
 علیرضا زاکانی، نماینده مجلس نهم در نامه ای به رئیس قوه قضائیه از فساد دهها هزارمیلیاردی 
در برخی پرونده ها که با تبانی های اکبر طبری صورت گرفته پرده برداشت

کارشناسان در میزگرد »جوان« درباره اشتغال 
زنان در گفتمان انقالب اسالمی گفت وگو کردند

شهردار تهران در آستانه عید غدیر اعالم کرد

   ش�رکت هاي لوازم خانگي خارجي سالي چند 
میلیون دالر ب�رای تبلیغات ص�رف مي کردند و 
حاال این رقم را باب�ت دامپینگ )رقابت مخرب( 

محصوالت شان در مرزهاي ایران مي پردازند

   در آغاز سال س�وم از دور پن�ج�م شوراهاي 
ش�هر و روستا هستیم و خبرهاي گاه و بی گاهي 
که از ش�وراها و شهرداري ها مي رسد، خوشایند 
نیس�ت. لیس�ت بلندباالی�ي از دس�تگیري ها و 
اختالس ها و گاه حتي مس�ائل اخالقي بیشترین 
خبرهایی است که از ش�وراها مي رسد. برخورد 
قضایي با متخلف و متهم و مجرم گام آخر است، 
گام هاي قبل از آن نظارت و پیشگیري است، این 

مهم در مورد شوراها حلقه هاي مفقوده است

انتخاب مستند »در جست وجوي فریده« به 
عنوان نماینده ایران در اسكار بازتاب هاي زیادي 

در پي داشت

 چهار باغ برای تهران 
با حمایت رهبری

 زن در گفتمان 
 انقالب اسالمی 

نباید از سر ناچاری کار کند

حياط خلوت هاي 
كوچك فساد

تحقیر سینماي داستاني 
 ایران  با انتخاب 

یك مستند براي اسكار 

دامپينگ لوازم خانگی 
خارجي در مرز ايران
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عراقچی: دستور ارزی از رئیس جمهور داشتم
خبرگ�زاری ف�ارس در    اقتصادی
مصاحبه ای ب�ا عراقچی، 
معاون ارزی اسبق بانك مرکزی به  اتفاقات شش ماه 
دوم سال 96 پرداخته است. او اگر چه بخش  هایی از 
روایت هایش را به آینده موکول کرده اما تأکید می کند 
که مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه 
ش�ورای عالی امنیت ملی و دس�تور رئیس جمهور و 
تأیید رئیس کل بانك مرکزی انجام ش�ده اس�ت و با 
توجه به اینكه این موضوع در زمره وظایف و اختیارات 
حاکمیتی بانك مرکزی محسوب می شود، نمی توان 
مطابق آنچه دادس�تان در کیفرخواست مطرح کرده 
این اقدام را مصداق قاچاق ارز دانست. به خصوص با 
توجه به اینكه همه مبالغ مرب�وط به مداخله ارزی به 
خزانه بانك مرکزی بازگشته و دادگاه نیز هیچ اتهامی 
مبنی بر سوء استفاده شخصی به عراقچی وارد نكرده 
اس�ت.  او همچنین عدم مداخله بان�ك مرکزی و به 
نوعی ر  هاش�دگی بازار ارز را در اس�فند سال 96 به 
عنوان عاملی مؤثر برای در رفتن فن�ر قیمت ارز در 
س�ال 97 عنوان می کند که اکنون بان�ك مرکزی با 
ابزارهای در اختیار به خوبی آن را کنترل کرده است. 
مهم  ترین ن�كات این مصاحب�ه را در زی�ر بخوانید : 
  ما از اول شهریور 96 وقوع بحران ارزی را پیش بینی 
کرده بودی��م و آن را قطعی می دانس��تیم. برآورد  هایی 
داش��تیم و پیش بینی می کردیم که ب��ازار ارز وضعیت 

مناسبی نخواهد داشت. 
  مجموعه دولت هشدارهای بانک مرکزی را جدی نگرفت. 
مالحظه می کنید که ن��ه مدیریت واردات انجام ش��د، نه 

اولویت بندی کاالهای وارداتی مدنظر قرار گرفت. 
  اشاره ای در کیفرخواست صادره علیه من وجود دارد 
که گویی من تصمی��م گرفته ام صرافی ه��ای خاصی را 
انتخاب کنم که البته این موضوع صرافی های منتخب و 
انتخاب آنها به سال 93 بازمی گردد و از آنجا پایه گذاری 
شد. سال 93 مداخله زیر 2 میلیارد دالر بود که در سال 
96 رقم آن به رقم قابل توجهی رسید. این مداخله از کانال 

