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خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* ان شــاءاهلل چنان سیلی محکمی بر گوش آل سعود و امارات نواخته شود که 
خود و اربابانشــان تا زنده اند جرات حتــی فکر کردن به تکرار چنین جنایاتی 

را به خود راه ندهند.
0915---6196

* تنها پاســخ التیام بخش زخم خوزستان عزیز برخورد عبرت آموز با آل سعود 
اســت. اعدام چند تروریســت جانی در مقابل تحرکات خبیثانه دولت وهابی 

عربستان به نمایندگی از آمریکا و رژیم صهیونیستی بازدارنده نخواهد بود.
نیک نام از قم
* حوادث تلخی که برای کشــور به وجود می آید نتیجه کوتاه آمدن این دولت 
در مقابل آمریکا و انفعال های بی شــمار آن است. افرادی از همین تروریست ها 
خیلی راحت به ســفارتخانه های ما حمله می کنند و کشور میزبان گاه حتی از 
آنان حمایت می کند. تنها راه، داشــتن رویکرد انقالبی اســت که این دولت با 

آن بیگانه بوده است.
3006---0919 و 0049---0911

* امروز تروریســت ها تنها با حمله مسلحانه به جنگ با ملت ایران نیامده اند. 
تروریســت های اقتصادی، فرهنگی و ... امروزه با نقشــه همان حامیان غربی 
و منطقه ای تمام اقشــار جامعه را آماج تیرهای خــود قرار داده اند. باید آماده 
نبردی سرنوشت ساز در همه عرصه ها با شکل های مختلف تروریسم غرب بود.
0912---9452

* من ســرباز وظیفه و مدافع امنیت در کشورم هستم، خواستم از این ستون 
در روزنامه کیهان به تمام ســربازان ایران اسالمی شهادت برادرانم در اهواز را 

تسلیت بگویم و قول شرف بدهم انتقام خون شان را خواهیم گرفت.
سرباز وظیفه کمالی

* امیدوارم روزی فرا رسد که دولتمردان ما شرط ورود اروپایی ها به بازار ایران 
را اخراج انواع و اقســام تروریست های ضدایرانی )منافقین، تجزیه طلبان و ...( 

از این کشورها عنوان نمایند.
دشتی

* رســانه های ضدانقالب ابتدا حمله تروریســتی را مرتبط با گروه تروریستی 
االحوازیه و داعش دانســتند و با تروریست ها مصاحبه های پیروزمندانه انجام 
دادند اما ناگهان با چرخشی سریع سعی کردند انگشت اتهام را به سمت نظام 
اسالمی نشانه بروند! ســردرگمی در رسانه های ضدانقالب و حامی تروریست 

در این مورد کامال پیدا است.
021---7472

* برای بنده و خیلی های دیگر ســوال شــده چرا خانم ها موالوردی و ابتکار 
جنایت تروریســتی در مراســم رژه نیروهای مسلح در شــهر اهواز را محکوم 
نکرده و به خانواده شــهدای این حادثه پیام تسلیت ارسال نکردند. آیا از نظر 
آنان خانواده های داغدار ایرانی به اندازه چند جاسوس مورد حمایت آنان ارزش 

همدردی نداشتند؟
0914---9590

* یکی از خوانندگان روزنامه ازطریق این ستون مردمی درباره رمز اشتراک نظر 
و همســویی روزنامه های زنجیره ای با شبکه های ماهواره ای ضدانقالب در عدم 
پوشــش خبری هزاران مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین به ویژه مراسم های 
باشــکوه شیرخوارگان حسینی در داخل و خارج کشور سوال کرده بود. عرض 
می کنم رمز اشــتراک این جماعت ضدانقالب داخل و خارج در دو چیز است 

اول حرام خواری دوم بردگی غرب و آمریکا.
حسنی

* آن کســانی که در داخل کشــور شــب و روز به بزک کردن چهره آمریکا و 
تجویز مذاکره با این عفریت شوم مشغول هستند در حادثه تروریستی اخیر در 
شهر اهواز که زن و بچه مردم را به خاک و خون کشیدند چه دارند بگویند؟
0914---9590

* خدا را شــاکریم که رئیس جمهور پس از بهره برداری تبلیغاتی از مخالفت با 
مجاهدان عرصه صنایع موشکی در ایام تبلیغات انتخاباتی، باالخره گفت حاال 

قدر موشک هایمان را می دانیم!
0912---8455

* دیپلماسی منفعل و دچار رخوت این دولت به جایی رسیده که فالن مسئول 
آمریکایی به خودش اجازه می دهد که رئیس جمهور کشورمان را خونخوار خطاب 
کند! امیدواریم آقای روحانی ریاســت محترم جمهوری در سازمان ملل جواب 

این توهین ها را بدهد و عزت کشور را حفظ کند.
0912---5364

* گویا بعد از برجام، حاال تمام مشکالت دولت و مجلس قرار است با تصویب 
FATF حل شــود! آیا واقعا مسئوالن امر این قدر از موضوع روشن عدم اراده 
برخورد با تروریست های واقعی از سوی کشورهای اروپایی بی خبرند؟ آیا در دنیا 
فقط این ایران است که باید خود را به این قرارداد پایبند کند و به خودتحریمی 

در جبهه مقاومت رسمیت بخشد؟
شکیبا

* پیشنهاد می کنم برای بازسازی شهرهای سوریه هر یک از استان های کشور 
مســئولیت بازســازی قســمتی از آن را برعهده بگیرد، از نیروی کار گرفته تا 
ســرمایه گذاری و ساخت و ساز و... می تواند نفع بزرگی را عاید کشورمان کند. 
تقســیم کار در بازســازی سوریه باید از ایران آغاز شــود نه کشورهای حامی 

تروریسم جهانی.
021---0129

* در اردبیل که قطب کشاورزی است چرا باید سیب زمینی که از دست کشاورز 
زحمتکش خارج شده به قیمت 4 هزار تومان به فروش برسد و گوشت گوسفند 
به باالی 70 هزار تومان برســد و...؟ همه اینها نشــانه ضعف مدیریت دولت و 
صادرات بی رویه و نبود نظارت اســت. چون گوجه فرنگی و ســیب زمینی چه 

ارتباطی با نوسانات مصنوعی قیمت ارز می تواند داشته باشد.
علی محمدی- اردبیل و صفر افتخاری

* نفرین بر آن دولتمردانی که با سوءمدیریت خود کاری کردند که در طول چند 
روز قیمت ها چند برابر افزایش پیدا بکند و پایین هم نیاید. دستمال کاغذی که 
در داخل تولید می شود چرا باید در طول یک هفته قیمت آن چهار برابر شود؟
0935--0220

