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فروش 50000 بليط دربي 
توسط موسسه اعتباري کوثر

 بلیط فروش��ی هشتاد و 
ش��هرآورد  شش��مین 
پایتخ��ت از صب��ح روز 
چهارشنبه ۹ اسفندماه 
آغاز ش��د و تعداد ۵۰ هزار بلیط از طریق 
ش��عب کوث��ر عرضه گردی��د. به گزارش 
رواب��ط عمومی موسس��ه اعتباری کوثر؛ 
هواداران محترم می توانس��تند برای تهیه 
بلیط دربی ۸6 با ارائه کارت ملی خود در 
شعب شهر تهران موسسه اعتباری کوثر 
مراجع��ه کنند. براس��اس ای��ن گزارش؛ 
س��همیه مس��اوی برای هواداران محترم 
دو تیم اس��تقالل و پرس��پولیس در نظر 
گرفته شده است. این گزارش می افزاید: 
بلی��ط دربی اس��تقالل و پرس��پولیس با 
قیم��ت ۲۵۰ ه��زار ریال ب��رای جایگاه، 
روبه روی جایگاه ۲۰۰ هزار ریال، پش��ت 
دروازه و همچنی��ن طبق��ه دوم ۱۵۰ هزار 
ریال عرضه می گردد. ش��ایان ذکر است؛ 
از صبح روز پنج ش��نبه نیز بلیط فروش��ی 
بص��ورت حضوری در اس��تادیوم آزادی 

انجام پذیرفت.

ارائه تسهيالت با نرخ ۴.5 
درصد توسط بانک آینده

بان��ک آین��ده اقدام به 
ارائه تسهیالت ارزان و 
قال��ب  در  س��ریع 
محص��ول کاری��ز ب��ه 
مشتریان خود نموده است. مشتریانی که 
از تاریخ ۲۰ آبان ماه سال جاری اقدام به 
افتت��اح یک��ی از انواع س��پرده های بلند 
م��دت نموده ان��د، می توانند تا حداکثر 4۰ 
درصد از مبلغ س��پرده خود را، تس��هیالت 
ارزان قیم��ت دریاف��ت کنن��د. به عبارت 
دیگ��ر؛ دارندگان س��پرده بلند مدت، قادر 
خواهن��د بود تا بیس��ت درصد از س��پرده 
خود را با نرخ چهار و نیم درصد، تا س��ی 
در ص��د از س��پرده خ��ود را ب��ا نرخ هفت 
درصد و تا چهل درصد از س��پرده خود را 
ب��ا ن��رخ ده درص��د، تس��هیالت دریافت 
نماین��د. ضمن��ًا، مش��تریان می توانن��د؛ 
بازپرداخت تس��هیالت کاریز را به یکی از 
روش ه��ای تدریج��ی )۲4 ماه��ه( و ی��ا 
یک جا )یک س��اله( انتخاب نمایند. امکان 
انتقال امتیاز دریافت تس��هیالت کاریز به 
ف��رد ی��ا افراد دیگر، با ضمانت ش��خص 
س��پرده گذار نی��ز وج��ود دارد. هم چنین 
دارن��دگان گواه��ی س��پرده م��دت دار 
می توانن��د، از امتیاز اخذ تس��هیالت فوق 

بهره مند شوند. 

تقدیر استاندار کرمانشاه از 
مدیر عامل بانک سپه

اس��تاندار  بازون��د 
کرمانش��اه با ارس��ال 
نامه ای به محمدکاظم 
چق��ازردی مدیرعامل 
بانک س��په از تالش های بانک س��په به 
منظ��ور خدمت رس��انی مطلوب به زلزله 
زدگان تقدی��ر و تش��کر ک��رد. به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی بانک س��په، در نامه 
اس��تاندار کرمانش��اه به مدیرعامل بانک 
س��په آم��ده اس��ت »ب��ی تردی��د توفیق 
خدمتگ��زاری در نظ��ام مقدس جمهوری 
اس��المی ایران امتحانی الهی اس��ت که 
تنه��ا بن��دگان خاص و خالص پروردگار از 
آن سربلند بیرون خواهند آمد. بدینوسیله 
از تالش ه��ا و اقدامات جنابعالی برای راه 
در  بانک��ی  س��یار  ش��عب  ان��دازی 
شهرس��تان های س��رپل ذه��اب و ثالث 
باباجانی در راس��تای خدمت رس��انی بهتر 
ب��ه زلزل��ه زدگان تقدیر و تش��کر به عمل 
می آید. امید است همواره در ظل توجهات 
حض��رت ول��ی عصر )ع��ج( در خدمت به 
مردم عزیز کش��ورمان و همچنین تحقق 
آرمان ه��ای حضرت ام��ام )ره( و اهداف 
مقدس نظام جمهوری اس��المی و تأسی 
از رهنموده��ای مق��ام معظ��م رهب��ری 
)مدظله العالی( در س��ال ۱۳۹6 که مزین 
به س��ال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 

نیز می باشد، موفق و سربلند باشید«.

