ورزش��ي

آمریکا قادر نیست برای
ملتهای منطقه نسخه بپیچد

سيــاس��ي اقتصــ��ادی اجتماعــ��ي فرهــنــگ��ي
س��ال دهم  پنجش��نبه  29آذر  12 1397ربیعالثانی 1440
 20دسامبر  2018شماره  8 2607صفحه  1000تومان

آئین باستانی یلدا مبارک.

November

2018

Thu

2607

No

Vol.10

طيبه سياوش�ي  -نماين�ده مردم
تهران در مجلس

www.asre-iranian.ir
صفحه2

«سربازکوچکامام(ره)»
چطورقهرمان ۸۰میلیون
ایرانیشد؟

گروه فرهنگی:او سه هزار و هفتصد و نودمین
اسیر ایرانی در اردوگاههای عراق بود .نوجوانی
طحانی��ان همانند تعدادی دیگ��ر از نوجوانان
ایرانی ،پشت دیوارهای بلند اردوگاههای...
صفحه6

کشف بزرگترین محموله قاچاق سوخت کشور

قاچاق روزانه بیش از
11میلیون لیترسوخت از ایران

چرا مردم آثار ارزانی

حسن عباسی در دانشگاه تربیت مدرس مطرح کرد؛

مردم باید بدانند
لیبرالها به آنها
دروغ گفتهاند

صفحه2

معاون بهداشت و درمان سپاه:
به کمک دولت میشتابیم

اعالم آمادگی سپاه برای
همکاریدرفرمولهکردن
مواد دارویی
صفحه5

صفحه2

همکاری بورس با بانک مرکزی
برای مدیریت نقدینگی

رییس کل بانک مرکزی ،گفت:بانک
مرکزی تالش م��ی کند با همکاری
مجل��س تعادل را در بازار ارز و س��ایر
بازارها ایجاد کند ،تا از این طریق بتواند
رف��اه مردم را افزای��ش داد.عبدالناصر
همتی با بیان اینکه مجلس ش��ورای
اسالمی همیشه حامی بانک مرکزی
بوده است ،گفت...
صفحه3

آیت اهلل مومن:رهبر انقالب بر سر اصول
انقالب با کسی رودربایستی ندارد

احضار دوباره مدیرعامل

باشگاه ذوب آهن به
کمیته انضباطی!

صفحه2

معاون وزیر آموزش و پرورش:

صفحه7

مدرسه اسوه حسنه
زاهدان پلمب شد

تولید مستندی برای شهید
نورخداموسوی
صفحه6

سکان بازار ارز
در دست صرافیهای بانکی
اگرچه دالالن در کوچه پسکوچههای میدان فردوسی و به صورت
نامحسوس تالش دارند تا بخشی از معامالت بازار ارز را در مشت
بگیرند اما س��کان بازار ارز همچنان در دست صرافیهای بانکی
اس��ت.به گزارش مهر ،اگرچ��ه دالالن در کوچه ،پسکوچههای
میدان فردوس��ی تهران همچنان نفس میکش��ند ،اما تعداد آنها
زیاد نیس��ت و به نظر هم نمیرس��د مانند گذش��ته بتوانند نبض
بازار را در دس��ت بگیرند .چرا ک��ه هم اکنون با برنامهریزیهای
بانک مرکزی برای س��اماندهی بازار ارز  ،این صرافیهای بانکی
هس��تند که بازار را مدیریت میکنند و چش��مها هر روز صبح به
س��مت تابلوهای آنها متمرکز میشود تا بلکه نرخها بر آن ثبت
شود و بازار کار روزانه خود را بر محور نرخ اعالمی صرافی های
بانکی ،رسما آغاز کند.صرافیهای بانکی با توجه به سیاستهای
کلی بانک مرکزی ،هر روز با مجموعه سیاس��تهایی که اعمال
میشود ،بازار را با خود بیش از پیش همراه میکنند .این روندی
است که حداقل چند هفتهای است در بازار ارز مشاهده میشود و
فضای کلی حاکم بر بازار به گونه ای است که مردم تلقی آرامش
و ثب��ات از آن دارند.در این میان گاهی دالالن تالش دارند تا با
برخی رفتارها و جهتدهیها ،بار دیگر به لیدر قیمت گذاری بازار
تبدیل شوند که تالش بیهوده ای است و در سرانجام این تالش
ها ،باز هم این سیاس��تهای بانک مرکزی است که سکان نرخ
ارز را به دس��ت میگیرد و صرافیهای بانکی را لیدر نرخگذاری
ارز در ب��ازار ن��گاه می دارد.البته خبرها از گوش��ه و کنار حکایت
از آن دارد که دالالن و س��وداگران در تالش هس��تند معامالت
فردای��ی را دوباره زنده کنند؛ معامالت فردای��ی ارز حدود دو ماه
اس��ت با اجرای سیاست های درس��ت بانک مرکزی در بازار ارز،
بس��اط اش برچیده شده اس��ت .اما دالالن بدنبال آن هستند از
طری��ق زنده کردن معامالت فردای��ی ،نقش خود در نرخ گذاری
ارز را ب��ار دیگر زنده و پررنگ کنند؛ منش��ا این تحرکات عمدتا
بازار هرات و س��لیمانیه است اما حضور و تحرک فعاالنه صرافی
های بانکی و اعالم ن��رخ های هدفمند بصورت روزانه و لحظه
ای ،موجب شده تحرکات دالالن در نطفه خاموش شود .حضور
بانک مرکزی طی هفتههای گذشته در بازار ارز و مدیریت نرخ ها
کامال مشهود بوده است و دالالن حداکثر تالش خود را کردند تا
این نقش را کمرنگ کنند ،اما موفق نبودند .صرافی های بانکی،
ابزار اصلی بانک مرکزی برای این نقش آفرینی موثر بوده اند و
صرافیهای غیربانکی به دلیل دستورالعملها و بخشنامههایی که
بانک مرکزی برای خرید و ف��روش و معامالت ارزی برای آنها
صادر کرده اس��ت ،خیلی انگیزهای برای ورود به بازار و خرید از
دست مردم ندارند؛ چراکه در نهایت ،ارز خریداری شده از مردم را
باید در سرفصلهای  ۲۳گانه به فروش برسانند.یکی از صرافان
در گفتگ��و با مهر گفت :بازی بانک مرکزی در زمین ارز به طور
مش��خص خالف سیاستهایی اس��ت که دالالن در بازار هرات
و س��لیمانیه پیگیری میکنند؛ به نحوی که بانک مرکزی خیلی
عالقمند به سقوط نرخ ارز نیست و روند آهسته و پیوسته کاهش
نرخ را پیگیری میکند ،بنابراین عالقهای به کاهش ش��دید نرخ
ندارد تا بتواند ب��ازار را بر روی همین نرخهای منطقی نگه دارد.
وی افزود :اما دالالن در هرات و س��لیمانیه ،اگرچه نرخ ارز را در
روزهای گذشته کاهش دادند و منابعی را از بازار جذب کردند ،اما
با کمبود عرضه در روزهای بعد ،تالش کردند تا عالوه بر افزایش
قیمت ،معامالت فردایی را هم به نحوی هدایت کنند که دالر با
نرخ باالتری به فروش رسد.

صفحه2

همتی خبر داد

ارز را نمیبینند؟

صفحه5

تصویر فراریهای باند «درمنی»