* افزایش هر روزه قیمت کاالهای خوراکی و پوشاکی تولیدی داخل چه ارتباطی 
با افزایش قیمت ارز و سکه دارد؟ آیا به قول رئیس جمهور اینها از مشکل مدیریت 
دولت نیست که از دولت قبل ایراد می گرفتند؟! واقعاً اگر قادر نیستند صادقانه 
اعالم و استعفا دهند تا یک مدیر جهادی کار را به دست بگیرد... برخی مردم 

در تأمین حداقل قوت خود با این بی تدبیری ها درمانده اند!!!
6765---0912 و احمدزاده

* درباره شــوخی ســبک و دور از ادب و از سر سیری وزیر بهداشت با پیرمرد 
خراســانی می خواهم بگویم چقدر خوب می شــد علم ایشان مزین به ادب و 

مروت بود.
0912---9284

* قیمت شــیر خشــک 50 هزار تومان شده. مدتی است به جای شیر خشک 
آب قند به فرزند یک ســاله و نیمه ام می خورانم. خداوند از تقصیر و کوتاهی 

دولتمردان نخواهد گذشت چرا که نمی خواهند کار بکنند.
0916---9643

* فکرش را بکنید اگر در این چند سال یک مدیر انقالبی مثل سردار سلیمانی 
بر ســر کار می آمد و اداره اجرائی کشــور را به عهده داشت چه پیشرفت هایی 

که نمی کردیم.
0912---1289

* هیئت دولت برای زلزله زده های کوهبنان کرمان و بر اثر گرانی آهن و مصالح 
ســاختمانی، وام زلزله زدگان را افزایش داد و ما یک ماه است که منتظریم که 
دولت ابالغ کند ولی خبری نیست! زمستان در پیش است و زندگی در کانکس 
بسیار ســخت است. زمستان سال گذشــته را تجربه کردیم... لطفاً مسئوالن 

دولتی تدبیری کنند.
0913---2366

* چرا سایت ثبت نام خرید تراکتور بسته است؟ و چرا یک کشاورز برای خرید 
این وســیله ضروری کشاورزی، وام 18 درصدی باید بگیرد؟! از رئیس جمهور 
درخواست می شود فکری به حال کشاورزان بکند و دغدغه آنها را برطرف سازد؟!
0915---6760

* برای اعتراض به نمرات کنکور باید وارد سامانه سنجش شد و بعد از عضویت 
اعتراض خود را ثبت کرد اما جالب اینکه مشخصات فرد متقاضی با هیچ فونتی 
در ســامانه ثبت نمی شود! کارشناسان سایت سنجش هم چند روزی است که 
به جای دادن پاسخ، سکوت کرده اند! از مسئولین امر تقاضای رسیدگی دارم.
0912---3408

مدعیان حمایت زیرپای روحانی را
در آستانه سخنرانی خالی کردند

فضاسازی دیروز برخی محافل سیاسی و رسانه ای در آستانه سخنرانی 
رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، عجیب و سؤال برانگیز بود.

دیشب دو ساعت مانده به ســخنرانی آقای روحانی، حسام الدین آشنا 
و معصومه ابتکار ویدئویی منتشــر کردند با عنوان »روحانی نباز«! انگار که 
قرار اســت روحانی ببازد!! و این در حالی بود که دســت رئیس جمهور به 
اعتبار بدعهدی آمریکا در برجام و حمایتش از تروریســت هایی که 25 نفر 
از هموطنان مان را به شــهادت رســانده بود، پر بود. در واقع آنها تصویری 
منفعــل از روحانی مخابره می کردند... تصویر کردن چهره ای از پیش باخته 
از روحانی و دعوت به اینکه نبازد، در حالی اســت که همین محافل دولتی 

می گفتند 3 گل به آمریکا زده و 2 گل خورده ایم!
چند ســاعت قبل از این اقدام آشنا و ابتکار، سایت دولتی خبر آن الین 

تیتر زد: »روحانی صداقت ایران را نشان ندهد، بازار نا امید می شوند«)!(
خبر آن الین ضمنا از قول کارشــناس خود نوشت: »واقعیت این است 
که دولت روحانی در یک ســال گذشــته دو گل خورده و یک گل زده در 
کارنامه دیپلماســی و اقتصادی خــود دارد. دولت در عدم خروج آمریکا از 
برجام کوشــش جدی موفقی نکرد و دوم اینکه پیش بینی ها و آمادگی های 
الزم بــرای مهار تبعات خروج آمریکا از خود نشــان نداد. اما یک موفقیت 
داشــت و آن این بود که تندروهای داخلی را متقاعد کرد که خروج کشور 

از برجام به سود منافع ملی نیست.)!(
وی می افزاید: با خروج از برجام و تعقیب جدی و فراگیر تحریم ها تمام 
تالشها و امیدبخش های تکنوکرات و اصالح طلب ایران برای عادی سازی به 
حاشــیه رفت اکنون با توجه به نوع تعامل متکبرانه؛ غیرصادقانه و ناعادالنه 
ترامپ با جامعه ایران، رغبت و انگیزه های اندکی برای جریان داخلی ایران 
برای گام برداری به سوی روابط عادی باقی گذاشته است ولی با این وجود 

انتظارات شارع و بازار ایران از دولت روحانی بسیار زیاد است.
این به اصطالح کارشناس همچنین گفته: »ترامپ مغرور؛ خودشیفته و 
یا غیرقابل اعتماد، یک واقعیت مسلط بر روابط بین الملل است. باید آزمود 
و برای صلح و امنیت ملتها حتی با شیطان وارد گفت وگو شد، نباید فرصت 
گفت وگو را از دســت داد چه بســا اگر پارسال پیشــقدم شده بودیم امروز 
ترامــپ هنوز در برجام بود و ما چند گام در جهت منافع ملی جلو بودیم و 
می توانســتیم روایت غالب ایران هراسی را یکبار دیگر در جهان شکست و 

امید به صلح پایدار در خاورمیانه را تقویت کرد.«
این حمالت در حالی اســت که رئیس جمهور تصریح کرده با عنایت به 
کارشکنی ها و بدعهدی ها و تخریب پل های موجود، اساسا مذاکره با دولتی 

با مختصات دولت ترامپ معنا و امکان ندارد.
یادآور می شــود دیروز صبح نیز روزنامــه زرد و اجاره ای آرمان از قول 