رسمی و از طرق شناخته شده دیگر چندان مؤثر نبود و به 
نقیض خودش تبدیل شده بود. ما در گزارش ها به کرات 
و متعدد به این مسائل اشاره کردیم و هشدار دادیم. اما از 
طرف دیگر هم نمی شد به یک باره آن را قطع کرد و باید با 

درایتی این شیوه حذف   می شد یا تغییر می کرد. 
  در یک��ی از گزارش هایی که یک��ی از نهاد  ها داده بود 
میزان معامالت فردایی میانگین بال��غ بر 500 میلیون 
دالر در روز شده بود. کار به جایی رسید که قیمت در بازار 

فردایی تعیین   می شد. 
  در گزارش  جمع بندی که دبیر ش��ورای عالی امنیت 
ملی اواخر مهرماه 96 خدمت آقای رئیس جمهور ارسال 
کرده اند به صراحت نوشته اند که باالخره بازار فردایی یکی 
از پارامترهای مخل بازار اس��ت و به بانک مرکزی اجازه 
بدهید که در این بازار به صورت پوشش��ی مداخله کند. 
آقای روحانی هم به بانک مرکزی ارجاع دادند و نه تنها با 
نظر مثبت بلکه جهت اجرا و دستور خاصی هم برای اجرا 
روی آن نامه دادند. دس��تور اجرا در راستای این بود که 
اقداماتی که در این بازار انجام می شود نقشه دشمن است 
و در راستای مقابله با دشمن باید این اقدامات انجام شود، 
یعنی صرف یک دستور ساده جهت اقدام هم نبود. آقای 
سیف هم روی این نامه دستوری دادند و پیگیری   هایی 

هم روی  آن انجام شد. 
  ما از مهر 96 با موضوع ارز به ریاست آقای جهانگیری 
هفته ای دو جلسه داش��تیم. البته عنوان جلسه بررسی 
مس��ائل اقتصادی بود اما عمدتاً درب��اره موضوع ارز بود. 
بعد از این مراحل که عرض کردم، اقدام بعدی که انجام 
شد بحث هماهنگی با وزارت اطالعات بود. حراست بانک 
مرکزی را هم در جری��ان قرار دادی��م. بخش اقتصادی 
وزارت اطالعات هم این اقدام را تأیید کرد و بنا به دستور 
مس��تقیم آقای دکتر س��یف قرار بود هم��ه اقدامات با 
هماهنگی وزارت اطالعات انجام ش��ود که همین اتفاق 
هم افتاد و همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطالعات و 

حراست بانک مرکزی انجام شد. 
  وقتی قرار است مداخله به صورت پوششی انجام شود، 

مهم  ترین ابزاری که به آن نیاز دارید فردی اس��ت که از 
طرف بانک مرک��زی این کار را انجام ده��د. در نهایت با 
فردی به نام ساالر آقاخانی یکی از کارگزارانی که از سال 
94 با بانک مرکزی در ارتب��اط بود توافق صورت گرفت. 
هرچند وزارت اطالعات هم صالحیت ساالر آقاخانی را 

تأیید کرد. 
  به ص��ورت کل��ی 16 روز مداخل��ه در ب��ازار فردایی 
انجام ش��د که عمدتاً هم در دی ماه 96 اتفاق افتاد. اگر 
به خاطرات آن روز  ها مراجع��ه کنیم به یاد می آوریم که 
دی ماه روزهای خاصی در کشور داشتیم و التهاباتی در 

سطح جامعه و شهرهای مختلف به وجود آمده بود. 
  آخرین روز مداخله ما در ب��ازار فردایی هم 21 یا 23 
بهمن بود که بعد از آن بازار به آرامش رسید. تا اینکه در 
20 اسفند به دلیل مسائلی که ایجاد شد و صفی که پشت 
در صرافی   ها ایجاد شد و مسائلی که بود، دوباره این اقدام 
شروع شد که در همان روز هم با دستگیری ساالر آقاخانی 