سلطان قیر ،مهرهها را فراری داد

باق��ری درمنی پس ازانجام عملیات مجرمانه خود
افراد کلیدی شبکه را به خروج از کشور تشویق کرد
که از جمله آنها میتوان به محمد خزائلی پارسا،
مجید باقری درمنی ،محمود جزایری ومحمدرضا
نصیری اش��اره کردبه گزارش مهر« ،حمید باقری
درمنی» که به عنوان یکی از بزرگترین مفس��دین
اقتصادی شناخته میش��ود ،از سال  ۱۳۸۳به بعد
دارای پروندههای قضایی گوناگون بود؛ از «قاچاق
کاال» و «پولش��ویی با ارزش نجومی» تا «پرونده
معوق��ات بازپرداخت وامهای بانک��ی» و «قاچاق
شمش طال».رسیدگی به پرونده باقری درمنی به
دلیل پیچیدگیها و شگردهای او در انجام اقدامات
مجرمانه زمانبر ش��د .یکی از ش��گردهای درمنی
برای اینکه دس��تگاههای نظارتی به فسادش پی
نبرند این بود که به محض ش��روع رس��یدگی به
پرونده بزرگ کالهبرداری ،حلقه اول اطرافیانش را
به خارج از کشور فراری داد تا حلقه وصل فساد به
وی از بین برود و دستگاه قضایی نتواند به یکی از
بزرگترین مفسدان اقتصادی سالهای اخیر برسد
غاف��ل از اینکه با رس��یدگیهای بدون اغماض و
دقیق نقش س��رکردگی وی در این فس��اد بزرگ
کشف شد.رسانهها ،در تاریخ  ۹خرداد « ،۸۶باقری
درمن��ی» را «ابر بدهکار بانکی» با  ۲هزار میلیارد
توم��ان معوقات بانکی نامیدند .در تاریخ  ۲۲خرداد

 ۹۱فرمانده وقت نی��روی انتظامی طی نامهای به
احمدین��ژاد رئیس جمهور وقت اعالم میکند که
گزارش��اتی از اداره امور شعب بانک ملی به مرکز
عملیات ویژه ناجا ،ناظر بر وقوع تخلفاتی در شعبه
بهار بانک ملی ارجاع ش��ده اس��ت.آن طور که در
نامه فرمانده ناجا آمده بود ،ش��رکت «آریا برج» با
مدیریت فردی به نام «محمدرضا نصیری» با تبانی
و نف��وذ «باقری درمنی» ک��ه در گزارش مزبور در
مقابل نامش در داخل پرانتز عبارت «بدهکار کالن
سیستم بانکی» درج شده بود ،اقدام به سوء استفاده
مالی ب��ه مبلغ  ۲۸۰میلیارد تومان بواس��طه تعداد
 ۱۱۰فقره ضمانت نامه تقلبی کرده بود«.جوانمیر
محمدی» رئیس س��ابق بانک ملی شعبه بهار در
بخش��ی از اعترافات خود میگوید« :درمنی» که
از بده��کاران کالن بانکی بود به واس��طه یکی از
افرادش به نام «محمدرضا نصیری» از «خاوری»
دستور صدور ضمانت نامههای بانکی را گرفته بود؛
اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی
را انجام نداد که پس از  ۲۴س��اعت از سمت خود
برکنار ش��د.دور جدید تشکیل پروندههای قضایی
جدید درمنی که منجر به حکم افس��اد فی االرض
وی شده اس��ت با شکایت «شرکت پاالیش نفت
جی» از باقری درمنی در تاریخ  ۱۲شهریور  ۹۱ثبت
و اغاز شده است؛ در دادخواست شرکت مزبور آمده

