترش تجــارت کاالهای 
بشردوستانه مانند دارو، روز چهارشنبه 

با ایران مذاکراتی مجازی انجام دهد. 
وزارت خارجه کره جنوبی هم اعالم 
کرده که این مذاکرات منطبق بر نیازهای 
ایران در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی 
با موارد قابل ارائه از ســوی کره جنوبی 
معطوف خواهد بود.  آنطور که خبرگزاری 
رسمی کره گفته در مذاکرات پیش رو لی 
سونگ هو، معاون وزیر امور خارجه کره 
جنوبی در امــور اقتصادی و محمدرضا 
شانه ســاز، رئیس ســازمان غذا و دارو 
و مقامات بانک مرکــزی ایران حضور 
خواهند داشــت. این کشور پیشتر هم 
اعالم کرده بود که یک محموله پزشکی 
به ارزش 500 هزار دالر به ایران ارسال 
خواهد کرد و این رقم در مرحله دوم به 
دو میلیون دالر می رسد. اما آیا این بدان 
معناست که کره می خواهد حساب هفت 
میلیارد دالری خود را با دارو و تجهیزات 
پزشــکی صاف کند؟ بر اساس گزارش 
منتشر شده، کره جنوبی می خواهد تحت 
عنوان صادرات بشردوستانه، کیت های 
تشخیص کرونا و سایر تجهیزات مرتبط 

با این بیماری را به ایران ارسال کند. 

 کسی در ایران منتظر محموله 
دو میلیون دالری نیست

به نظر می رسد ســئول قصد دارد 
از فرصت تحریم و کرونا اســتفاده یا به 
عبارت بهتر سوء استفاده کرده و بدهی 

خود را اینگونه تسویه کند. 
اما ایران گرچه دستش از پول های 
خود در کره کوتاه اســت، دل خوشی 
هم از این پیشنهادهای دارویی سئول 
ندارد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت 
خارجه ایران دیروز در واکنش به این خبر 
خبرگزاری کره، گفت: کســی در ایران 
منتظر محموله نیم میلیون یا دو میلیون 

دالری نیست.
او با بیان اینکه به اندازه کافی از کره 
جنوبی وعده شنیده ایم؛ بنابراین فقط 
منتظــر اقدامات ملموس و برجســته 
هســتیم، ادامه داد: امیدواریم مقامات 
کره ای حجم منابع مالی مردم ایران در 
این کشور و نبود هیچ منع قانونی برای 

تجارت با ایران را به یاد داشته باشند.
با این حال هیچ نشانه ای از استرداد 
این پول ها دســت کم در آینده نزدیک 
و در شــرایط فعلی وجود ندارد؛ به ویژه 
که مقامات دولت صریحــا می گویند 
که مذاکــرات آنها با کره بــه نتیجه ای 

نرسیده است. 
وقتی کره خبر محموله پزشــکی 
500 هزار دالری را اعالم کرد، موسوی 
گفت: »زحمت کشــیده اند. ما چیزی 
حدود دو ســال با کره جنوبی مذاکره 
داشــتیم ولی کره ای ها در این زمینه 
به آمریکایی ها گــوش می دهند و برای 
پرداخت بدهی شان منتظر پاسخ مثبت 

آمریکا بودند.«
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی هم خرداد ماه ســال جاری در 

اظهاراتی عنوان کرد: »آقای هونگ نام 
کی، قائم مقام نخست وزیر و وزیر اقتصاد 
و امور مالی در زمانی که من سال گذشته 
با او در ســئول دیدار داشتم شخصا به 
من اطمینان داد که به حل این موضوع 
کمک می کند با این وجود ما هیچ گونه 
پیشرفتی در وعده های او ندیده ایم. البته 
ما گفت وگوهای خود با مقامات کره ای را 