اخبار

اواخر بهمن ماه امس��ال بود که با نابس��امان 
ش��دن بازار ارز در کش��ور و به خصوص تهران 
پلیس آگاهی عملیاتی گسترده را برای برخورد 
ب��ا دالالن و صرافی ه��ای غیرمجاز آغاز کرد 
و همزم��ان ب��ا اج��رای آن قیمت دالر بیش از 
۱۰۰ تومان ارزان تر ش��د، با گذش��ت حدود دو 
هفته از اجرای این طرح رییس پلیس آگاهی 
ناج��ا از ادام��ه فعالیت این طرح پلیس و برخی 
نتایج آن گفته اس��ت. در همین حال دادستان 
ته��ران نی��ز در آخرین صحبت ه��ای خود از 
بسته شدن ۱۳۰۰ حساب با مانده ۳۷ میلیارد 
تومان مربوط به اخاللگران بازار ارز خبر داده 
است، حساب هایی که به گفته جعفری دولت 
آبادی گردش مالی آنها 6 هزار میلیارد تومان 

بوده است.
هفته پایانی بهمن ماه سال جاری و درست در 
روزی که هم نمایندگان مجلس و هم اعضای 
دولت از لزوم نظارت بیشتر بر بازار ارز صحبت 
کردند، نیروی انتظامی تهران بزرگ در سبزه 
میدان بازار تهران و چهارراه استانبول حضور 
پیدا کرد و به دستگیری اخالل گران بازار ارز 
پرداخت. در همان روز سردار حسین رحیمی، 
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از پلمپ 
۱۰ صرافی، اخطار به ۱6 صرافی و دستگیری 
۹۰ نفر اخالل گر در بازار ارز خبر داد. رحیمی 
همچنی��ن اع��الم کرد که در این عملیات ۱۰ 
دقیقه ای ۵۰۰۰ انواع ارز نیز کش��ف و ضبط 

شده است.
پیش از این در دوران ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد و پس از افزایش ناگهانی قیمت ارز 
در بازار بود که خبرهایی مبنی بر برخورد پلیس 
با اخالل گران بازار ارز شنیده شد. همان وقت 
بود که رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری در 
آن زمان نام »جمش��ید بس��م اهلل« را به عنوان 
عام��ل اصلی افزایش قیم��ت دالر در بازارها 
عنوان کرد و شهرتی جهانی برای او رقم زد. 
مهرماه سال ۹۱ جعفری دولت آبادی، دادستان 
تهران تعداد افراد بازداشتی در جریان عملیات 
پلی��س برای برخورد با اخالل گران بازار ارز را 
۳۰ نف��ر اع��الم کرد. ای��ن مرتبه اما آنطور که 
فرمان��ده نی��روی انتظامی تهران اعالم کرده 

طی روز گذشته ۹۰ نفر بازداشت شده اند.

مسدود شدن حساب بانكی اخالل گران ���
در ای��ن می��ان عباس جعف��ری دولت آبادی، 
دادس��تان ته��ران درب��اره تعداد دس��تگیری 
متهمان و اخاللگران بازار ارز، اظهار داش��ت: 
تاکنون ۲۷ نفر از اخاللگران بازار ارز از سوی 
پلیس و وزارت اطالعات به دادستانی معرفی 
و دستگیر شده اند. وی افزود: همچنین ۱۳۰۰ 
حس��اب بامانده ۳۷ میلی��ارد تومان و گردش 
مالی 6 هزار میلیارد تومان مسدود شده و با این 
اقدامات به زودی ش��اهد اتفاق های خوبی در 
بازار ارز خواهیم بود. دادستان تهران افزود: تا 
به امروز اقدامات پلیس و دستگاه های مرتبط 
ب��رای جم��ع آوری افرادی که اقدام به خرید و 
ف��روش غیرمجاز ارز می کنند ادامه داش��ته و 
ب��ه موج��ب قانون افرادی که اقدام به خرید و 
فرش عمده غیرمجاز ارز می کنند به دادستانی 

معرفی و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
جعف��ری دولت آبادی گفت: براس��اس قانون 
مبارزه باید با قاچاق کاال و ارز باید با کس��انی 
که خرید و فروش س��ازمان یافته قاچاق ارز و 

