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ترامپ:

هفته آینده رییس جلسه شورای امنیت در     باره ایران خواهم بود
ایسنا :رئیسجمهور آمریکا اعالم کرد که هفته
آینده ریاســت جلسه شورای امنیت در     باره ایران را
برعهده خواهد داشت.
دونالــد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا روز جمعه
در توییتر خود نوشــت :هفته آینده ریاست جلسه
شورای امنیت سازمان ملل در     باره ایران را به عهده
خواهم داشت.
در این توییــت ،ترامپ در حالــی اعالم کرده
جلســه در     باره ایران است که پیش از این روزنامه
واشــنگتن پســت به نقل از منابع آگاه گزارش داد
دولــت ترامپ میخواهد طرح نماینــده آمریکا در
ســازمان ملل برای برگزاری نشســتی در شورای
امنیت با موضوع ایران را کنار بگذارد.
به نوشته واشنگتن پســت ،دیپلماتهای مطلع
از این مســاله گفتهاند که دولــت ترامپ در حال
کنار گذاشــتن طرح نیکی هیلی ،نماینده آمریکا در
سازمان ملل برای برگزاری یک نشست در شورای
امنیت در هفته آینده به ریاست ترامپ است که قرار
بود روی ایران متمرکز باشد.
هیلی پیش از این اعــام کرد که آمریکا روی
یک دســتورکار برای نشســت آتی شورای امنیت
ســازمان ملل به توافق رسیده اســت چرا   که این
کشور تا ماه ســپتامبر ریاست دورهای این شورا را
برعهــده دارد .این اولین بــار خواهد بود که دونالد
ترامپ ریاســت نشســتی را برعهده خواهد داشت
که مقامات قدرتمندترین کشــورهای جهان در آن
حضور خواهند داشت.
اما قــرار دادن تمرکز این نشســت روی ایران
موجب بروز نگرانی متحدان واشــنگتن شد که بر
این باورند چنین موضوعی موجب ایجاد اختالفات
شدید میان آمریکا ،فرانسه و انگلیس بر سر توافق
هســتهای با ایران خواهد شــد .توافقی که دونالد
ترامپ در مــاه مه به طور یک جانبــه خود از آن
را اعالم کرد.
دیگر مقامــات آمریکایی نیز ابراز نگرانی کردند
که بر   اســاس منشور ســازمان ملل ایران میتواند
در این نشست حضور داشــته باشد چراکه یکی از
موضوعــات مورد بحث در آن خواهد بود .از این رو

نگرانیها در     باره ادامه اختالفات ناخوشــایند میان
ترامپ و نماینده ایران افزایش یافت.
ریچارد وان ،یک کارشناس ارشد در اندیشکده
دانشگاه ســازمان ملل در این باره گفت :ترامپ (با
این کار) ریسک بروز اختالف با فرانسه و انگلیس
را تشدید میکند.
بنابراین ترزا می ،نخست وزیر انگلیس و امانوئل
ماکرون ،رئیسجمهور فرانســه چــارهای نخواهند
داشت جز این که در شــورای امنیت سازمان ملل
از توافق هستهای دفاع کنند.
وی ادامه داد :تصور نمیکنم که کسی این ایده
را دوست داشــته باشد که رئیسجمهور (آمریکا) با
دفاع شدید ترزا می و ماکرون از توافق هستهای با
ایران روبرو شود .ممکن است او در چنین شرایطی
بســیار عصبانی شود همانطور که در نشست ناتو و
گروه  7از نشست خارج شد و یک نزاع دیپلماتیک
ایجاد کرد.
این دیپلماتهای آگاه که خواستند نامشان فاش
نشــود در ادامه به واشنگتن پست گفتند که ترامپ
به جای آنکه ریاست نشســتی با موضوع ایران را
برعهده داشــته باشــد ،یک نشســت برای بحث
در     باره عدم اشاعه هستهای و حق حاکمیت را اداره
خواهد کرد.
به نوشــته واشــنگتن پســت بنابراین موضوع
نشست گسترده خواهد بود که به طور مشخص نام
هیچ کشوری را نمیبرد .از این رو نیازی نیست که