زیباکالم تیتر زد: »روحانی با شاخه زیتون، آمریکا را منفعل کند«.
زیباکالم البته عمدا به یاد نمی آورد که دکتر مصدق نخست وزیر سکوالر 
و کراواتی دوران نهضت ملی شــدن نفت، با شــاخه زیتون به نیویورک و 
مالقات رئیس جمهور وقت آمریکا رفت اما به فاصله کوتاهی، ســیلی غفلت 
خود را با کودتای 28 مرداد خورد. همچنین یاسر عرفات نخست وزیر دولت 
خودگردان فلســطین نیز معتقد به کنار گذاشتن مقاومت و دست گرفتن 
شــاخه زیتون صلح بود. او حتی مشترکا با صهیونیست ها نامزد جایزه صلح 
نوبل شد. اما هر مذاکره و توافق وی، باعث از دست رفتن بخشی از حاکمیت 
ملی فلسطینی ها، اشغالگری بیشتر صهیونیست ها و کاریکاتوری شدن دولت 
خودگردان فلسطین شد. با این وجود صهیونیست ها، همین عرفات سازشکار 

شاخه زیتونی را ترور بیولوژیک کردند و او با سرطان از بین رفت.
آمریکا با جنایت تروریستی اهواز

به راهبرد خود شلیک کرد
ارتکاب تحرکات تروریستی کور نشان می دهد پروژه آشوب جواب نداده 
و دشمن مرتکب رفتارهایی می شود که ناقض راهبرد اختالف افکنی است.

روزنامه فرهیختگان با اشاره به جنایت تروریستی در اهواز نوشت: پیام 
آشکار حمله تروریســتی در اهواز آن هم توسط گروهکی جدایی طلب که 
آشکارا از ارتباطش با دولت های مرتجع منطقه می گوید، در وهله اول تغییر 

راهبرد محور ضدایرانی از آشوب داخلی به حمله تروریستی است.
تصمیم ســازان و تصمیم گیران هیئت حاکمه ایاالت متحده در مواجهه 
40 ســاله با جمهوری اســالمی احتماال به تجربه مهمی رسیده اند، اینکه 
مواجهــه ســخت و فیزیکال اعم از جنگ یا اقدام تروریســتی با جمهوری 
اســالمی عموما منجر به ایجاد وحدت داخلی، انسجام در ادبیات مسئوالن 
و کم شــدن فاصله مردم و مسئوالن می شــود. آثار پسینی تجربه انباشته 
جنگ تحمیلی و اقدامات مســلحانه سازمان منافقین در دهه 60 در همین 

پارادایم بازخوانی می شود.
اما چه شــد که محــور ضدایرانی به چنین نقطه ای رســید؟ تحوالت 
 داخلــی ایاالت متحــده و چالش های آن در سیاســت خارجــه با چین، 

کره شمالی و حتی اروپا و البته چالش های درون حاکمیتی عربستان سعودی 
و البته اوضاع دراماتیک ســعودی ها در یمن نوعی شتاب زدگی را در رفتار 
آنها با ایران پدید آورده که ممکن اســت اشتباهات محاسباتی این چنینی 
را پدید آورد. البته دلیل مهم تر برای این خطای محاســباتی بزرگ محور 
غیرایرانی عدم نتیجه گیری مطلوب آنها از راهبرد ایجاد آشــوب  از دی ماه 

96 تا شهریور 97 است.
امروز برای بخش های زیادی از مردم روشن شد آنچه ربات ها و لشکر اجیر 
شــده سایبری در توئیتر و ... از مبارزه طرح می کنند دقیقا چیست؟ جسد 
شهید چهارساله اهوازی تابلوی دقیقی از خروجی مطلوب این تروریست های 
ســایبری اســت. اثر دیگر این اقدام ایجاد سواالت جدی درخصوص برخی 
معیارهای دوگانه نظام بین الملل است، حاال که بحث کارگروه FATF داغ 
اســت یک سوال مهم این است که نســبت این کارگروه با تروریست هایی 
مانند االحوازیه چیست؟ آیا کارگروه FATF که ادعای شفاف سازی منابع 
مالی گروه های تروریســتی را دارد از منابع این گروه تروریستی خبر دارد؟ 
اگر خبر ندارد که نشــان می دهد این مجموعــه کارایی ندارد و کار کردن 
بــا آن اقدامی عبث اســت و اگر خبر دارد حاال کــه دولت ایران داوطلبانه 
 FATF .بخش های عمده ای از درخواست های این کارگروه را اجرا می کند
حاضر است منشأ و مبدأ منابع این گروه وگروه های مشابه تروریستی را که 
در غرب و جنوب شرق ایران علیه مردم اقدام تروریستی می کنند دراختیار 

افکار عمومی ایران و دنیا قرار دهد؟
نقض عهد بی هزینه شرکت های اروپایی

برخالف وعده مقامات دولتی
برخــالف ادعای متعدد مقامــات دولتی، شــرکت های اروپایی طرف 
قراردادهــای پســابرجامی، نه به تعهدات خود عمل کردند و نه خســارت 

پرداخت کردند.
به گزارش روزنامه قدس، حداقل تا یک ماه پیش، بیشتر از 53 شرکت 
خارجی، کشورمان را از ترس تحریم های آمریکا و پیش از آغاز این تحریم ها 
ترک کردند. این شــرکت ها در هشت صنعت عمده ایران یعنی نفت، حمل 
و نقــل، خــودرو، بانک و بیمه، برق، هواپیمایی، معــدن و فلزات و فناوری 
ارتباطات فعال بوده اند. در این میان صنعت نفت باالترین ســهم رااز تعداد 
این شرکت ها داشته و صنایع حمل و نقل و خودرو در رتبه های دوم و سوم 
قرار گرفته اند. از میان 53 شرکت از 21 کشور جهان، 9 شرکت فرانسوی و 
هشــت شرکت آلمانی بوده اند که در مقایسه با سایر کشورها باالترین سهم 

را در توقف مناسبات اقتصادی با ایران داشته اند.
این در حالی اســت که عباس عراقچی، معــاون وزیر امور خارجه و از 
مذاکره کنندگان برجام در برنامه تلویزیونی »رودررو« شبکه چهار سیما در 
تاریخ 14 شهریور ماه درباره ضرر ناشی از خارج شدن شرکت های خارجی 
و قطــع ادامه همکاری آن ها با ایران گفته بود: »به همین دلیل اســت که 
اروپایی ها حاضر به خروج از ایران و خروج از برجام نیســتند چرا که ضرر 
و زیان ناشــی از خروج از برجام در قرارداد شرکت های اروپایی پیش بینی 
شــده و هر شــرکتی که خارج شود، خســارت پیش بینی شده را پرداخت 

می کند و خارج می شود.«
این ادعا در حالی توســط معاون وزیر امور خارجه مطرح شد که بیژن 
زنگنه، وزیر نفت در تاریخ 28 اردیبهشــت ماه درباره خروج توتال از ایران 
صراحتاً گفت: »در قرارداد جریمه ای وجود ندارد، اما مبلغی که توتال تاکنون 
در این قرارداد هزینه کرده است تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمی شود.

