
 رئیس کل بانک مرکزی:

کانال های مالی ایران با چند کشور فعال و دالر از مبادالت حذف شد

زخوانی پرونده های 11 ساله یک مجرم اقتصادی
باقری درمنی در یک قدمی چوبه دار

حمید باقری درمنی همان فردی که نخستین بار نامش در سال 86 به عنوان قاچاقچی 
و مفسد ارزی در قالب اطالعیه ای منتشر شد، حاال با گذشت 11 سال، در یک قدمی 

چوبه دار قرار دارد و سرنوشتی مشابه مظلومین و اسماعیلی در انتظار اوست.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، ستاد قاچاق کاال و ارز اگرچه در سال86 نام حمید باقری 
درمنی را به صورت اختصاری »ح.ب.د«، در اطالعیه ای به عنوان قاچاقچی مطرح و از او به 
عنوان بدهکار 2 هزار میلیارد تومانی بانکی یاد کرد که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد 
اخالقی آزاد شد، اما چندی پیش در نشست سخنگوی قوه قضاییه دوباره نامش در رسانه ها 
پیچید و این بار با پیچیدن نامش، طومار زندگی اش در هم پیچیده شد. در بخشی از اطالعیه 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال 86 آمده است: »نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید 
خودروی لوکس به اندازه بنز، بی .ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای 1500 نفر اقدام 
به اخذ 60 میلیارد تومان وام می نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می 
کند که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای 
تهران، به رغم مقاومت 2/5 ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت 11 شب دستگیر 
و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. اما فردای آن روز به رغم صراحت حکم بازپرس 
گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخالف مقررات جاری آیین 
دادرسی با اخذ تعهد اخالقی از متهم به قاچاق حدود 9 میلیارد ریال، وی را آزاد می  کنند.« وی 
در همان سال ها هم پرونده های متعددی داشت؛ پرونده معوقات بازپرداخت وام های بانکی 
در مجتمع ویژه اقتصادی، پرونده اتهامی قاچاق 25 قطعه شمش طال مربوط به سال 1384 
مطروحه در محاکم انقالب اسالمی تهران و پرونده اتهامی قاچاق 91 کیلوگرم طال مربوط به 
سال 1384 منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقالب قم به ارزش تقریبی 
4 میلیارد ریال از جمله این پرونده ها بود. باقری درمنی 5 سال بعد در سال 91 با اتهام در زمینه 
ضمانت های بانکی یک بار دیگر بازداشت شد. اما اتهامات او به همین میزان خالصه نمی شد؛ 
یک شرکت نفتی بزرگترین شاکی او بود. شرکت نفتی بزرگترین تولید کننده قیر با این ادعا که 
باقری درمنی 330 میلیارد تومان به او بدهکار است، از او شکایت کرد و او را بار دیگر پای میز 
محاکمه کشاند. او برای بار سو م بازداشت شد. مرداد 93 محسنی اژه ای در شصت و هفتمین 
نشست خبری در مورد پرونده باقری درمنی و حضور این فرد در پرونده نفت جی گفت: این فرد 
پرونده  ای داشته که حکمش صادر، قطعی و اجرا شده است؛ پرونده ای در تهران باز و در حال 
رسیدگی است. در مورد دادگاه اصفهان و نیابتی که برای احضار این فرد در تهران صادر شده 