بود که شرکتهای  ۶گانهای با عناوین مشخص
با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ  ۱۷۸هزار
تن قیر از ش��رکت نفت جی و تحصیل نامش��روع
اموال شرکت مذکور کردهاند.گزارش مرکز عملیات
ویژه پلیس ناجا نیز که در همان مقطع شهریور ۹۱
واصل ش��د ،حاکی از این بود ک��ه «حمید باقری
درمنی» سرشاخه شبکهای است که با شرکتهای
ش��ش گانه فوقالذکر اق��دام به کالهب��رداری و
تس��هیل مال نامشروع کردهاند.این گزارش حاکی
اس��ت حکم قضایی ممنوع المعاملگی درمنی هم
از تاریخ  ۱۵ش��هریور  ۸۹اجرا شده است« .باقری
درمنی» در تاریخ  ۳۱مرداد سال  ۹۳به اتهام افساد
فی االرض بار دیگر بازداش��ت میشود .او پس از
انجام عملیات مجرمان��ه خود افراد موثر و کلیدی
ش��بکه را به خروج از کش��ور تش��ویق کرد که از
جمله آنها میتوان به محمد خزائلی پارسا ،مجید
باقری درمنی ،محمود جزایری ،محمدرضا نصیری
و جوانمی��ر محم��دی و هوش��نگ مصلحت الی
اشاره کرد که در ادامه تصاویر آنها قابل مشاهده
است:محمدرضا نصیری تمام کارهای کالهبرداری
تحت پوشش وام بانکی و ضمانت نامهها را انجام
میداد و با بانکها در ارتباط بود و تمامی دستورات
باق��ری را جهت اخذ ضمان��ت نامه یا تنزیل آن را
انجام میداد.

هند پول خرید نفت ایران را به حساب هایی در  ۵بانک واریز می کند

هن��د پول نف��ت خریداری ش��ده از ای��ران را در
حسابهای تضمینی در پنج بانک واریز می کند .به
گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ ،هند پول نفت
خریداری ش��ده از ایران را در حسابهای تضمینی
در پنج بانک واریز میکند .دو کشور در مورد یک
مکانیزم پرداخت برای دور زدن تحریمهای آمریکا
توافق کردهاند .ایران بخش��ی از این پول را برای
خرید کاالهای اساسی از هند و تامین هزینه های
مأموریت های دیپلماتیک خود در اینکشور هزینه
میکند .تمام این پرداختها به روپیه هند اس��ت
.ادامه عرضه نفت ایران برای هند ضروری است.
این کشور حدود  80درصد نیاز ساالنه نفت خود را
وارد می کند .تهران نسبت به سایر تولیدکنندگان
نفت خاورمیانه شرایط بهتری پیشنهاد داده است
و در گذش��ته هم به جای دالر آمریکا روپیه هند
را قبول می کرد .هند در سال مالی منتهی به 31

ضرورت ساماندهي وضعيت
دستفروشان مترو

روزنامهصبحايران

مهدی طحانیان به تعبیر رهبر معظم انقالب،
از شگفتیهای دفاع مقدس است

يادداشت

مارس  9میلیارد دالر نفت از ایران خریداری کرد
.ای��ن مکانیزم پرداخت به هند اج��ازه میدهد به
خرید نفت از ای��ران علیرغم تحریمهای آمریکا
ادام��ه دهد .هدف این تحریم ها مس��دود کردن
پرداخت مس��تقیم پول به ایران اس��ت .واشنگتن
تضمین کرده اس��ت هند از تحریمها معاف شود.
پاالیشگاههایی مثل ش��رکت نفت هند و شرکت
پتروشیمی و پاالیشگاهی مانگالور پرداخت های
خود را پس از رسمی ش��دن این مکانیسم انجام
خواهن��د داد .پرداخ��ت پ��ول به چندین حس��اب
تضمینی ریسک بسته ش��دن حساب های ایران
را در ص��ورت تحریم بانکهای بیش��تری از ایران
کاه��ش می دهد .ایران و هند قبال هم در تحریم
های س��ال  2012آمریکا ،از مکانیزم مش��ابهی
اس��تفاده کرده بودند .در آن زمان  45درصد پول
خرید نفت در حس��اب های تضمینی بانک های

ایران در هند واریز میش��د و بقیه به صورت یورو
در یک بانک خارج از کشور می ماند .حاال ایران از
این پول برای واردات کاال از مواد غذایی گرفته تا
دارو و تسویه حساب ها با روپیه استفاده می کند .
همچنین می تواند پول را از این حساب ها بیرون
کش��یده و تمام هزینه های خود را مثل اجاره ها،
حقوق ها و س��ایر هزینه های ماموریت های خود
را در هن��د بپردازد .طبق معافیت هایی که آمریکا
ماه گذش��ته به هند داد ،این کشور میتواند 300
هزار بش��که در روز نفت ایران را تا  180روز وارد
کند .این مقدار کمتر از صادرات  540هزار بشکه
ای ایران به هند در سال جاری و  450هزار بشکه
در  2017اس��ت .صادرات هند به ایران در س��ال
مالی گذشته  2.65میلیارد دالر بود و شامل برنج،
ادویه ،چای ،نخ ،دارو و س��ایر محصوالت صنعتی
میشد .