ادامه خواهیم داد.«
 تیرگی بی سابقه 

در تاریخ روابط دو کشور
با این تفاسیر تجربه کره جنوبی و پولی 
که پس نمی دهد، نمونه بارزی است از 
اینکه در حوزه سیاست و تجارت حتی به 
نزدیکترین دوستان هم نمی توان اعتماد 
تام داشت چراکه اساسا کشورها دوست 
و دشمن خود را بر اســاس منافع خود 
تعیین می کنند.  دولت ایران مدام به کره 
یادآور می شود که رابطه دیرینه و مثبت 
خود با ایران را مخدوش نکند. این رابطه 
حتی به سال ها قبل از انقالب اسالمی 
بازمی گردد. سفارت ایران در کره جنوبی 
سال 1346 گشوده شد. ساک چان لو، 
سفیر کره جنوبی در ایران در همان سال 
ضمن ابراز تمایل کره برای گســترش 
روابط با ایران گفت: »ایران کشوری است 
که رشد اقتصادی اش تمام دنیا را تحت 

تاثیر قرار داده است.«
روابط دو کشور به ویژه روابط تجاری 
و اقتصادی چنان عمیق و گسترده شد 
که حتی پس از انقالب نیز، کره جنوبی 
چهارمین خریدار بزرگ نفت ایران و در 
کنار هلند، ژاپن، مالزی، آلمان و بریتانیا 

از بزرگترین خریداران گاز ایران بود. 
ســرمایه گذاری صنعتی این کشور 
در ایران، پای شرکت های بزرگ کره ای 
مانند هیوندای را به ایران باز کرد و حتی 
در دوره دولت محمود احمدی نژاد نیز 
به رغم اینکه آن زمــان نیز ایران تحریم 
بود، روابط با سئول اینقدر پرتنش و تیره 
نشد و بسیاری از همکاری های اقتصادی 

همچنان برقرار بود. 
پس از برجام »پــارک گئون های«، 
رئیس جمهور کــره جنوبی بــا 236 
بازرگانــی در ســال 2016 وارد ایران 
شــد. او در حضور 450 بازرگان و تاجر 
ایرانــی گفت »مــن اینجا هســتم تا 

مسیر موفقیت های بزرگ را با دوست 
»قدیمی مان« ایران طی کنیم.«

20 تفاهم نامه میان روسای جمهور 
دو کشور امضا شــد تا تجارت میان آنها 
به 45 میلیارد دالر برســد. عبدالناصر 
همتی، مدیرکل بانک مرکزی هم بهار 
امســال درباره این روابط گفت: »کره 
جنوبی شــریک مورد اعتماد ما بود و ما 
در زمینه ماشین آالت سنگین، بخش 
خودرو و الکترونیک با آنها کار کردیم. در 
مقابل ما کاالهایی به ویژه نفت و میعانات 
گاز طبیعی به بازارهای کره صادر کردیم. 
صادرات ما پس از برجام افزایش یافت و 
صادرکنندگان ما توانستند منابع قابل 
توجهی را در بانک های کره ای تجمیع 
کنند. آن زمان نه تنهــا هیچ تحریمی 
بر صادرات ما نبود، بلکه برعکس تمام 
طرف ها تشویق شــدند تجارت خود با 
ایران را گســترش دهند. منابعی که ما 
در بانک های کره ای داریم یا درآمدهای 
آن زمان مدت ها قبــل از خروج آمریکا 
از برجام است و یا حاصل معافیت های 
مختلفی است که از آن زمان آمریکا برای 

صادرات ما در نظر گرفت.«
بدیــن ترتیــب به رغم آن ســابقه 
همکاری و آن اعتمادی که ایران به کره 
داشــت، این هفت میلیارد دالر در کره 
بلوکه شــد. ال جی و سامسونگ هم از 
ایران رفتند و اکنون به نظر نمی رســد 
کره با امید به مذاکرات تجاری و صادرات 
دارو و تجهیزات پزشکی، بتواند روابط 
مخدوش میان خود و تهران را ترمیم کند 

و اعتماد ایران را بازگرداند.  

کره جنوبی مصر است پول ایران را با دارو تاخت بزند!