است، در صورت عدم مراجعه، فرد جلب می  شود. اژه ای در آن زمان اتهام باقری درمنی را مالی 
عنوان کرده بود. پس از فراز و فرودهای متعدد در نهایت نخستین جلسه محاکمه حمید باقری 
درمنی اواخر مرداد امسال در شعبه 15 دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار و 
کیفرخواست 335 صفحه ای او توسط نماینده دادستان قرائت شد. این پرونده 33 متهم و 10 
شاکی داشت. قاضی صلواتی در آغاز دادگاه با تفهیم اتهام متهم، اتهاماتش را به این صورت بیان 
کرد: اتهام وی شامل افساد فی االرض از طریق کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف 
سردستگی از شرکت نفت جی به میزان 322 میلیون و 343 هزار و 336 کیلوگرم قیر، مشارکت 
در شروع کالهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی و مشارکت در کالهبرداری با 
ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ 41 میلیارد و 500 میلیون 
تومان است. رئیس شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی تهران دیگر اتهامات باقری درمنی را به شرح 
زیر برشمرد: همچنین مشارکت در شروع کالهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ 9 میلیارد 
تومان، مشارکت در شروع کالهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کالهبرداری از 
شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ 70 میلیارد و 402 میلیون و 800 هزار تومان، مشارکت در 
شروع به کالهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ 57 میلیارد و 271 میلیون و 400 هزار 
تومان و پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است. به گزارش ایرنا، مشارکت در کالهبرداری 
با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پاالیش نفت جی با وصف سردستگی و سرگروهی به میزان 
322 میلیون و 243 هزار و 336 کیلوگرم قیر )ارزش فعلی این مقدار قیر در بازار مبلغی بالغ 
بر 2 هزار میلیارد تومان است(، مشارکت در شروع به کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از 
شرکت سهامی بیمه ایران با وصف سردستگی و سرگروهی، مشارکت در کالهبرداری با ایجاد 
شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی و سرگروهی به مبلغ 41 میلیارد و 500 
میلیون تومان، مشارکت در کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک گردشگری با وصف 
سردستگی و سرگروهی به مبلغ 9 میلیارد تومان، مشارکت در شروع به کالهبرداری با ایجاد 
شبکه چند نفری از بانک گردشگری با وصف سردستگی و سرگروهی، مشارکت در کالهبرداری 
با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سامان مجد به مبلغ 57 میلیارد و 271 میلیون و 400 هزار 
تومان از شرکت صرافی اقتصادنوین به مبلغ 70 میلیارد و 402 میلیون و 800 هزار تومان با 
وصف سردستگی و سرگروهی و پرداخت رشوه با واحد پولی دالر و در موردی دیگر پرداخت 
رشوه 10 میلیون تومانی مهمترین عناوین اتهامی آقای حمید باقری درمنی بود که در شعبه 15 

دادگاه انقالب اسالمی تهران به آنها رسیدگی شد.
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صفحه 7

 کشور وارد دوره ای
خطرناک می شود

 44سناتور سابق آمریکایی:
صفحه 3

همسرانی از وحشت مرگ
فریاد می کشند

 گزارشی از پدیده قتل همسر در خانه

فقط معترضان ایرانی خس و خاشاک بودند؟!
آشوب در فرانسه واکنش در ایران

در میان تمام این واکنش یک اظهار نظر بیش از همه سروصدا به پا کرده 
است. آن هم متعلق به رییس جمهور پیشین یعنی محمود احمدی نژاد 
است. او با انتشار توییتی خطاب به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه 

از وی خواست تا به خواسته های معترضان این کشور گوش دهد.
فرارو- ناآرامی های فرانسه و آشوب های گسترده"جلیقه زردها" در این 
کشور با واکنش هایی در داخل ایران روبه رو شده است. از طرفی برخی 

رسانه های اصولگرا از فراگیر شدن این بحران در اروپا سخن می گویند 
برخی  دیگر  از سوی  و  می کنند  یاد  فرانسوی"  "بهار  عنوان  با  آن  از  و 
سیاستمداران از رویکرد دولت ماکرون نسبت به اعتراض ها انتقاد می کنند 
در این بین واکنش محمود احمدی نژاد بیش از همه مورد توجه قرار گرفته 

است.
به گزارش فرارو، یک ماه است که فرانسه صحنه اعتراض های خشونت بار 

و سراسری در کشور است. شهروندان فرانسوی که در اعتراضات سراسری 
علیه افزایش مالیات سوخت از روز 17 نوامبر در خیابان ها و بزرگراه های 
نام  زردها«  »جلیقه  را  خود  می کنند  شرکت  فرانسه  مختلف  شهر های 
نهاده اند. با وجود عقب نشینی دولت فرانسه از اعمال افزایش مالیات بر 

سوخت، اعتراض جلیقه زرد ها به وضعیت اقتصادی همچنان ادامه دارد.