همچنین اختالل در نظام ارزی کش��ور ایجاد 
می کنند، برخورد ش��ود که بر همین اس��اس 
تاکنون براساس قانون در این خصوص اقدام 
ش��ده اس��ت. وی درباره تأثیر دستگیری این 
۲۷ نف��ر، توضی��ح داد: به ط��ور حتم اقدامات 
دستگاه قضا در کنار فعالیت های بانک مرکزی 
مؤث��ر خواه��د بود. زیرا اگ��ر روند تقاضای ارز 
مدیریت ش��ود و نظارت سیس��تمی بر خرید 
و ف��روش، توزی��ع ارز و همچنین ارز صادراتی 
وجود داشته باشد، شاهد اتفاق های خوبی در 

این بازار خواهیم بود.
دادس��تان ته��ران، گفت: نکت��ه مهم در حال 
حاض��ر تداوم برخورد و نظارت بر بازار اس��ت 
زی��را اق��دام بانک مرکزی درباره جلوگیری از 
فعالیت صرافی های غیرمجاز، مؤثر و به موقع 
است و دادستانی هم بر اساس صالحیت هایی 
که دارد سعی کرده تا افراد را تحت تعقیب قرار 
دهد و این سیاس��ت تداوم خواهد یافت. وی 
درباره لزوم ایجاد سامانه ای برای بررسی بازار 
و جلوگیری از مشکالت احتمالی، توضیح داد: 
ما از ایجاد چنین سامانه ای استقبال می کنیم 
زیرا تنها اقدام بانک مرکزی کافی نیس��ت و 
همه سیستم های مرتبط باید همکاری داشته 
باش��ند زیرا تنها نظارت بانک مرکزی کافی 

نیست.
پی��ش از ای��ن در اواخر بهمن ماه امس��ال نیز 

خبرگ��زاری ف��ارس از ق��ول یک مق��ام آگاه 
)ب��دون ذک��ر ن��ام( اع��الم کرد ک��ه در ادامه 
برخوردهای قانونی با س��وداگری مخرب در 
ب��ازار ارز ۷۵۵ حس��اب دالالن ارزی بلوکه و 
مسدود شده است. آنطور که این مقام آگاه به 
ف��ارش اعالم کرده مجموع گردش مالی این 
حس��اب ها نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان 

بوده است.

ادامه فضای پلیسی در بازار ارز ���
در همین حال سردار محمدرضا مقیمی درباره 
حض��ور پلی��س در بازار ارز، اظهارکرد: ما تمام 
تالش��مان را می کنی��م ک��ه از ایجاد توهم در 
بازار ارز، ایجاد بازار س��یاه و ش��لوغ کردن در 
مراک��ز خری��د و فروش و ... جلوگیری کنیم و 
س��عی ما بر این اس��ت که چنین اتفاقی نیفتاد 
که خوشبختانه تا االن هم موفق بودیم. وی 
ب��ا بی��ان اینکه در اجرای این طرح هماهنگی 
کامل��ی می��ان پلیس و بان��ک مرکزی اعم از 
کارشناس��ان بانک مرکزی و مجموعه رییس 
کل بان��ک مرکزی وج��ود دارد، ادامه داد: هر 
جای��ی که الزم باش��د و م��ا بتوانیم تاثیرگذار 

باشیم حضور خواهیم داشت.
رییس پلیس آگاهی ناجا درباره اینکه آیا برخورد 
ب��ا دالالن ارز تنها در تهران انجام می ش��ود، 
گفت: طبیعتًا اجرای چنین طرح هایی در تهران 
تاثیرگذار است اما اگر در نقاط دیگری هم از 
کشور این اتفاق بیفتاد ما می توانیم کمک کنیم 
و این آمادگی در پلیس آگاهی ناجا وجود دارد. 
مقیمی درباره تأثیر اقدامات پلیس در کاهش 
قیمت ارز نیز گفت: قیمت ها واقعی تر شده، اما 
ما نمی توانیم و در حوزه وظایف ما نیست که 
در این زمینه چیزی بگویم این بانک مرکزی 
اس��ت که باید در این زمینه نظر بدهد و س��عی 
ما هم این اس��ت که آن چیزی را که مدنظر 

بانک مرکزی است انجام دهیم.
رییس پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر اینکه پلیس 
حداق��ل تا آخر س��ال بر ب��ازار ارز نظارت دارد، 
گفت: با توجه به درخواستی که از ما شده تا آخر 
سال هستیم و انشااهلل از سال آینده تصمیمات 
اقتص��ادی در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود. 
مقیم��ی درب��اره فروش ارز در فضای مجازی 