ایده هایی برای فرار از یک بدهی

خبر

چهارمین جلسه رســیدگی به پرونده برخی 
از مدیران ســابق بانک مرکزی به ریاست قاضی 

مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، قاضی 
مســعودی مقام در ابتدای چهارمین جلســه 
رسیدگی به پرونده برخی از مدیران سابق بانک 
مرکزی، از متهم صالحی خواست در جایگاه قرار 
گیرد و در صورت داشتن توضیحات بیشتر آن ها 

را بیان کند.
متهم صالحی گفت: اینکه گفته می شود من 
مبلغ 500 میلیون تومان از سیفی گرفته ام صحیح 
نیست. در الیحه دفاعیه ام که توسط وکیلم تقدیم 
می شود گفته ام که او به حساب دختر و همسرش 
دو کد بورســی به مبلغ هر کدام 250 میلیون باز 
کرد. این را هم باید بگویم که بر اساس قانون بورس 

و قانون کشور فردی که کد بورسی گرفته باشد، 
شخص ثالث نمی تواند در آن تصرفی داشته باشد 
و این موضوع 500 میلیون تومانی کاماًل کذب و 

بی اساس است.
این متهم اضافه کرد: درباره رشوه 200 هزار 
دالری هم باید بگویم این مبلغ 110 هزار دالر بوده 
است و در زمانی که ارز مسافرتی 10 هزار دالر بوده 
است. او برای 11 نفر 110 هزار دالر گرفته و این کار 

به صورت قانونی بوده است.
در ادامه جلســه دادگاه، نماینده دادستان در 
این باره گفت: ســوال ما این است آیا شما مجوز 
سبدگردانی داشتید، نه شما نداشتید، شما پرتفوی 

فرد دیگری را مدیریت می کردید.
نماینده دادستان ادامه داد: صالحی می گوید 
من سیفی را در روز به اتاق ارزی راه نمی دادم. بله 

درست است او در طول روز راه نمی داده است، به 
علت اینکه شب ها در فضای مجازی از موهباتی 
که صالحی برای او فراهم می کرده است استفاده 

ناصحیح می برده است.
شاه محمدی درباره رشــوه 200 هزار دالری 
اظهار داشت: شهریار دربانی مدعی است که 200 
هزار دالر به صالحی پرداخت کرده اســت، متهم 
صالحی می گوید ریت ارز قابل تغییر نبوده است؛ 
اما این موضوع از مسئوالن بانک مرکزی نیز قابل 
استعالم است که ریت ارز در اتاق ارزی قابل تغییر 
است، متهم صالحی یک 200 هزار دالر از دربانی 
دریافت کرده است و این جدای از 200 هزار دالر 

دیگر است.
نماینده دادســتان ادامه داد: این 200 هزار 
دالری که صالحی به صورت رشوه دریافت کرده 
اســت در یک کوله پشتی بوده اســت، در روزی 
که دربانی این 200 هــزار دالر را به صالحی داده 
اســت کارمندش نیز حضور داشته است. جالب 
اینجاست زمانی که دربانی تعداد کارمندانش را 
معرفی می کرده است یک نفر را از قلم می اندازد 

و این موضوع از چشم ضابطان دور نمی ماند و پس 
از تحقیق و بررسی متوجه می شوند که یک فرد یا 
یک کارمند در لیست اعالمی کم است. جالب است 
مشخص می شــود که همان یک نفر فردی بوده 
است که در زمان پرداخت 200 هزار دالر در یک 

کوله پشتی به همراه دربانی بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه فیلم مواجهه صالحی و 

دربانی در خصوص تغییر نرخ ارز پخش شد. دربانی 
در این فیلم از پرداخت 200 هزار دالر به صالحی 
می گوید و صالحی در ایــن فیلم تایید می کند از 
دربانی 200 هزار دالر گرفته است. دربانی در این 
فیلم می گوید این 200 هزار دالر را به این خاطر به 
صالحی دادم که مدیونش نباشم چرا که ریت هایی 
که در بانک مرکزی جابجا می کردند، به نفع ما بود.

