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چون سی کیونگ نخست وزیر ۶۹ ساله 
کره جنوبی به منظــور انجام دیدارهای 
دوجانبه با مقامات جمهوری اســامی 
ایران به تهران آمده و ســفر او سه روز به 
طول خواهــد انجامید. انتظــار می رود 
در جریان این سفر راه های بهبود روابط 
تهران -ســئول و موضوعات دیگر مورد 

بحث و رایزنی قرار گیرد.
او دیروز پس از ورود بــه تهران مورد 
استقبال اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری قرار گرفت و بافاصله 
مذاکــرات دو جانبه معــاون اول رئیس 
جمهور و نخست وزیر کره جنوبی درباره 
توســعه روابط دو جانبه، همکاری های 
اقتصادی و بــه ویژه رفــع موانع بانکی 

آغاز شد.
  معــاون اول رییس جمهــوری در 
این دیدار با بیــان اینکه اقدام بانک های 
کــره ای در مســدود نمــودن منابــع 
ارزی ایران به وجهه و جایــگاه کره نزد 
مردم ایران آسیب زده اســت، گفت: از 
دولت کــره می خواهیم در اســرع وقت 
منابع ارزی ایــران را آزاد و مشــکات 
 ســال های اخیــر را با اقدامــات عملی 

جبران کند. 
اســحاق جهانگیــری در کنفرانس 
خبری مشــترک با چانگ ســای ِکیون 
نخســت وزیر کره جنوبی گفت: ســال 
آینده شصتمین ســال برقراری روابط 
دیپلماتیک ایران و کره اســت. در طول 
این ســال ها روابــط از حجــم باالیی 
برخــوردار بوده اســت و شــرکت های 
کره ای در بخش های مختلف اقتصادی 
ایران حضور داشــتند به طــوری که در 
سال ۲۰۱۲ حجم مبادالت دو کشور به 

۱۷ میلیارد دالر رسید.

 معاون اول رییس جمهوری با اشاره به 
اینکه دو کشور ایران و کره از زمینه های 
همــکاری و مشــارکت بســیار زیادی 
برخوردار هســتند، گفت: ایــران و کره 
جنوبی به عنوان دو کشــور آسیایی در 
غرب و شرق آســیا نقش مکمل یکدیگر 

در زمینه اقتصادی دارند.
جهانگیری ادامه داد: متاســفانه در 
سه ســال گذشــته به دلیل پیروی کره 
جنوبی از تحریم های غیرقانونی آمریکا 
علیه ایران که فاقد هرگونه مشــروعیت 
بین المللی است، مناسبات دو کشور دچار 
رکود و کم تحرکی زیادی شــده است. 
کاهش مناسبات دو کشور در حالی است 
که هیچ گونه تحریم بین المللی از جمله 
تحریم ســازمان ملل علیه ایران وجود 

نداشته است.
 معاون اول رییــس جمهوری گفت: 
متاســفانه اقدام بانک های کــره ای در 
مسدود کردن، ۷میلیارد دالر منابع ارزی 
ایران که حاصل فروش قانونی و مشروع 
نفتی و میعانات گازی به این کشور بوده، 
روابط دو کشور را دچار رکود جدی کرده 

است.
 وی اضافه کرد: اقدام بانک های کره ای 
در مســدود نمودن منابــع ارزی ایران 
در حالی اســت که ملت ایــران به دلیل 
شــرایط کرونایی و پیامدهای اقتصادی 
و بهداشــتی آن به شــدت به این منابع 
ارزی نیــاز دارند و این اقــدام کره ای ها 
دولت ایــران را از منابع عمده ارزی خود 
برای خرید تجهیزات پزشــکی، دارو و 
 ســایر نیازهای اساسی کشــور محروم

 کرده است.
 جهانگیری افزود: متاســفانه در این 
شرایط سخت حتی شرکت های کره ای 

از فــروش دارو و تجهیــزات پزشــکی 
هم بــه ایران خــودداری کردنــد و در 
نتیجه این اقدامات متاســفانه وجهه و 
جایگاه کره نظر مــردم ایران که همواره 
 مثبت و دوســتانه بوده، آسیب زیادی 

دیده است.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: 
در عین حال ما سفر جناب نخست وزیر 
به ایران را به فال نیک می گیریم و امیدوار 
هستیم که با تحرکات و اقدامات جبرانی 
کره این امکان فراهم شود که جایگاه کره 

در ایران بهبود یابد. 