طي سالهاي اخير دستفروشان در سطح
پايتخت پراکنده هستند اما در مترو نمود و
فعاليتبيشتريدارند.معموالدستفروشان
کيسههاي بزرگ و تجهيزات مفصلي را
حمل ميکنند به گونهاي که حتي نفس
کش��يدن را براي مسافران در مترو تنگ
کردهاند البته بخش عمده دستفروش��ان
زنان سرپرس��ت خانوار هستند که براي
تامين معيشت مجبور به دستفروشي در
مترو ميشوند بنابراين نميتوان نسبت به
جمع آوري آنها اقدام کرد زيرا تبعات جبران
ناپذيري را به دنبال دارد .اغلب اجناسي که
دستفروشان به شهروندان ارائه ميکنند
بي کيفيت و قاچاق هس��تند که سالمت
مردم را در مع��رض تهديد قرار ميدهد
برخي از دستفروش��ان نياز مالي ندارند و
از طريق کانال تلگرام و اينستاگرام امور
فروش خود را انجام ميدهند و بخش��ي
از وقت خود را نيز در مترو ميگذرانند اما
برخي از آنها نيز  12تا  13ساعت در مترو
فعالي��ت دارند بنابراين براي جلوگيري از
مزاحمت دستفروش��ان براي شهروندان
نياز اس��ت س��اعات محدودي را در مترو
تردد کنند يا اجازه ورود آنها به مترو داده
نش��ود.بايد تاکيد کرد بي توجهي نسبت
به ساماندهي دستفروشان مترو افزايش
تعداد آنها را رقم زده و اين فعاليت پررونق
آرامش مس��افران را سلب کرده و باعث
تجمع و ش��لوغي در مترو شده از سويي
عدم پرداخت ماليات نيز مزيد بر علت شده
است .چندين سال است ماموران اجناس
دستفروش��ان را ميگيرند اما تاکنون اين
راهکار راه ب��ه جايي نبرده البته برخي از
دستفروشان به دنبال کسب سود بيشتر
بدون پرداخت ماليات هس��تند اما برخي
نيز از س��ر نياز به اين ش��غل کاذب روي
آوردهاند بنابراين بايد براي ساماندهي آنها
چاره انديش��ي کرد.در اين راستا شوراي
شهر و ش��هرداري به سهولت ميتوانند
دستفروش��ان را ساماندهي کنند و نيازي
ب��ه ورود مجلس نيس��ت در اين رابطه
چرا مجلس بايد به موضوعي که وظيفه
ش��هرداري است ورود کند.براي حل اين
مشکل جلسات زيادي در شهرداري براي
س��اماندهي دستفروشان تشکيل شد اما
متاسفانه اين جلس��ات خروجي مناسبي
نداشته است.بنابراين بهتر است شهرداري
و شوراي شهر هر چه سريع تر اين پديده
را حل و فصل کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان خبر داد