خاتمه پیدا کرد. 
  دولت به دنبال باال بردن قیم��ت ارز برای حل کردن 
مشکالت ریالی خودش نبود. اگر مکانیزم بازار فردایی را 
مرور کنیم بعد از دستگیری آقاخانی روال افزایش قیمت 
ارز سرعت گرفت. در آن دوره میانگین قیمت ارز حدود 
4هزار و 500 تومان بود. وقتی مداخله در بازار فردایی را 
شروع کردیم قیمت ارز حدود 4هزار و 200 تومان بود. 
البته در خصوص این مطلب می ش��ود کار کارشناس��ی 
انجام داد اما اگر این اقدام نبود واقعاً در دی و بهمن 96 

قیمت ارز جهش می کرد. 
  در نامه آقای شمخانی صراحتاً گفته شده است که مداخله 
پوششی در بازار فردایی انجام شود، یعنی نظر آنها هم این 
نبود که بازار فردایی را به رس��میت بشناسیم. من امیدوار 
بودم که مانند بازار آتی س��که که در بورس کاال راه اندازی 
شده است، بتوانیم رسماً بازار آتی ارز را هم عملیاتی کنیم اما 
نه آن زمان و نه االن هنوز زمان مناسب برای این کار نیست و 

نمی شد یک صرافی رسمی این کار را انجام دهد. 
بقیه در صفحه 4

يادداشت هاي امروز

با خصوصي سازي هم اقتصاد  در اختيار دولت مي ماند
هادی  غالمحسینی
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رونق توليد ،کليد مقاوم سازی اقتصاد/  سیدعبداهلل متولیان 2
پيام های ضربه پهپادی انصاراهلل/  محمد مرادی 15

 مردم كجای 
دعوای شما هستند؟!

  آقایان رؤساي قوه قضائیه سابق و اسبق را توصیه مي کنیم 
تا اگر بحثي پیرامون »از کجا آورده اي؟« ها دارند، آن را از مسیر 
قانوني خود، یعني دستگاهي که 10 سال بر مسند آن نشستند، 
پیگیري کنند و نه پشت بلندگو! باقي هم که اختالفات شخصي 

است و علني کردنش دون شأن آقایان | صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه  28 مرداد 1398   -    17 ذی الحجه1440
سال بیست و یكم- شماره 5728 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

 ابعاد پنهان  پرونده 
شركت  بازرگانی پتروشيمی را آشکار كنيد

   سیاسی

عید سعید غدیرخم مبارک باد

   "ما را بنویسید بنام علویون"

  جشن بزرگ پرچمداران غدیر 
                                                  همراه با توزیع 10000 وعده اطعام غدیریه

 سخنران: حجه االسالم و المسلمین ابوالقاسمی
 مداح: حاج موسی ولی نژاد -  اجراي گروههاي هنري 

زمان: 1398/5/29 

ساعت 30: 17

مکان: منطقه 17- میدان ابوذر

جشن بزرگ پرچمداران غدیر 

ناحیه مقاومت بسیج
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واگ��ذاري ش��رکت بازرگانی پتروش��یمی به قیمت بس��یار پایین 101 میلی��ارد تومان 
 اقس��اطي، در حالي که قیمت آن با عنایت به محاسبه حداقلي جایگاه ویژه این شرکت

به عن��وان تنها صادرکننده مواد پتروش��یمي ای��ران، ارزش برند و ممت��از بودن آن در 

 س��طح جهان��ي و همراه مواد پتروش��یمي تحویل��ي از قبل موجود در انب��ار آن قبل از 
واگذاري حداقل بیش از هزار میلیارد تومان اس��ت که حکایت از فس��اد گس��ترده در 

واگذاري این مجموعه ارزشمند دارد. | صفحه 2

عراقچی: 
 دستور ارزی 

از رئیس جمهور داشتم
در گزارش  جمع بندی که دبیر شورای عالی امنیت ملی اواخر مهرماه 96 خدمت 
آقای رئیس جمهور ارسال کرده است به صراحت نوشته که باالخره بازار فردایی 
یکی از پارامترهای مخل بازار است و به بانک مرکزی اجازه بدهید که در این بازار 
به صورت پوششی مداخله کند. آقای روحانی هم به بانک مرکزی ارجاع دادند و 
نه تنها با نظر مثبت بلکه جهت اجرا و دستور خاصی هم برای اجرا روی آن نامه 
دادند. یعنی صرف یک دستور ساده جهت اقدام هم نبود. آقای سیف هم روی 

این نامه دستوری دادند و پیگیری   هایی هم روی  آن انجام شد 