طبعاً دولت جمهوری اسامی آمادگی 
دارد به شرط برداشــتن گام های موثر و 
ملموس از سوی کره به این کشور برای 

جبران گذشته کمک کند.
 وی یادآورشــد: در دیدار خصوصی 
و عمومی با آقای نخســت وزیر به طور 
صریح و شــفاف انتظــارات جمهوری 
اسامی ایران از کره را مطرح و از ایشان 

 خواســتم در جهــت جبران گذشــته 
تاش کند.

 جهانگیری ادامه داد: خوشــبختانه 
آقای نخســت وزیر به دلیل سفر قبلی 
خود به ایران به عنــوان رئیس پارلمان 
با کشور ما به خوبی آشــنایی دارند و از 
توانمندی هــا و ظرفیت های ایران برای 
 مشــارکت و همکاری با کــره به خوبی 

آگاه است.
معاون اول رییــس جمهوری گفت: 
با توجه به شــکاف ایجاد شده در روابط 
و انتظــار به حق مــردم از دولــت، ما از 

دولت کــره می خواهیم در اســرع وقت 
منابع ارزی ایــران را آزاد و مشــکات 
 ســال های اخیــر را با اقدامــات عملی 

جبران کند.
گفتنی اســت دیدار بــا محمدباقر 
قالیبــاف، رئیــس مجلــس و علــی 
الریجانــی، مشــاور مقــام معظــم 
رهبــری نیــز جــزو برنامه هــای 

 ســفر ســه روزه چــون ســی کیونگ 
به تهران است. 

عاوه بر این، نخست وزیر کره جنوبی 
قرار اســت با مقامات شــرکت های این 
کشــور که در ایران فعالیت می کنند از 
جمله سامســونگ الکترونیک، ال جی 
الکترونیکس و شرکت اس کای نتورک 

نیز دیدار کند.
یادآور می شود این اولین بار در طول 
۴۴ سال گذشته است که چنین سفری 
از سوی یک نخست وزیر کره جنوبی به 

تهران انجام می شود.
نخست وزیر کره جنوبی از چهره های 
برجسته حزب حاکم در کره جنوبی است 
و از او به عنوان کاندیدای این حزب برای 
انتخابات ریاســت جمهوری سال آینده 
کره یاد می شود و با توجه به این موضوع 
این احتمال وجود دارد که او چند هفته 
بعد از سفر به تهران اقدام به کناره گیری 
از سمت خود کند چراکه براساس قانون 
کره جنوبی افرادی که می خواهند برای 
انتخابات ریاســت جمهــوری کاندیدا 
شــوند باید یک ســال قبل از برگزاری 
این انتخابات از سمت های اجرایی خود 

استعفا دهند.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعام سعید 
خطیــب زاده، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان چون سی کیونگ در  
سفر به تهران و دیدار با مقامات جمهوری 
اســامی ایران درخصوص موضوعات 
دوجانبه از جمله موضوع محدودیت های 
غیرقانونی ایجادشــده برای دسترسی 
به منابع بانــک مرکزی در این کشــور 

گفت وگو خواهد کرد.
 ایران و کره جنوبی حدود ۶۰ ســال 
روابط دوســتانه ای را تجربــه کرده اند 