و فعالیت دالالن در این فضا به ایس��نا گفت: 
س��عی بر این اس��ت که این اتفاق رخ ندهد و 
پلیس نیز در جاهایی که به صورت رس��می و 
علنی ارز را به فروش می رسانند حضور داشته 
و با متخلفان و مراکز و افراد غیرمجاز برخورد 
می کن��د، در کارگ��روه پلیس عالوه بر پلیس 
آگاه��ی، عوام��ل پلیس فتا و پلیس امنیت هم 
حضور دارند. س��ردار مقیمی همچنین درباره 
تعامل دولت و پلیس نیز گفت: مجموعه پلیس 
س��عی کرده که به دولت کمک کند، س��عی بر 
این اس��ت کهان ش��ااهلل قیمت واقعی داشته 
باش��یم تا آخرس��ال. همانطور که گفتم سعی 
م��ا تعام��ل و تفاهم با بانک مرکزی اس��ت و 

در این خصوص هم فعالیت می کنیم. رییس 
پلیس آگاهی ناجا درباره افراد دس��تگیر ش��ده 
و دس��تگیری دانه درش��ت ها نیز گفت: افراد 
موثری در این قضیه دس��تگیر ش��دند و ما در 
این دوره به صورت هدفمند طرح دستگیری 
را اج��را کردی��م. از قب��ل کار اطالعاتی انجام 
گرف��ت و همینط��وری وارد بازار ارز نش��دیم، 
چرا که می خواس��تیم افراد مؤثر را شناس��ایی 

و دستگیر کنیم.

با باتوم نمی شود بازار ارز را کنترل کرد ���
در ای��ن ارتباط مه��دی پازوکی، اقتصاددان و 
اس��تاد دانش��گاه، در رابطه با همین موضوع و 

ن��وع برخ��ورد پلیس ب��ا دالالن ارز در خیابان 
منوچه��ری تهران ب��ه خبرنگار »اخبار بانک، 
ب��ورس و بیم��ه« گفت: بنده به ش��دت با این 
روش مخالف هس��تم چراکه این روش باعث 
ملتهب شدن بازار ارز خواهد شد به طور مثال؛ 
دولت محمود احمدی نژاد هم برای جلوگیری 
از باال رفتن قیمت ارز از همین روش استفاده 
کرد و با بازداشت امثال جمشید بسم اهلل قصد 
داشت بازار ارز را در دست بگیرد که نتیجه نداد. 
وی تصری��ح ک��رد: در رابطه با کنترل بازار ارز 
نیز الزم است سیستم اقتصادی کشور منظم 
و بهبود یابد چراکه امروزه ما با ضعف سیستم 
اقتصادی مواجه هستیم و کشور ما در واقع جزء 
کشورهایی است که با بی انضباطی اقتصادی 
مواج��ه اس��ت. به عنوان مث��ال صندوق های 
بازنشس��تگی کشور دچار مشکالت متعددی 
هستند اما با این وجود قوانینی وجود دارد که 
یک نفر می تواند همزمان از دو صندوق حقوق 
دریافت کند. این موضوع، یکی از فس��ادهای 
اقتصادی در کشور است که سریعًا باید به حل 

معضالت و حواشی آن پرداخت.
پازوکی همچنین ادامه داد: کش��ور به ش��یوه 
گران��ی اداره می ش��ود. زمانی که هزینه های 
دولت افزایش می یابد، به صورت مس��تقیم بر 
روی نقدینگی اثر خواهد گذاشت. از طرفی نرخ 
ارز را مصنوعی نگهداری و کنترل می کنیم و 
همین موضوع باعث می ش��ود زمانی که بازار 
ارز با مشکلی مواجه شد، نتوانیم برای کنترل 
و مهار آن تدابیر و راهکارهایی را اتخاذ کنیم. 
البته به این نکته نیز باید اش��اره کرد تا زمانی 
که اراده ای برای مبارزه با مفاس��د اقتصادی 
وجود نداشته باشد، بی انضباطی اقتصادی در 
جامعه حکم فرما خواهد بود که اثر آن را در جا 
به جائی غیرطبیعی قیمت ارز است. این استاد 
دانش��گاه درخصوص ثابت شدن نرخ ارز بیان 
کرد: بنده معتقد هس��تم که قیمت واقعی ارز 
باید در کش��ور برقرار ش��ود. برای ثابت ماندن 
قیمت ارز الزم است، دولت نرخ تورم در جامعه 