مســئله مهم تر از پرداخت جریمه توســط شــرکت های خارج شده از 
ایران، این اســت که این جریمه ها در اصل ابزاری برای جلوگیری از خروج 
این شرکت ها در صورت اعمال تحریم و متعاقب آن رها کردن قراردادها و 
تکرار تجربه دوره قبلی تحریم ها بوده است. این موضوعی است که عراقچی 
در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی صراحتاً به آن اشــاره کرد و گفت: 
»شــرکت های دیگر هم که از قرارداد با ایران خارج شوند، براساس قواعد و 
عرف حاکم، خســارت می پردازند و پرداخت این خسارت به مراتب کمتر از 
جریمه های تحمیلی از ســوی آمریکایی هاست که بخواهند به تحریم علیه 

ایران بی اعتنا باشند و با همکاری با ایران ادامه دهند.«
البته کارشناســان در زمان عقد این قراردادها با شــرکت های خارجی 
بخصوص اروپایی ها هم درباره این موضوع به مســئوالن دولتی هشدار داده 
بودند، ولی از آنجا که این مسئوالن نسبت به غرب خوش بین بودند، به این 
هشــدارها بی توجهی کردند و اکنون شاهد خروج بی دردسر این شرکت ها 
هستیم. به عنوان مثال، بیژن زنگنه، وزیر نفت در جلسه 21 تیر ماه 1396 
صحــن علنی مجلس درباره قرارداد توتال درباره این موضوع گفت: »برخی 

مطرح می کنند با تحریم ها این شــرکت ایران را ترک می کند در حالی که 
تعدد حضور این شــرکت ها موجب می شود تحریم ها هرگز اتفاق نیفتد زیرا 

خود آن ها ضرر می کنند.«
واقعیت ها برخالف ادعای حفظ برجام

ازطریق الحاق به FATF است
درحالی مقامات اروپایی و برخی نهادهای حامی دولت از اهمیت باالی 
تصویــب لوایح مرتبط با FATF بــرای بقای برجام صحبت می کنند که از 
زمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم ها، بسیاری از شرکت ها 

و بانک های اروپایی ایران را ترک کرده اند.
به گزارش روزنامه فرهیختگان مسئوالن اروپایی برای بقای برجام و حفظ 
ارتباطات تجاری با ایران، به صورت مداوم از ضرورت پذیرش خواسته های 

FATF )بخوانید تصویب لوایح مرتبط با FATF( سخن گفته اند.
همنوا با موضع گیری این مقام اروپایی، افراد و نهادهای حامی دولت بر 

اهمیت تصویب لوایح مرتبط با FATF برای حفظ برجام تاکید کرده اند.
این درحالی است که بعد از خروج آمریکا از برجام، بسیاری از شرکت ها 
و بانک هــای اروپایی با تاکید بــر اهمیت تحریم های آمریــکا برای ادامه 
فعالیت هایشان در ایران، کشورمان را ترک کردند. ازجمله زیمنس، توتال، 
اوبربانک اتریش و بانک بی سی پی سوئیس. موارد فوق به خوبی نشان می دهد 
که تحریم ها برای شــرکت ها و بانک های اروپایی، وزن بســیار بیشتری در 

مقایسه با FATF دارد.
در ابتدای مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام بعد از خروج آمریکا 
از ایــن توافق بین المللی، قرار بود بانک ســرمایه گذاری اروپا، تامین مالی 
شرکت های کوچک و متوسط اروپایی را در ایران برعهده بگیرد؛ اما این امر 

به خاطر نگرانی درباره تحریم های آمریکا محقق نشد.
روایت روزنامه الیاس حضرتی
از نقش دولت در گرانی دالر

یک روزنامه اصالح طلب دولت را مقصر افزایش قیمت دالر معرفی کرد.
روزنامه تعادل )وابســته به الیاس حضرتی( نوشــت: التهابات دو هفته 
گذشــته  بــازار ارز به هیچ وجه عادی نبود. شــاید در زمســتان 96 دولت 
افزایش قیمت ارز را غیرطبیعی می نامید اما واقعیت این اســت که از نظر 
اکثر اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی این اتفاق دیر یا زود رخ می داد و روند 
حوادث هرچند برای عمــوم جامعه تلخ بود ولی با منطق اقتصادی تطابق 

کامل داشت.
سناریوی بدبینانه ای در تشریح دلیل اتفاقات دو هفته اخیر بین فعاالن 
اقتصادی وجود دارد که بعضی در لفافه از آن با رســانه ها ســخن گفته اند. 
با توجه به اینکه بیش از 80 درصد ارز در اختیار دولت اســت( با احتساب 
نفت، گاز، میعانات گازی، پتروشیمی و معادن بزرگ )بعضی معتقد هستند 
دولت خود در دو هفته اخیر به شــکل مصنوعی قیمت را افزایش و سپس 

کاهش داده است. چندین دلیل این شک را تقویت می کند.
دولــت برای پرداخت هزینه های ریالی خود نیــاز به فروش ارز دارد و 
در عین حال شــرایط تورمی به گونه ای است که باید از فروش ارز به بانک 
مرکــزی و افزایش پایه پولی اجتناب کنــد پس بهترین روش ایجاد تقاضا 

برای خرید ارزهای گران قیمت در داخل است.
زمزمه افزایش حقوق کارکنان از هم اکنون آغاز شــده است و در عین 
حال پس از تشــدید تحریم ها در آبان ماه مسئله انتقال ارز و تأمین حقوق 
کارکنان بحثی جدی خواهد بود و اگر دولت منابع ارزی خود را با دالر 15 
هزار تومانی بفروشد بخش قابل توجهی از منابع الزم را تأمین کرده است.