کــه متأســفانه در چند ســال اخیر به 
خصوص بعد از خروج آمریــکا از برجام 
با پیروی شــرکت ها و بانک های کره ای 
از تحریم های آمریــکا، این روابط دچار 
چالش جدی شده اســت که همان طور 
که اشاره شــد یکی از چالش های عمده 
پول های بلوکه شده مردم ایران در کره 
جنوبی اســت پولی که گفته می شــود  
بالغ بــر ۷ میلیــارد دالر اســت و قطعا 
 آزادســازی آن می توانــد تاثیر نســبتا 
 عمــده ای در وضعیت اقتصــادی ایران 

داشته باشد .
برخی تحلیلگران معتقدند که با توجه 
به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در 
آمریکا و همچنین در پی ســفر چندی 
پیش قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی 
به تهران، دولت ســئول بــه این نتیجه 
رسیده که برای از دست ندادن ایران در 
خاورمیانه، باید اقداماتــی را انجام دهد 
و در همیــن چارچوب به نظر می رســد 
تاش هایی را حداقل در ظاهر برای رفع 
برخی از چالش های موجود بین دو کشور 

آغاز کرده است.
 با توجه بــه برخی از اخبار منتشــر 
شــده و احتمــال احیای برجام شــاید 
مقامات کــره ای به دنبــال احیای بازار 
از دســت رفته خود در ایران باشند که 
البته آنها قطعا باید بدانند که در صورت 
تحقق چنیــن موضوعی نیــز، حضور 
 آنها در ایران به مانند قبــل نخواهد بود 
و ایــران مانند گذشــته دیگــر بازاری 
صــرف بــرای کاالهــای کــره ای 
نیســت، بلکه آنهــا جهت گســترش 
روابــط بــا ایــران بایــد در راســتای 
 ورود فنــاوری و صنعــت به ایــران نیز

 تاش کنند.

گزارش

جهانگیری در کنفرانس خبری مشترک با چون سی کیونگ: 

کره جنوبی در اسرع وقت منابع ارزی ایران را آزاد کند

مجلس، تصمیم گیری درباره سقط جنین را منوط به نظر فقها کرد

 غیر از والدین، 
همه صاحب اختیارند! 

سياست 2

شهرنوشت 6

ایران حادثه در تاسیسات مجتمع احمدی روشن را 
»تروریسم هسته ای« خواند

 راه »نفوذ« کماکان 
باز است

ابتدای هفتــه در پانزدهمین ســالگرد 
روز ملی فناوری هســته ای، با دستور حسن 
روحانی، رئیس جمهوری ایــران، گازدهی 
به ماشین های نسل جدید ســانتریفیوژ در 
مجتمع غنی ســازی نطنز و تست مکانیکی 
ســانتریفیوژ IR-۹ آغاز شــد. مرکز مونتاژ 
ســانتریفیوژهای نســل جدید هــم مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
تصاویر و ویدئوهای آن در تمام رسانه ها 
پخش شــد. روحانی در حالی که علی اکبر 
صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی کنار 
او ایستاده و درباره ســانتریفیوژ های جدید 

توضیح می دهد، پارچــه رونمایی را از روی 
ســانتریفیوژ های نســل جدید برمی دارد و 
همزمان هیأت مذاکره کننده او در وین بر سر 
میز مذاکره با طرف های برجام برای احیای 

توافق هسته ای است. 
مقارن با هر دوی اینها، دیروز اما تاسیسات 
نطنز برای دومین بار در طول یک سال دچار 
حادثه شــد. حادثه اول مربــوط یک بامداد 
۱۲ تیرماه ســال قبل بود. حادثه در یکی از 
ساختمان ها در شمال غربی تاسیسات نطنز 
رخ داد و گفته شد که کارگاه نصب و تنظیم 

سانتریفیوژها دچار آسیب و...

تشکیل جلسه برای افزایش سود بانکی، بازار سرمایه را در معرض تهدید دوباره قرار داد

سهامدارانخشمگیندرسعادتآباد
چرتکه 3