از ایران برای حضور در این جلســه دعوت به عمل
آورد و احتمال ایجاد چنددســتگی میان کشورهای
غربی نیز کاهش مییابد.
مقامات کاخ ســفید و هیــات نمایندگی آمریکا
در ســازمان ملل تاکنــون اظهارنظــری در     باره
اینکه نشست آتی شــورای امنیت قرار است روی
موضــوع دیگری غیــر از ایران آنگونــه که هیلی
در  4ســپتامبر اعالم کــرده بود ،متمرکز باشــد،
اظهارنظری نکردهاند.
هیلی در آن زمان اذعان کرد که موضوع ایران
میتواند بــرای برخی از اعضای شــورای امنیت
ناخوشایند باشد اما شخصا بر این باور است که هر
زمان در شورای امنیت در     باره موضوعات نامطلوب
بحث و رایزنی میشود نتیجه خوبی حاصل میشود.
هرچنــد تنها هیلی نبود که از قصد ترامپ برای
ریاست بر نشست شــورای امنیت با موضوع ایران
سخن گفت .دیپلماتهای آمریکایی نیز در جلسات
خصوصی به چند کشــور خارجی اعالم کردند که
ترامپ در ماه جاری قصد دارد نشســت شــورای
امنیت با تمرکز بر ایران اداره کند.
یک ســخنگوی هیــات نمایندگــی آمریکا در
ســازمان ملل اعمال تغییرات در دســتورکار این
نشست را ضعیف دانست و گفت که آمریکا موضوع
را عوض نکرده بلکه موضوع گسترده تر شده است.
به این معنی که مســائل گســتردهتری قرار است
مطرح شــود .به همین دلیل شورای امنیت مجبور
نخواهد بود ایران را برای شــرکت در این جلســه
دعوت کند.
ســوزان ملونــی ،کارشــناس حوزه ایــران در
اندیشــکده بروکینگز اظهار داشت که هم ایران و
هم آمریکا از اینکه نشســت شورای امنیت به طور
مشخص روی ایران متمرکز نباشد نفع خواهند برد.
وی تصریح کرد :مشاوران ترامپ برای اینکه او
را از قرار گرفتن در چنین وضعیت ناخوشــایندی بر
حذر دارند به ایرانیها نیز یک مهلت دادند.
بنا بر این گزارش هفته آینده بیش از  140تن از
رهبران جهان قرار اســت در نشست ساالنه مجمع
عمومی سازمان ملل سخنرانی کنند.

کرملین :واشنگتن جنون تحریم دارد
ایسنا :دیمیتری پســکوف ،سخنگوی کرملین
گفت که مسکو اقدامات آمریکا در اعمال تحریمها
را اقدامــات خصمانــه ،غیردوســتانه و مخــرب
روابط میداند.
بــه نقل از خبرگزاری اســپوتنیک ،پســکوف
گفت :جنون تحریم بر واشــنگتن غلبه دارد و این
مســاله دورنمای روابط دوجانبه را با مشکل روبرو
میکند .مســکو فرصت کافی برای بررسی تهدید

تحریمهــای جدید آمریکا و به حداقل رســاندن
اثرات آن دارد.
پســکوف تاکید کرد :روســیه به تحریم های
یکجانبــه آمریکا بــا توجه به منافع ملی کشــور
پاسخ میدهد.
ســخنگوی کرملین گفت که هیــچ تدارکاتی
بــرای دیدار بعدی میان پوتیــن و ترامپ در حال
انجام نیست.

عکس :فارس

خیابان غذا در شیراز
ایجاد میشود
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شرکتهای کرهای همکاری خود را با ایران قطع نکردهاند
ایســنا :ســفیر جدید کرهجنوبی با حضور در
اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد که شــرکتهای
کرهای روابط تجاری و اقتصادی خود را با وجود
مشــکل ســخت تحریمها ،با بنگاههای ایرانی
قطع نکردهاند.
در این دیدار یو جانگ هیان ،سفیر کرهجنوبی
که از ســه ماه قبل ماموریت خــود را در ایران
آغاز کرده ،با اشاره به مسایلی که اخیرا در رابطه
بــا همکاریهای تجاری و اقتصادی دو کشــور
مطرح شده اســت ،گفت :واقعیت این است که
شــرکتهای کرهای عالقمند بــه کار در ایران
هستند و میخواهند به روابط تجاری و اقتصادی
خود با ایران ادامه دهند ،البته مشکل تحریمهای
یکجانبه آمریــکا وجود دارد اما اخباری که اخیرا
مبنی بر قطع روابط تجاری شــرکتهای کرهای
با ایران در رسانهها به چشم میخورد بیاساس و
جعلی است ،زیرا شرکتهای کرهای همچنان به
همکاری تجاری خود ادامه میدهند.
وی افزود :بســیاری از شــرکتهای کرهای
به نفت ایران وابســته هستند ،همینطور صنایع
شــیمیایی و پتروشیمی کره از کمبود نفت ایران
متضرر میشــوند .ما در حــال مذاکره با آمریکا
هســتیم که بتوانیم معافیتهــای الزم را برای
ادامه خرید نفت از ایران کسب کنیم.
هیان با اشاره به دیدار و مذاکره رئیسجمهور
کرهجنوبی با همتای خود در کره شــمالی ،این
ســفر را رویداد مهمی در منطقه و روابط خارجی
دو کشــور عنوان کرد و گفت :خالف گذشته که
آمریــکا ،چین ،ژاپن و اروپــا محور اصلی روابط
تجاری ما به حســاب میآمدند اکنون سیاســت
ما متنوع کــردن روابط اقتصــادی و تجاری با
کشــورهای مختلف دنیاست؛ بهویژه کشورهای
آســیایی ،اعضای آســهآن و اقتصادهای مهمی