نقدینگی زیادی در دســت مردم وجود دارد که حرکت آن در بازارهای 
مختلف مشکل ســاز اســت. تصور کنید این نقدینگی دالرهای پانزده هزار 
تومانی خریداری کنند و سپس قیمت دالر به 10 یا 12 هزار تومان کاهش 

یابد. عمال بخشی از این نقدینگی مشکل ساز از بین رفته است.
شــرایط سیاسی دولت به گونه ای است که می تواند چند هفته انتقاد را 
تحمل کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی استیضاح شده و اگر انتقادی از عدم 
عملکرد صحیح این وزارتخانه شود دولت توپ را به زمین مجلس می اندازد. 
رئیس کل بانک مرکزی تازه تغییر کرده است و طبیعتا همه می گویند به وی 
فرصت دهیم. بعد از چند هفته هم قیمت ارز کاهش یافته است و دولتمردان 

ژست موفق بودن سیاست ها را می گیرند.
اگــر چنین فرضیه ای صحیح باشــد باید گفت دولت دســت به قمار 
بزرگی زده اســت. فراموش نکنیم که آغاز التهابات ارزی سال 96 به خاطر 
دســتکاری های کوچک هر ســاله به منظور تأمین کســری بودجه بود اما 
در شــرایط خاص ســال 96 مانند اختالف شدید نرخ ارز واقعی و اسمی و 
همچنین خروج ســرمایه قابل توجهی که در ســال قبل رخ داده بود و در 
نهایت عدم دسترســی دولت به منابع حاصل از صادرات عمال فنر ارزی در 
رفت. در این برهه زمانی دیگر فنر جمع شده ارزی وجود ندارد اما اگر واقعا 
دولت به شکل مصنوعی نرخ را دستکاری کند ممکن است عواقب غیرقابل 
پیش بینی به بار بیاید که در این باب باید گفت: آزموده را آزمودن خطاست.

گفت و شنود

چی بود؟ 
گفت : ترامپ گفته اســت با وجود درخواســت ها، برنامه ای برای 

دیدار با رئیس جمهور ایران ندارم !
گفتم : کدام درخواســت ها ؟! همــه می دانند که ترامپ 
تا کنون بیش از ده بار در مصاحبه های رسمی از آقای روحانی 
درخواست مالقات و گفت و گو کرده و هر بار هم پاسخ منفی 

شنیده است .
گفت : برخی از خبرگزاری های آمریکایی و اروپایی هم با اشاره به 
درخواســت های مکرر ترامپ برای مذاکره  با روحانی و پاسخ منفی 
ایشــان، اظهارات ترامپ را نشانه شکست وی دانسته و او را  مسخره 

کرده اند .
گفتم : همســایه یارو به او گفت، دیشب صدای عجیبی 
 از خانه شــما آمد، چی شــده بود ؟ یارو جواب داد؛ مختصر 
و صدا می کرد ! همسایه  بگو مگویی با همسرم داشتم و او سر
گفت؛ ولی صدای افتادن چیزی از طبقه دوم بود. یارو گفت؛ 
همسرم عصبانی شــد و کت و شلوارم را به حیاط پرت کرد ! 
همسایه گفت؛ اما صدای یک جسم سنگین بود، و یارو گفت؛ 

آخه خودم هم توی کت و شلوارم بودم !

 1- این ضرب المثل در گذشته ای نه چندان دور زبان به زبان 
می چرخید و کاربرد خاص خود را داشت، می گفتند؛» بعضی ها 
آنقدر بی دست و پا هستند که اگر سوار شتر هم بشوند، بازهم 

سگ پاچه آنها را می گیرد«!
دیروز نرخ دالر از مرز 16 هزار تومان گذشت و موج دیگری 
از گرانی افسار گسیخته را به مردم تحمیل کرد. نرخ ارز را چه 
کسانی تعیین می کنند؟! این افزایش پر شتاب بر چه اساسی 
صــورت می پذیرد؟! چرا بی آنکه در عرصه اقتصادی کشــور 
اتفاق خاصی افتاده باشــد، قیمت دالر افزایش می یابد؟! اگر 
افزایش جهشی نرخ ارز طبیعی است چرا هیچیک از مسئوالن 
 درباره آن توضیح قابل قبولی نمی دهند و اگر طبیعی نیســت

-که نیست- این پدیده پلشت و فاجعه بار، کار کیست؟! و کدام 
دســت نامرئی در میان است که دستگاه های عریض و طویل 
نظارتی و اطالعاتی کشورمان قادر به شناسایی آن نیستند؟! و 
اگر این دست های ویرانگر را می شناسند چه مالحظاتی در میان 
است که با آن برخورد نمی کنند؟! و ملت را در چنگ حرامیان 
رها کرده اند؟! کدام ســنگ ها را بسته اند که سگ ها با خیال 
راحت و بدون واهمه از کمترین مانع به جان مردم افتاده اند؟!

2-  شواهد و اسناد برگرفته از قول و عمل دشمن، کمترین 
تردیدی باقی نمی گذارد که افزایش نرخ ارز یکی از تاکتیک های 
جنگ اقتصادی حریف علیه ایران اسالمی است. این تاکتیک به 
تنهایی کار آمدی چندانی ندارد ولی هنگامی که با بی توجهی 
 ناشی از انفعال و یا - در خوشــبینانه ترین حالت-  با انفعال 
ناشی از بی عرضگی برخی از دست اندر کاران و مسئوالن خودی 
روبرو می شــود به حربه ای خطرناک برای ما و در همان حال، 
اهرمی ارزان و کم هزینه برای دشــمن تبدیل می شــود که 
متاسفانه شده اســت! توضیح آنکه بر اساس آنچه تا کنون و 
مخصوصا طی دو ســه سال اخیر شــاهد بوده ایم، با افزایش 
نــرخ ارز، قیمت تمامی کاال و خدمات عمومی از لوازم خانگی 
و مســکن و اجاره بها و عدس و نخود و لوبیا و گوجه فرنگی و 
سبزی خوردن و کرایه حمل و نقل و انواع میوه جات گرفته تا 
تخمه آفتاب گردان و... به صورت جهشی افزایش یافته و افسار 
پاره می کند! از این روی دشمن بی آنکه هزینه چندانی متحمل 
شده باشــد و فقط با مدیریت نفوذی هایی که در این سوی و 
آن سوی مراکز تصمیم ساز و سیاست پرداز به کار گرفته است، 
جنگ اقتصادی علیه کشــورمان را که تنگی معیشت مردم 

اصلی ترین نقطه هدف گذاری شده آن است، پیش می برد. 
اکنون سؤال این اســت که کدام عقل سلیم می تواند در 
وجود این چرخــه و خطر بزرگی که در پی داشــته و دارد 
کمترین تردیدی داشته باشد؟! و پرسش بعدی آن است که چرا 
برخی از مسئوالن دست اندر کار، دست روی دست گذاشته و 
مقابله چندانی نمی کنند تا آنجا که به نظر می رسد این عرصه 
سرنوشت ساز را به مشتی از حرامیان سود جو و غارتگر واگذار 

کرده اند؟!
3- روز شــنبه 10 شــهریور ماه آقــای همتی رئیس کل 
بانک مرکزی که در بیست و نهمین همایش بانکداری اسالمی 
سخن می گفت، در پاسخ تلویحی به این سؤال که چرا بازار ارز 
را به حال خود رها کرده و برای کنترل آن اقدامی نمی کنید؟ 
توضیح داد که 97 درصد معامالت ارزی در سامانه نظام یکپارچه 
معامــالت ارزی )نیما( صورت می پذیرد که تحت کنترل بانک 
مرکزی اســت و فقط 3 درصد باقی مانده در صرافی ها و بازار 