رانندهاستانداریگلستانعاملاصلی
تصادفرئیستامیناجتماعی

رئیس کل دادگس��تری گلس��تان عامل اصلی تصادف منجر به فوت رئیس س��ازمان
تامین اجتماعی را تخلف راننده اس��تانداری اعالم کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
دادگس��تری کل گلس��تان ،هادی هاش��میان در خصوص اعالم نظر تیم کارشناسی
تص��ادف منج��ر به فوت رئی��س و معاون س��ازمان تامین اجتماعی اظه��ار کرد :تیم
کارشناسی عامل اصلی تصادف منجر به فوت رئیس سازمان تامین اجتماعی را تخلف
راننده اس��تانداری شناخته است.وی ادامه داد :بر اساس نظریه تیم کارشناسی اگر چه
نقص در برخی زمینه ها وجود دارد اما تخلف اصلی و علت تامه تصادف  ۲۴آبان که
منجر به فوت رئیس و معاون س��ازمان تامین اجتماعی کشور در گلستان شد ،رعایت
نکردن حق تقدم عبور وس��ایل نقلیه مس��تقیم رو هنگام دور زدن (نقض ماده ۱۴۰
آئین نامه راهنمایی و رانندگی) توسط راننده تویوتا لندکروز (راننده استانداری) است.
هاش��میان ضمن یادآوری این نکته که با اعالم نظر نهایی تیم کارشناسی ،نظریه به
طرفین پرونده اعالم شد ،اضافه کرد :نظریه اولیه کارشناسی در نخستین روزهای پس
از حادثه به طرفین پرونده اعالم ش��ده بود که با اعتراض طرفین ،پرونده برای اعالم
نظر دوباره به یک هیئت س��ه نفره کارشناس��ی ارجاع شد که نتیجه آن امروز اعالم
شد.وی در ادامه سخنان خود به تمرکز کارگروه کاهش تصادفات معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم استان اشاره کرد و گفت :در این کارگروه با مشارکت دستگاه
های متولی به دنبال رفع نقاط حادثه خیز و ایمن س��ازی جاده های اس��تان هستیم.
گفتنی اس��ت  ۲۴آبان امس��ال در تصادف رانندگی محور گرگان به کردکوی ،خودرو
حامل رئیس و معاونین سازمان تامین اجتماعی کشور با یک دستگاه کامیون کشنده،
برخ��ورد کرد که متاس��فانه در این حادثه دکتر نوربخش و دکت��ر تاج الدینی رئیس و
معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی جان باختند.

ادامه تجاوزات ائتالف سعودی و نقض دوباره
آتش بس در الحدیده
ائتالف متجاوز سعودی آتشبس
در استان الحدیده در ساحل غربی
یم��ن را بار دیگر نق��ض کرد .به
گزارش گروه بین الملل تسنیم به
نقل از ش��بکه تلویزیونی المسیره،
نیروهای متجاوز س��عودی صبح
امروز چهارشنبه به نقض آتش بس
در استان الحدیده ادامه دادند.یک
منبع نظامی یمنی گفت :توپخانه
متجاوزان س��عودی شهر الباب در
بخش الحالی را با چند گلوله س��نگین هدف قرار داد و دو دستگاه بلدورز متجاوزان نیز
اس��تحکاماتی را در شرق این ش��هر احداث کردند.وی افزود :متجاوزان و مزدوران آنها
تالش کردند تا به مواضع ارتش و کمیته های مردمی در منطقه مثلث مقنبه در جنوب
ناحیه حیس در اس��تان الحدیده نفوذ کنند.همزمان جنگنده ها و هواپیماهای جاسوسی
متجاوزان به طور گس��ترده بر فراز ش��هر الحدیده و بخش های ش��رقی و غربی آن به
پرواز درآمدند.جنگنده های متجاوز ظهر امروز سه بار به پایگاه هوایی الدیلمی در استان
صنع��ا حمله کردند.در مقابل ،نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن به ش��ماری از
مواضع مزدوران در منطقه حریب در بخش نهم در اس��تان صنعا حمله کرده و تلفات و
خس��اراتی به آنها وارد کردند.این نیروها همچنین چندین موضع در استان الجوف را از
لوث متجاوزان پاکس��ازی کردند .آنها همچنین تلفاتی را به مزدوران س��عودی دراستان
حجه وارد کردند.یک منبع نظامی گفت :مواضع مزدوران در جبهه های الجوف از جمله
در القعیف و التواثنه و تپه های المهور در عملیات هجومی نیروهای ارتش و کمیته های
مردمی پاکسازی شد.