چهارمین جلسه دادگاه مدیران بانک مرکزی برگزار شد؛

کوله پشتی 200 هزار دالری!
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سوریه مسئول بررسی تعرض به 
هواپیمای مسافربری ایران شد

حسن رضایی فر، مدیرکل دفتر بررسی سوانح و 
حوادث سازمان هواپیمایی کشوری درباره پیگیری 
تعرض جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری 
ماهان گفت: با پیگیری های به عمل آمده از سوی 
سازمان هواپیمایی کشوری ایران و ارسال اطالعات 
الزم براساس مستندات ضمیمه 13 پیمان شیکاگو 
به کشور محل وقوع ســانحه، امروز کمیته بررسی 
سانحه کشــور ســوریه تحت عنوان کشور محل 
وقوع، رسما بررسی را آغاز و از کمیته های بررسی 
ســانحه ایران به عنوان نماینده کشور بهره بردار و 
مالک هواپیما  و کمیته بررسی سانحه کشور فرانسه 
)BEA( تحت عنوان طراح و سازنده هواپیما برای 

همکاری دعوت کرده است.
    

کنایه نماینده تهران به ماجرای بذرپاش؛
حرمت امامزاده را متولی باید 

نگه  دارد
سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، با 
اشاره به انتخاب پرحاشیه مهرداد بذرپاش به ریاست 
دیوان محاســبات، در توئیتی نوشــت: »به دلیل 
ابهامات و سواالت، روز سه شنبه قبل از رای گیری 
به ساختمان هیات رئیســه رفتم و خواستار عقب 
افتادن زمان اخذ رای در صحن علنی شدم اما موافقت 
نشد... تجربه پرهزینه ای بود تا مجلس بیشتر درباره 
مالحظات قانونی وســواس به خرج دهد. حرمت 

امامزاده قانون را باید متولی آن نگه دارد.«
    

در پی برگزاری رزمایش ایران در خلیج فارس؛
نیروهای آمریکایی به 
»پناهگاه« منتقل شدند

همزمان با رزمایش ایران در خلیج فارس و تنگه 
هرمز، طبق گفته مقام های آمریکایی، در چند پایگاه 
ایاالت متحده در این منطقه وضعیت هشدار اعالم 
شــد. به گزارش یورونیوز، یک مقــام آمریکایی به 
شرط ناشــناس ماندن گفت که نیروهای آمریکایی 
در پایگاه های الظفره در امارات عربی متحده و پایگاه 
هوایی العدیــد در قطر همزمان با ایــن رزمایش در 
وضعیت هشــدار قرار گرفتند و به پناهگاه رفتند اما 
پس از 20 دقیقه، وقتی متوجه شدند که موشک ها 
به پایگاه های آن ها نزدیک نمی شود، شرایط به حالت 
عادی بازگشت. بت ریوردان، سخنگوی سنتکام نیز این 
موضوع را تایید کرد و گفت که این حادثه برای دقایقی 

به طول انجامید و نیروها به پناهگاه منتقل شدند.
    

واعظی: 
 به تصمیمات شورای فقهی 
بانک مرکزی اعتقاد داریم

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: ما)دولت( به هر 
آنچه شورای فقهی بانک مرکزی درباره وام ودیعه 
مسکن تصمیم بگیرد، اعتقاد داریم. به گزارش ایسنا، 
محمود واعظی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت 
افزود: دولت همچنین 20 هــزار میلیارد تومان به 
بانک های مختلف با سود13 درصد برسا پرداخت 
وام ودیعه مسکن تخصیص داد که مستأجران در 

حال ارسال پیامک بوده و این وام پرداخت می شود.
    

اولین جلسه هماهنگی برگزاری 
مراسم محرم و صفر 

اولین جلســه کارگروه هماهنگــی برگزاری 
مراسم ماه محرم و صفر به ریاست حجت االسالم 
والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمی در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار 
شد. روسای شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه، 
سازمان اوقاف و امور خیریه، معاون فرهنگی سازمان 
تبلیغات اسالمی، حریرچی معاون وزیر بهداشت و 
شماری دیگر از مقامات مسئول در این جلسه حضور 
داشتند. قمی در این جلسه تصریح کرد: »ما هم به 
اقامه عزاداری موظف هستیم و هم به حفظ سالمت 
عزاداران سیدالشهداء و به فضل خداوند عالم اجازه 
نخواهیم داد خطــرات به بــرکات و معنویت این 