آزاد انجام می شود. 
 آقای غالمرضا پناهی، معاون بانک مرکزی نیز - چند هفته 
قبل که نرخ دالر به 14 هزار تومان رسیده بود- در این خصوص 
گفته بود؛ »االن با ارز 13 و 14 هزار تومان که برخی رســانه ها 
مطرح می کنند، آیا واردات توجیه دارد؟ این ارز 13 و 14 هزار 
 تومانی کمتر از 3 در صد بازار اســت، چرا ما همه تحلیل ها را 

بر مبنای این نرخ ارز می گذاریم«؟!
آقای همتی 2 ماه و چند روز اســت که در جایگاه ریاست 
کل بانک مرکزی قرار گرفته اند و بدیهی است که روی سخن 
در این یادداشــت فقط با ایشان نیســت، چرا که افزایش پر 
شــتاب نرخ دالر به گونه ای که امروز شــاهد آن هستیم، از 
 مهرماه سال گذشته آغاز شده و قیمت دالر که در آن هنگام 
3 هزار و هشتصد تومان بود، امروزه از مرز 16 هزار تومان هم 
فراتر رفته است. به بیان دیگر این حرکت پلشت و فاجعه آمیز 
اگرچه از دوران قبل از ریاســت جناب همتی بر بانک مرکزی 
آغاز شده ولی در دوران ایشان نیز نه فقط متوقف نشده بلکه 

با همان شتاب ادامه یافته است.
 و اما، ظاهرا منظور آقایان همتی و پناهی این بوده و هست 
که بازار 3 درصدی ارز کم اهمیت تر از آن اســت که نوسانات 
نرخ ارز به آن نســبت داده شود! و این بازار در عرصه واردات 

و صادرات نقشی ندارد!
4- در این باره گفتنی اســت که افزایش قیمت ها با نگاه 
بــه نرخ ارز در همین بازار آزاد 3 درصدی صورت می پذیرد و 
دست های بیرون آمده از آستین دشمن و یا کالن سودجویان 
حرامخوار که آنها نیز خواســته یا نا خواسته -و در بسیاری از 
موارد، آگاهانه- در خدمت دشــمن هستند، با دستکاری نرخ 
ارز در همین بازار، امواج سهمگین گرانی را پدید می آورند و 
معیشت مردم مظلوم را به تنگی و سختی دچار می کنند. آقایان 
اگر به آنچه در این عرصه می گذرد نگاهی گذرا داشته باشند 
به وضــوح می بینند که تقریبا هیچکس از نرخ 8 هزار و چند 
صد تومانی دالر در سامانه نیما خبر ندارد و یا چنانچه با خبر 
باشد به آن توجهی ندارد، چرا که همه جا سخن از افزایش نرخ 
دالر به 16 هزار و چند صد تومان اســت و افزایش سرسام آور 
قیمت کاال و خدمات در مقایسه با همین نرِخ بازار آزاد صورت 
می پذیرد. به بیان دیگر، فاجعه در همین بخش به قول آقایان 
3 در صدی شــکل می گیرد و با سرعتی باور نکردنی به تمامی 
بازارها سرایت می کند و فضای کسب و کار و معیشت مردم را 

به سختی و تنگی می کشاند.
 مقابله با این پدیده فاجعه آمیز و خســارت آفرین نه فقط 
دشوار نیســت بلکه دست هایی که از آستین حرامیان به این 
عرصه دراز شده اند به آسانی قابل شناسایی و قطع کردن است. 
آیا تاسف آور نیست که سرنوشت اقتصاد و معیشت مردم، در 
دست های آلوده یک مشت حرامی حرامخوار باشد که بعضا از 

آن سوی آب ها به این سو دراز شده اند؟!
 5-  خدای مهربان بر درجات شــهید چمران بیفزاید، آن 
شــهید بزرگوار می فرمود؛ »می گویند تقوا از تخصص الزم تر 
است، آنرا می پذیرم، اما می گویم؛ آنکس که تخصص ندارد و 
کاری را می پذیرد، بی تقواست«. از رئیس جمهور محترم انتظار 
نیست که یک کارشناس برجســته اقتصادی باشد ولی این 
انتظار منطقی و قانونی وجود دارد که اقتصاد دانان برجســته 
و متعهد را به کار گیــرد و از نگاه و تخصص آنان برای مقابله 
با مشکالت اســتفاده کند. این فقره اما در دولت کمتر دیده 
 می شود که خود حدیث مفصل دیگری است و فرصت جداگانه ای 

می طلبد.

این دست های نامرئی
دیدنی است!

حسین شریعتمداری 

یادداشت روز

گزارش کیهان از راز افسارگسیختگی نرخ ارز

آمار صرافی ها را چه كسی به آمریکا داد؟
بانک مركزی: از وزارت اقتصاد بپرسید!

سرویس سیاسی-
رئیس جمهور آمریکا که پیش از 
این بارها اعالم کرده بود که خواستار 
دیدار با مقام های ایران است، پس از 
امتناع مقامات ایرانی، نعل وارونه زده 
و اعالم کرده که »برنامه ای برای دیدار 

با رئیس جمهور ایران ندارم«!
آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ  دونالد 
در یک توئیت اعالم کرد که طرحی برای 
دیدار با همتای ایرانی خود در حاشــیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل ندارد.

ترامپ نوشت: »به رغم درخواست ها، 
من هیچ برنامه ای برای دیدار با حســن 
روحانی رئیس جمهور ایران ندارم. شاید 
روزی در آینده دیدار کنیم. من مطمئنم 
که او یک مرد فوق العاده دوست داشتنی 

است.«
رئیس جمهــور آمریکا همچنین در 
دیدار همتای فرانســوی خود در حاشیه 
اجــالس مجمع عمومی ســازمان ملل 
مدعی شد که »سیاست آمریکا در اعمال 
تحریم ها علیه ایران نتیجه بخش بوده و 
اقتصاد این کشور ضعیف شده است در 
نتیجه برای گفت وگــو ]با ایران[ خیلی 

زود است.«
این اظهــارات در حالی از ســوی 
رئیس جمهور آمریکا مطرح شده که وی 
بارها مدعی شده بود که آماده گفت و گو 
و دیدار با مقام های ایران است و حتی در 
ادعایی بی اساس گفته بود که برای دیدار 

بدون هرگونه پیش شرطی آمادگی دارد.
به گزارش فارس، پس از آنکه »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه 
مدعی شد که »درخواست« برای دیدار 
با همتای ایرانی اش را رد کرده، یک عضو 
هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل 
متحــد گفت ایران چنین درخواســتی 

نداشته است.
»علیرضا میریوسفی« سخنگو و رایزن 
نمایندگی جمهوری  مطبوعاتی دفتــر 
اسالمی ایران در سازمان ملل در نیویورک 
در ایــن مورد به خبرگــزاری »رویترز« 
گفته اســت: »ایران درخواست مالقات 

نداده است.«
ترامپ که پیــش از این بارها اعالم 
کرده بود که خواستار دیدار با مقام های 
ایران است، پس از امتناع مقامات ایرانی، 
نعل وارونه زده و اعالم کرده که »برنامه ای 
برای دیدار با رئیس جمهور ایران ندارم«!