را کنترل کند.
این اس��تاد دانش��گاه در بخش دیگری از این 
گفتگ��و ادام��ه داد: افزای��ش قیم��ت ارز پس 
از کاه��ش نرخ س��ود بانکی در ش��هریورماه 
امس��ال قابل پیش بینی بود و ش��اهد دالری 
ش��دن اقتصاد کشور و شکل گیری معامالت 
براساس نوسان قیمت ارز در کشور هستیم که 
یک خطر جدی است. وی با اشاره به تشدید 
تقاضا برای خرید ارز با انگیزه سرمایه گذاری 
می افزاید: همیشه اختالف نرخ دالر بین بازار 
ایران و برخی بازارهای منطقه وجود داشته و 
در مقاطعی ش��اهد نوس��ان نرخ ارز بوده ایم اما 
اینکه بخواهیم نوس��انات نرخ ارز را به پدیده 
آربیتراژ )بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا 
چند بازار برای کسب سود( ربط دهیم، تحلیل 
درس��تی به نظر نمی رس��د. پازوکی در پایان با 
اش��اره ب��ه اظهار نظر اخی��ر رئیس کل بانک 
مرکزی درباره حضور برخی نهادهای عمومی 
و حتی حاکمیتی در بازار ارز افزود: اگر چنین 
اتفاقی رخ داده باید دولت آن را ریش��ه یابی و 
برخ��ورد کند. دلیلی ندارد که برخی نهادهای 
خاص با هر انگیزه ای علیه سیاست های ارزی 
بان��ک مرکزی به عنوان یک ارگان حاکمیتی 
وارد بازار ش��وند و برنامه های این بانک برای 

مدیریت بازار را خنثی سازند.

»اخبار بانک، بورس و بيمه« از برخورد با اخالل گران بازار گزارش می دهد

تداوم حضور پلیس در بازار ارز

عضو ش��ورای پول و اعتبار تاکید کرد که مطالبات بیش از ۲۰۰ 
میلیون تومان س��پرده گذاران مؤسس��ات غیرمجاز به مرور و به 
تناسب شناسایی منابع این مؤسسات انجام می شود. محمدرضا 
تابش درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات س��پرده گذاران 
مؤسسات غیرمجاز به ایبِنا گفت: براساس گزارشی که مسئوالن 
بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه کردند، تالش بر این 

است تا به مرور مشکل این سپرده گذاران حل شود. وی توضیح داد 
که پرداخت مطالبات سپرده گذاران مؤسسات غیرمجاز براساس 
روند اعالمی بانک مرکزی ادامه خواهد یافت. این نماینده مجلس 
افزود: هنوز منابع برخی از مؤسسات غیرمجاز شناسایی نشده یا 
اینکه هنوز اقدامی در جهت تحویل و تحول آنها در هیات های 
تس��ویه انجام نش��ده اس��ت. تابش گفت: به تناسب منابعی که در 

اختی��ار بان��ک مرکزی قرار بگی��رد، مطالبات باالی ۲۰۰ میلیون 
تومان سپرده گذاران مؤسسات غیرمجاز پرداخت می شود. عضو 
ش��ورای پول و اعتبار ادامه داد: البته درباره دارایی های برخی از 
مؤسسات غیرمجاز، هیات تسویه اقدامی نکرده یا قوه قضاییه هنوز 
حکمی نداده است. تابش گفت: باید با پیگیری تالش کنیم تا فعل 

و انفعاالت مربوط به انتقال دارایی این مؤسسات انجام شود.

آخرین وضعیت پرداخت مطالبات سپرده گذاران مؤسسات غیرمجاز

پیــش از ایــن در دوران ریاســت 
جمهــوری محمــود احمدی نــژاد و 
پــس از افزایش ناگهانی قیمت ارز 
در بــازار بــود که خبرهایی مبنی بر 
برخورد پلیــس با اخالل گران بازار 
ارز شنیده شد. همان وقت بود که 
رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری 
در آن زمان نام »جمشید بسم اهلل« 
را به عنــوان عامــل اصلی افزایش 
قیمت دالر در بازارها عنوان کرد و 

شهرتی جهانی برای او رقم زد

در رابطــه بــا کنتــرل بــازار ارز نیز 
الزم است سیستم اقتصادی کشور 
منظم و بهبود یابد چراکه امروزه ما 
با ضعف سیســتم اقتصادی مواجه 
هســتیم و کشــور مــا در واقع جزء 
کشورهایی است که با بی انضباطی 
اقتصــادی مواجه اســت. به عنوان 
مثــال صندوق های بازنشســتگی 
کشــور دچــار مشــکالت متعــددی 
هســتند امــا با این وجــود قوانینی 
وجــود دارد کــه یک نفــر می تواند 
همزمــان از دو صنــدوق حقــوق 

دریافت کند
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