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گزارش

بانک پارسیان ،گرفتار در زیان

هشتمین شــمــاره از سلسله گــــزارش هــای
بررسی وضعیت مالی بانک ها به بانک پارسیان
اختصاص دارد .بانکی که سهامدار عمده آن
شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و برخی
قطعه سازان هستند .این بانک با سرمایه دو هزار
و  370میلیارد تومانی 93 ،هزار میلیارد تومان
سپرده سرمایه گذاری تا پایان آذر  98جذب و
بابت این میزان سپرده سرمایه گذاری 10 ،هزار
میلیارد تومان سود توزیع کرده است .با این حال
درآمد مشاع بانک ،صرفا 6.6هزار میلیارد تومان
بوده است که نشان می دهد در عمل درآمد بانک
پارسیان ،فقط پرداخت 66درصد سود سپرده را
کفاف کرده است .به این ترتیب 3.4هزار میلیارد
تومان از سود سپرده ها از محلی به جز درآمدهای
بانک پرداخت شده است .این ناترازی خود را در
زیان  2.1هزار میلیارد تومانی این بانک نشان
داده است .زیانی که موجب شده است ،زیان
انباشته بانک پارسیان به  5.9هــزار میلیارد
تومان برسد .زیانی که نشان می دهد این بانک،
نیاز به تغییر جدی در نحوه بانک داری و عملکرد
خود دارد.

گزارش خبری

 60لیتر سهمیه بنزین نوروزی و
اصرار بر تجمیع یارانه ها

کمیسیونتلفیقضمنتصویباختصاص
سهمیهبنزیننوروزی،برتصمیمقبلیخود
دربارهتجمیعیارانههاپافشاریکرد

پس از آن که الیحه بودجه  99در صحن علنی
مجلس رای نیاورد ،دیروز این الیحه در کمیسیون
تلفیق مجدد بررسی شد و این کمیسیون بر دو
مصوبهچالشبرانگیزخوداصرارورزید.ضمناین
کهتصویبکردسهمیه 60لیتریبنزیننوروزیبه
خودروها تخصیص داده شود .البته این مصوبات
براینهاییشدنبایددرصحنعلنینیزمطرحشود
و بهتصویببرسد.
▪یارانهمعیشتیونقدیتفکیکنشد

یکی از این مصوبات چالش برانگیز ،تلفیق یارانه
نقدی و معیشتی بود .به گزارش خانه ملت به نقل
از هــادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق،
یارانه معیشتی و یارانه نقدی باوجود داشتن دو
پیشنهاد ،تفکیک نشد و کمیسیون بر نظر خود
اصرار ورزید .درخور ذکر است که به رغم مسکوت
بودنالیحهابتداییدولتدراینزمینه،تلفیقاین
دویارانه،قبلازارائهاخیرالیحهبهصحنعلنیودر
کمیسیونتلفیقانجامشدهبود.کمیسیونتلفیق
در جلسه هفتم بهمن خود ،تصویب کرده بود که از
ابتدای سال آینده یارانه نقدی و معیشتی ادغام و
جمع ًا ماهانه به میزان 72هزار تومان به همه یارانه
بگیران نقدی ،پرداخت خواهد شد .سخنگوی
اینکمیسیون،دلیلتصویبرادرحالیمشکالت
ناشی از فرایند شناسایی یارانه بگیران نیازمند
بیان می کرد که کارشناسان ،با اشاره به کاهش
دریافتی خانوارهایی که هر دو یارانه را دریافت می
کنند ،از این تصمیم به پاک کردن صورت مسئله
تعبیرمیکردند،چراکهبعدازسالهااجرایطرح
یارانهنقدی،براینخستینباریکفرایندغربالگری
مبتنیبردرآمد،دارایییاهزینهافراداجرامیشدو
امیدمیرفتکهبااصالحتدریجی،بهمدلکاملی
دراینزمینهتبدیلشود.
▪افزایشحقوقهاهمچنانپلکانینیست

قوامی ،دومین مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق را
کماکانپلکانینبودنافزایشحقوقهابیانکرد.
وی با بیان این که پایه حقوق کارکنان دولت دو
میلیون و  800هزار تومان باقی ماند ،اضافه کرد:
افزایش  15درصــدی اعمال میشود و افزایش
حقوقهاهمچنانپلکانینشدهاست.پیشتر،دولت
درالیحهبودجهسالآینده،افزایشحقوقکارکنان
دولت را به صورت پلکانی دیده بود .بدین صورت
که قرار بود کف حقوق  ،سه میلیون تا دو میلیون و
 ۷۰۰هزارتوماندرنظرگرفتهشودوحقوقافرادی
کهکمترازمیزانمشخصشدهحقوقدریافتمی
کنند ،می بایست به صورت پلکانی نزولی به این
حداقلمیرسید.پلکانیبودنآنهمبهاینصورت
بود که حقوق افرادی که بیش از سقف تعیین شده
است می بایست  ۱۲درصد افزایش پیدا می کرد
و  ۳درصد دیگر نیز به حقوق افرادی که زیر سقف
مشخص شده دریافت می کنند ،تخصیص داده
میشد.بدینترتیباینبندکهبهدنبالعادالنهتر
کردنافزایشحقوقهابودتااینجایکارمسکوت
ماندهاست.
▪تخصیص 60لیتربنزیننوروزیبرایخودروها