رئیس جمهور آمریــکا و دولت وی 
به شدت نیازمند یک نمایش سیاسی و 
قرارگرفتن روسای جمهور ایران و آمریکا 
در یک قاب است. هدف طرف آمریکایی 
نه مذاکره است نه امتیاز دادن به ایران و 
نه رفع تحریم ها، هدف اصلی تسلیم ایران 
و امتیازدهی کشورمان در حوزه موشکی 

و منطقه ای و تکمیل پازل برجام است.
ترامپ قمارباز و فریبکار با ترفندهای 
مختلف به خیال خام خود در پی اجرای 

این اقدام ضدایرانی است.

پس از 10 بار درخواست برای دیدار با مقامات ایران
ترامپ نعل وارونه زد

سرویس  سیاسی- 
درحالی که کارشناسان اقتصادی 
اصلی ترین عامل بحران ارزی اخیر را 
ارائه اطالعات صرافان به گروه مالی 
FATF عنوان کرده اند، یک مقام آگاه 
نظام بانکی نیز این موضوع را رد نکرد 
و در عین حال گفت که با توجه به 
اینکه وزارت اقتصاد مسئول ارتباط 
با FATF است، این وزارتخانه باید در 

این زمینه پاسخگو باشد.
روند افزایشی نرخ دالر همچنان سیر 
صعودی دارد و گویا قرار نیست این قطار 
سرعت گرفته در طول 4 ماه گذشته، از 
حرکت بازایستد. نوسات شدید قیمت دالر 
طی دو روز گذشــته از 14 هزار و 989 
تومان آغاز شد و در برخی بازارهای غیر 

رسمی به 16 هزار تومان رسید.
جدا از اینکه مسئوالن امر هم هیچ 
برنامه منسجمی تا به امروز برای کنترل 
اوضاع نداشته اند و حتی تغییرات صورت 
گرفته در دولت چه از سوی رئیس جمهور 
و چه از ســوی مجلس، نتوانســته این 
وضعیت نابســامان اقتصادی را سامان 
دهد، اما طی روزهای گذشته خبرهایی 
از پشــت پرده بحران ارزی این روزهای 
کشور منتشر می شــود که تاسف آور و 

تامل برانگیز است.
طی اخبار واصله، واحد اطالعات مالی 
ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات 
ایران در FATF لیست صرافی هایی را که 
به نوعی تحریم ها را دور می زدند به واحد 
اطالعات مالــی طرف های خارجی ارائه 
داده اند که این امر منجر به شناســایی 
این صرافی ها و ایجاد بحران ارزی اخیر 

شده است.
با وجود انتشار و تکرار مکرر این خبر 
در رسانه ها و حتی در قالب مصاحبه، هیچ 
واکنشی در تکذیب، تایید و یا توضیح از 
سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی 
محل استقرار FIU در ایران منتشر نشده 
و این سکوت احتمال صحت گزاره منتشر 

شده را تقویت می کند.
روز دوشنبه یک مقام آگاه در نظام 
بانکــی درخصوص خبــر ارائه اطالعات 
400 صرافــی  در قالب مقــررات گروه 
ویژه اقدام مالی FATF و مسدود شدن 
مسیرهای نقل و انتقال ارز، اظهار داشت: 
بانک مرکزی اطالعاتی در این باره و در 
قالب مقررات FATF ارائه نکرده و اساسا 
نیازی به ارائه چنین اطالعاتی از ســوی 

بانک مرکزی به این نهاد نیست.
وی گرچــه ارائه اطالعات صرافی ها 
به FATF از سوی واحد اطالعات مالی 
)FIU( وزارت اقتصــاد و دارایی را بعید 

دانست اما در عین حال گفت: با توجه به 
اینکه این نهاد در وزارت اقتصاد مسئول 
ارتباط با FATF است، باید این سؤال را 

از وزارت اقتصاد بپرسید.
واحد FIU  که اردیبهشت ماه سال 
جاری با تصویب نمایندگان مجلس و به 
ریاست میثم نصیری احمدآبادی به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی اضافه شــد، در 
زیرمجموعه معاونت مرکزی خود گروهی 

به نام همکاری های بین المللی دارد.
بی توجهی 

به هشدار دلسوزانه کیهان 
روزنامه کیهان در همان زمان ضمن 
هشدار نسبت به خطرات راه اندازی چنین 
مرکزی، در گزارشی با عنوان »برای اتاق 
جنگ آمریکا پایگاه داخلی ایجاد نکنید!« 
نوشته بود: در حالی که آمریکایی ها مرحله 
جدیدی از جنگ اقتصادی علیه کشورمان 
را با میانداری وزارت خزانه داری این کشور 
کلید زده انــد راه اندازی »مرکز اطالعات 
مالی« در وزارت اقتصاد و دارایی و موظف 
کردن همه نهادها به گزارش دهی به این 
مرکز درباره زیر و بم تراکنش های مالی 
کشور به صورت آنالین و گزارش دهی این 
مرکز به FATF چیزی جز تاسیس پایگاه 
اتاق جنگ آمریکا در قلب تهران نیست.