»بازرگان« که نه »مجاهد« بود نه »فراماسون«
نقدی بر فیلم مستند راه طی شده 
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صفحه 2

چرا یارانه از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بیشتر نمی شود؟خیز عربستان و آمریکا برای فتح بازار گاز عراق
نوبخت پاسخ دادایران به گوش باشد

روحانی :حضرت آیت اهلل خامنه ای:

دشمن در تهاجم به 
معنویات نیز همچون 
جنگ سخت، شکست 

خواهد خورد

ممکن است
اصالحاتی در بودجه 

سال آینده
انجام شود

صفحه 2 صفحه 2

رئیس کل بانک مرکزی از آغاز به کار کانال های مالی 
ایران با چند کشور و حذف دالر از تبادالت تجاری 
ایران با آن کشورها خبر داد و گفت: بین ایران و برخی 
از کشورها پیمان پولی دو جانبه ایجاد شده است و در 

آینده این موضوع تقویت می شود.
بنا بر اعالم روز سه شنبه بانک مرکزی، عبدالناصر همتی 
با  که عصر دیروز)دوشنبه( در چهارمین جلسه همفکری 
اقتصاددانان سخن می گفت، با یادآوری مشکالت و موانع 
پیش روی اقتصاد کشور، اقدام های انجام شده توسط بانک 

مرکزی در چهار ماهه گذشته را تشریح کرد.
وی به برگشت تدریجی ارز ناشی از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به روند کاهشی 
قیمت ارز امیدوارم با ارائه ارزهای بیشتر در چرخه اقتصاد، 
واردات مورد نیاز تولید کشور با نرخ های پایین تر ارز تأمین 
شود. رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری تعیین سقف برای 
تراکنش های کارت های بانکی گفت: در هیچ جای دنیا با 

استفاده از کارت های بدهی )دبیت( و دستگاه کارتخوان، 
نمی توان مبالغ کالن جابه جا کرد.

وی در ادامه افزود: پشت نویسی )ظهر نویسی( چک های 
تضمین شده و در وجه حامل بودن آنها باعث ایجاد فضای 
غیرشفاف در معامالت بود و نظارت بانک مرکزی و سازمان 
مالیاتی بر تبادالت تجاری را منتفی می کرد که این مشکالت 
قوا،  اقتصادی سران  به مصوبه شورای هماهنگی  توجه  با 
توسط بانک مرکزی برطرف شد. رئیس کل بانک مرکزی در 
ادامه به موضوع مداخله هدفمند و هوشمندانه در بازار ارز و 
همچنین تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان و تامین کامل 
نیاز کاالهای اساسی و دارو اشاره کرد. در ادامه این نشست، 
اقتصاددانان با کارآمد خواندن اقدام های اخیر بانک مرکزی 
در حوزه سیاست های پولی و بانکی که به ایجاد شفافیت و 
کاهش قیمت ارز منجر شده است، بر ادامه و توسعه این 

سیاست ها و اقدامات تکمیلی دیگر تاکید کردند.
ضرورت اصالح نظام پولی و بانکی کشور و افزایش استقالل 

و  نقدینگی  برای کنترل  ریزی  برنامه  لزوم  بانک مرکزی، 
تعدیل تدریجی نرخ سپرده های بانکی، جلوگیری از رکود، 
اهمیت برآورد درست درآمد ناشی از صادرات نفت در الیحه 
بودجه کل کشور و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، 
واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها، ضرورت هدف گذاری 
نرخ ارز، تعامل بیشتر با صادرکنندگان برای آوردن ارز آنها 
به چرخه اقتصاد، جلوگیری از ایجاد کسری بودجه در سال 
آینده و بازسازی چهره بانک ها در بین مردم و مسئوالن از 

موضوع های مطرح شده در این نشست بود.
طهماسب مظاهری، احمد توکلی، حسین عبده تبریزی، 
سیداحمدرضا جاللی نائینی، منصور خلیلی عراقی، تیمور 
توکلیان،  حسین  مجتهد،  احمد  دیهیم،  حمید  رحمانی، 
محمدهادی زاهدی، مرتضی عزتی، محمدرضا یوسفی، علی 
دینی، اصغر ابوالحسنی هستیانی، سید علی مدنی زاده، وحید 
شقاقی و ابراهیم شمیلی از جمله اقتصاددانانی بودند که در 

این نشست حضور داشتند.