مانند هند و ایران کــه در منطقه دارای اعتبار و
نفوذ هستند.
طبــق اعالم اتــاق بازرگانی تهران ،ســفیر
کرهجنوبی در این دیدار تاکید کرد که کشــورش
از برجام حمایت میکند چون معتقد است برجام
حافظ صلح و امنیت در منطقه و جهان است.
یو جانگ هیان در ســخنان خــود به جایگاه
کرهجنوبی در اقتصاد جهانی به عنوان یازدهمین
اقتصاد بزرگ دنیا اشــاره کــرد و گفت :اگرچه
سیاســتهای آمریــکا روی اقتصــاد مــا تاثیر
میگــذارد اما ما عالقمند به حفظ و گســترش
روابط با ایران هســتیم و به عنوان ســفیر برای
گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ایران و کره
و غلبه بر مشــکالت موجود با تمام توان تالش
خواهم کرد.
او در پایان اضافه کرد :هر تهدید یک فرصت
به همــراه دارد و باید از این فرصتها در جهت
گســترش روابط اســتفاده کنیم و سفارت کره
در تهران از هیچ تالشــی در ایــن زمینه دریغ
نخواهد کرد.

عالقمندی ایران به حفظ و توســعه
روابط اقتصادی با کره جنوبی
در ادامه این نشســت معــاون امور بینالملل
اتاق تهــران نیز با اشــاره به شــایعات مربوط
بــه توقــف همکاری شــرکتهای کــرهای با
بنگاههــای ایرانی ،گفت :البتــه ما اطالع داریم
تعدادی از شــرکتهای کرهای روابط خود را با
ایران کاهش دادهاند امــا همچنان در پی حفظ
روابط هســتند .البته صرفنظــر از تحریمها که
ببرای تداوم همکاریهای ایران و کره شــرایط
را کمی ســخت کرده اســت ،روشــن است که
بنگاههای ایران عالقمند به حفظ و توسعه روابط
تجــاری و همکاریهای اقتصــادی با همتایان
کرهای خود هستند .شــما به عنوان سفیر حتم ًا
مقبولیت محصــوالت کرهای را در بازار ایران را
به چشم دیدهاید.
محمدرضا بختیاری افزود :ایران و کره روابط
تاریخی حســنهای دارند و همواره یکدیگر را در
هر شــرایطی حمایت کردهاند .روابط اقتصادی و
تجاری دو کشــور میتواند ساالنه به  25تا 30
میلیارد دالر افزایش یابد به شــرطی که بتوانیم
موانع موجود را رفع کنیم.
او افــزود :ایران با ســایر اعضــای برجام در
حال مذاکره اســت و اروپا نیــز در حال تنظیم
مکانیزمی برای تــداوم همکاریهای اقتصادی
با ایران اســت .کشور ما عالقمند است روابطش
با کرهجنوبی توســعه یابد و اتاق بازرگانی تهران
به عنوان بزرگترین تشــکل بخش خصوصی به
طــور کامل از این همکاری پشــتیبانی میکند.
جای خرســندی است که شــما به عنوان سفیر
کره اعالم میکنید بخش عمده شــایعات مبنی
بر قطع همکاری شــرکتهای کــرهای با ایران
واقعیت ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد

کالهبرداری  ۲۲میلیاردی شرکتهای ارزش افزوده

ایســنا :وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از
کالهبــرداری  ۲۲میلیارد تومانی شــرکتهای
ارزش افزوده خبر داد و اعالم کرد :این هزینهها
به مردم بازگردانده میشود.
خدمــات قابل ارائه در بســتر تلفــن همراه،
خدمــات ارزش افــزوده ( Value Added
 ) Servicesیــا به اختصــار  VASنامیده
میشوند .اما پیامکهای ارزش افزوده که ممکن
اســت برای کاربر هزینههای زیادی داشته باشد،
در برهــهای از زمان موجــب نارضایتی کاربران
شده بود.
به همین دلیــل محمدجــواد آذری جهرمی
پیــش از ایــن در واکنش به ایــن نارضایتیها

عنــوان کرده بود که به یک پرونده بزرگ تخلف
در ارزش افزوده رســیدهایم .برای ما شفاف است
که تخلفاتی صورت گرفتــه و وقتی کل پرونده
به ســرانجام رسید اعالم میکنیم .یک باندی در

حوزه ارزش افزوده وجود دارد که اختاپوسی است
و گزارش آن را به مردم میدهیم.
در ایــن راســتا جهرمــی دیــروز در صفحه
توییتــر خــود اعــام کــرد :بررســی پرونده
یــک کالهبــرداری پیامکــی ارزش افــزوده
به پایان رسید.
وی در     بــاره کالهبرداریهای صورتگرفته،
اظهار کرد :برخی از شرکتهای ارزش افزوده در
پنج مــاه اخیر حدود  ۲۲میلیــارد تومان از مردم
کالهبرداری کردهاند که خواستهام وجوه اخاذی
شــده را ظرف  ۱۰روز به مشــترکین بازگردانند
و پرونــده برای ســیر قضایــی به دادســتانی
ارسال شود.