کیهان در گزارش 5 ماه پیش خود 
آورده بود: بر اساس مصوبه مجلس تمام 
نهادهای اطالعاتی کشور موظف شده اند 
»گزارش هــای اطالعات مالــی یا اداری 
مشکوک را به صورت »برخط« به واحد 
اطالعات مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی 
ارســال نمایند« حال ممکن است گفته 
شــود که این مرکز در داخل ایران است 
و توسط قوای سه گانه جمهوری اسالمی 
ایران ایجاد خواهد شد. آری این درست 
است اما آیا دغدغه و نگرانی FATF این 
است که در داخل ایران، با پولشویی مبارزه 
صورت می گیرد یا نه؟ به عبارتی باید این 
گونه پرسید که آیا آنها که بی سابقه ترین 
تحریم ها را برای ایــران تصویب و اجرا 
کردند تا اقتصاد ایران را فلج کنند اکنون 
نگران این موضوع شــده اند که مبادا در 
ایران پولشــویی رخ دهد و این موضوع 
به اقتصــاد و ارکان نظام ایران آســیب 

وارد کند؟!
حاال با گذشت 5 ماه از تشکیل این 
مرکز در وزارت اقتصاد و امور دارایی و در 
شــرایطی که بازار ارز پس از یک شوک 
سنگین، در بحران به سر برده و دالر 15 
هزار و پانصــد تومانی را تجربه می کند، 
کارشناسان اقتصادی اذعان می کنند که 
ارائه اطالعات صرافی ها در قالب مقررات 
FATF )که به مرکز اطالعات مالی وزارت 

اقتصاد مربوط است( موجب شناسایی و 
مسدود شدن مسیرهای نقل و انتقال ارز و 
در نهایت بحران ارزی در کشور شده است. 

طیب نیا بدون در نظر گرفتن منافع کشور
 آنها را متوقع و پررو کرد

در همین رابطه عبدالمجید شیخی 
اقتصــاددان با بیان اینکه دادن اطالعات 
ذی نفع صرافی ها در شــرایط تحریم کار 
درستی نیســت، گفت: مبادله از طریق 
صرافی ها در شرایط تحریم خیلی به ما 
کمک کرد. دادن اطالعات صرافی ها باعث 
می شود نقل و انتقال دالر و ارزهای نقد 
به کشور کاهش شدیدی یافته و به صفر 
برسد و با توجه به آنچه بخشی از نیاز بازار 
به صورت نقد است عمال با کاهش عرضه 
با افزایش تقاضا روبه رو هستیم که منجر 

به افزایش قیمت در بازار می شود.
به گفته این اقتصــاددان، از دولت 
و بانک هــا بعید نیســت کــه اطالعات 
ذی نفعان عملیــات انتقال ارز صرافی ها 
را در قالب مبارزه با پولشویی داده باشند 
در حالی که در گذشته بدون آنکه منافع 
کشــور به خطر بیفتد راضی شده بودند 
طبق قانون پولشویی سابق ما کار کنند 
اما )طیب نیا( وزیر اقتصاد دولت یازدهم 
بدون در نظر گرفتن منافع کشور آنها را 

متوقع و پررو کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور 
شد:  اکنون گفته می شود بر طبق ضوابط 
FATF تمام اطالعــات اقتصادی باید 
برخط در اختیار طرف های خارجی قرار 
گیرد. همچنین عنوان شده FIU نهادی 
مستقل در دل وزارت اقتصاد باشد و حتی 
وزارت اطالعات هم نتواند اختیاری درباره 
انتقال اطالعات آن داشته باشد. این پروژه 
نفوذ است چنانکه حتی به محض اینکه 
تحریم ها نیز برداشته شود با توجه به در 
اختیار داشتن اطالعات حیاتی اقتصادی 

می توانند اعمال نفوذ کنند.
FATF روی مبادالت صرافی ها 

دست گذاشته بود
موسی شــهبازی غیاثی کارشناس 
اقتصادی نیز در گفت وگو با فارس درباره 
اینکه گفته می شود اطالعات 400 صرافی 
در شرایط تحریمی در قالب FATF به 
طرف های خارجی ارائه شده است، گفت: 
 FATF برخــی می گویند در قالب پازل
جلو رفته اند و صرافی ها را محدود کرده اند؛ 
چــون FATF روی صرافی ها دســت 
گذاشته بود که مبادالتشان شفاف نیست.
وی افزود: متأسفانه نه تنها در داخل 
بلکــه صرافی هایی که در دوبی با ما کار 
می کردند به واســطه قوانین تحریمی، 
آمریکا قانــون خاصی نیز برای مبادالت 

مالــی آنها وضع کرد و خــود اماراتی ها 
قباًل صورت حساب مالیات ارزش افزوده 
را به صورت کلی می دادند و در این بستر 
کار  می توانستند  غیرشــفاف صرافی ها 
کنند و بسیاری از مبادالت از این طریق 
صورت می گرفت. یکی از دالیل افزایش 
قیمت ارز در داخل اجرای این قانون بود 
عمالً صرافی ها نتوانستند مبادله ای انجام 
دهند چون با ریسک باال مواجه شدند و 
این قانون در امارات نیز که ما از آن ضربه 
خوردیم یکی از قطعات پازل  FATF بود.

وی با بیــان اینکه FATF در کنار 
قوانین تحریمی مجموعــا پازل کاملی 
علیه نظام اقتصادی ما هســتند،گفت:  
اســنادی وجود دارد که نشان می دهد 
یکی از ابزارهای تحریمی آمریکا از طریق 
 FATF ابزار ســوئیفت و شفاف ســازی

تأمین می شود.
 FATF رئیس  جدید

و مسئول ارشد خزانه داری آمریکا!
این کارشــناس بانکی تصریح کرد: 
 FATF همچنیــن رئیس جدید گــروه
با حفظ ســمت یکی از مسئوالن ارشد 
خزانه داری آمریکا است و این دو پازل را 
با هم جلو می برد. در یک سال اخیر که 
باید شفافیت را کمتر می کردیم متأسفانه 
توجهی نشــد و در بســتر قبلی حرکت 
کردیم و از ناحیه مبادالت ارزی داخل و 

خارج ضربه خوردیم. 
شهبازی افزود: دو، سه هفته پیش 
نیز اسامی شرکت ها و اینکه کجا حساب 
دارند در ســامانه نیما شفاف بود و همه 
می توانستند آن را مشاهده کنند که اگر 
50 درصد این اطالعات نیز درست باشد 
عاملی برای تشــدید ابزار تحریمی علیه 

ایران محسوب می شود.
ارائه اطالعات صرافان؛ 

همدستی در تحریم ها و گران کردن ارز!
پیش از این نیز علی اصغر یوسف نژاد 
عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس با 
تایید خبر لو دادن اطالعات صرافی های 
کشــورمان به FATF به جام جم گفته 
بود: بحران ارزی در شــش ماهه گذشته 
ناشی از تصمیمات  اشتباه اقتصادی بود 
و ارائه اطالعات مالی صرافی ها در قالب 
تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را 

شامل می شود. 
وی در پاسخ این پرسش که آیا از ارائه 
اطالعات مالی صرافی ها در قالب تعهدات 
FATF خبر دارید یا خیر گفت: بله، اما 
بهتر اســت خیلی در مورد جزئیات آن 
صحبت نکنیم و به حد خبری که منتشر 

شده اکتفا کنیم.
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