مراسم ها ضربه وارد کند.«
    

در گفت وگوی موسوی با همتای ترکیه ای 
مطرح شد؛

تاکید بر افزایش همکاری 
فرهنگی و رسانه ای ایران و ترکیه

سید عباس موسوی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه در حساب کاربری توئیتری خود با اشاره به 
رایزنی تلفنی با همتای ترکیه ای خود، نوشت: »امروز 
با همتای ترکیه ای آقای حامی آکسوی گفت وگوی 
مفصل، مفید و صمیمانه ای در خصوص هم افزایی و 
همکاری فرهنگی و رسانه ای میان دو کشور دوست، 
برادر و همسایه داشتیم. افزایش تبادالت رسانه ای و 
اجرای تفاهم نامه های مرتبط با دیپلماسی عمومی 

و رسانه ای مورد تاکید طرفین بود.«

ایران گرچه دستش از 
پول های خود در کره کوتاه 

است، دل خوشی هم از 
پیشنهادهای دارویی 

سئول ندارد. سخنگوی 
وزارت خارجه ایران 

دیروز در واکنش به خبر 
خبرگزاری کره، گفت: 
کسی در ایران منتظر 

محموله نیم میلیون یا دو 
میلیون دالری نیست

خبرگزاری دولتی کره 
جنوبی گزارش داد که 

این کشور قرار است 
مذاکراتی مجازی با ایران 

درباره ارسال کاالهای 
بشردوستانه مثل دارو به 

کشور ما داشته باشد، اما آیا 
این بدان معناست که کره 
می خواهد حساب هفت 
میلیارد دالری خود را با 

دارو و تجهیزات پزشکی 
صاف کند؟

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه از شلیک موشک های 
بالستیک ســپاه از اعماق زمین برای اولین بار در دنیا در 

رزمایش پیامبر اعظم)ص( خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار امیرعلی حاجی زاده در حاشیه 
برگزاری چهاردهمین رزمایش پیامبر اعظم)ص( ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، 
گفت: برای اولین بار در دنیا شلیک موشک های بالستیک از 

اعماق زمین انجام شده است.
 وی افزود: در این پرتاب ها بدون اســتفاده از ســکو و 

تجهیزات مرسوم، موشک های مدفون شده به یکباره زمین 
را می شکافند و اهداف خود را مورد اصابت قرار می دهند.

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه عبور از سپر موشکی 
و منهدم کردن ســامانه های پدافندی دشــمن را اقدامی 
نو و بدیع در رزمایش پیامبر اعظم)ص( 14ســپاه عنوان 
و تصریح کرد: در این رزمایش برای اولین بار سامانه ای را 
مستقر کردیم و با موشــک های ضد رادار آن را مورد هدف 
قرار دادیم؛ همچنین پهپادهای رزمی هوافضای ســپاه از 
فاصله دور اهداف از پیش تعیین شده بویژه پل فرماندهی 

ماکت ناو هواپیمابر آمریکا را با دقت مورد هدف قرار دادند.
وی افــزود: در این رزمایش جنگنده های ســوخو 22 
سپاه اهداف با سطح مقطع کم را از فاصله دور مورد اصابت 

موشک های بالدار قرارداده و منهدم کردند.

سردار حاجی زاده با اشاره به تمرین جنگ مشترک 
هوافضای ســپاه با نیروی دریایــی در رزمایش پیامبر 
اعظم)ص( 14 گفت: سامانه و تجهیزاتی که در مجموعه 
نیروی هوافضای سپاه اعم از موشکی، پدافندی، پهپادی 
و دیگر امکانات قرار دارد، در کنار سایر تجهیزات سپاه در 
نیروهای دریایی و زمینی موجب ایجاد هم افزایی و توان 
بازدارندگی در کنار ســایر نیروهای مسلح می شود که 

ثمره آن امنیت کامل امروز ایران اسالمی است.
فرمانده نیــروی هوا فضای ســپاه در پایــان تاکید 
کرد: با مجموعــه امکاناتی که امــروز در اختیار داریم 
 می توانیم هرگونه هدف متخاصم را در هر نقطه از منطقه 
خلیج فارس ، دریای عمــان و اقیانوس هند مورد هدف 

قرار دهیم.

سردار امیرعلی حاجی زاده خبر داد؛ 

شلیک موشک های بالستیک سپاه از اعماق زمین