سخنگوی کمیسیون همچنین از تخصیص 60
لیتر بنزین نوروزی برای خودروها خبر داد و گفت:
به شــرط تصویب در صحن علنی ،فــروردیــن ماه
عالوه بر  60لیتر سهمیه خودروها 60 ،لیتر نیز
برایمسافرتبهخودروهاتخصیصدادهمیشود.
صاحبان خودروها تا سه ماه برای استفاده از آن
فرصتدارند.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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آغاز عملیات بانک مرکزی در بازار ارز

راهکاربانکمرکزیبرایکنترلوکاهشنرخارزچیست
وصرافیهاچهنقشیدارند؟
افزایش قابل توجه نرخ ارز صرافی های بانکی
در روز گذشته ،بیانگر آغاز رسیدن متغیرهای
ارز به نقطه ثبات و شروع عملیات کاهش نرخ
ارز توسط بانک مرکزی است .در این راستا،
کارشناسان از بازشدن برخی کانال های مهم
ارزی از روز گذشته خبر دادند.
بــه گ ــزارش خــراســان ،چند وقتی مــی شود
که نرخ ارز مسیر صعودی گرفته و به بیش
از  15هزار تومان افزایش یافته است .عده
ای آن را در نتیجه واکنش بازار به تصمیمات
اخیر گروه اقدام مالی قلمداد کردند .با این
حال ،اظهارات کارشناسان نشان می داد که
موضوع فراتر از این حرف هاست و بحث FATF
صرف ًا توانسته تاثیر روانی بر بازار ارز بگذارد.
چهارم اسفند ،مجید شاکری کارشناس ارزی
خبر از یک دلیل فنی مهم درخصوص افزایش
نرخ ارز داد که بر اساس آن و به دلیل شیوع
بیماری کرونا در چین ،برخی کانال های ارزی

از طریق این کشور محدود شده اند .جایی که
بخشی از دسترسی ایران به درهم و از درهم
به دالر ،از طریق یوان چین انجام می شود .در
همین حال ،تعقیب رفتار بانک مرکزی در بازار
ارز ،حاکی از آن بود که این بانک اقدام خاصی
برای مداخله در بازار ارز انجام نداده است.
پیام اینستاگرامی همتی رئیس کل بانک
مرکزی نیز حکایت از پرهیز بانک مرکزی از
برخورد هیجانی با هیجانات بازار ارز داشت.
اما دیروز فعاالن بازار ارز ،شاهد ورود بانک
مرکزی به بازار ارز پس از مدتی سکوت بودند،
آن هم به شیوه ای که این بانک در ماه های
گذشته در پیش گرفته است .بدین صورت که
بدون تزریق ارز به بازار که بیش از همه به سود
دالالن ارزی است ،نرخ صرافی های بانکی را
نزدیک نرخ بازار ارز که دیروز حدود  15هزار
و  630تومان بود ،قرار داد .مزیت این روش
نسبت به روش های پیشین ،بستن راه داللی

بررسی تخلفات شعب بانک
در دومین جلسه از دومین دور دادگاه گروه عظام

پایبانکیهابهپروندهفسادقطعهسازیبازشد

حال نامساعد ایروانی و گمانه زنی از ابتالی متهم ردیف اول به کرونا
در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس
ایروانی و پنج متهم دیگر ،نماینده دادستان
فهرستمفصلیازکمکاریهاواتهاماتشعب
بانکیدرجریانپرداختتسهیالتبهشرکت
های زیرمجموعه گروه عظام را تشریح کرد و
گفت:خانوادهعباسایروانیباتبانیباقدرت
ا ...شریفی مدیر عامل وقــت بانک مسکن
تسهیالت دریافت کرده است.گفتنی است
در جلسه اول از دور دوم دادگاه گروه عظام،
اتهامات ایروانی در خصوص اخذ معامالت
تسهیالت کالن ،جعل اسناد و بارنامه ،عدم
واردات کاال با وجود دریافت تسهیالت که به
بدهی بانکی  16هزار میلیاردی گروه عظام
منجر شــده ،تشریح شد .پیشتر در دور اول
دادگاه ،اتهامات ایروانی در خصوص قاچاق
سازمانیافته،بررسیشدهبود.
▪بانک،زیانانباشتهمتقاضیراندید!

شاه محمدی ضمن اشاره به اتهامات ایروانی
و شرکت های زیرمجموعه ،درباره کم کاری
بانکهایارائهدهندهتسهیالتبیانکرد:از
جمله نواقص موجود در پرونده بانک مسکن،
در این پرونده میتوان به نبود ثبت سفارش
مبنی بر ورود در اعتبارها و نگرفتن استعالم
اعتبارسنجی اشــاره کــرد؛  ۱۰هــزار و ۲۶۳
میلیون ریال زیان انباشته برای شرکت وجود
داشته که بانک آن را مدنظر قرار نداده است.
ویافزود:کمیسیونبانکمسکنچگونه۲۰
میلیوندالرو ۳۰میلیوندرهمراتصویبکرده
استومسئوالنبانکنهتنهادستورالعملهای
بانک مرکزی را رعایت نکرده اند بلکه
به درخواست شرکت مبنی بر اعطای
تسهیالتریالینیزپاسخمثبتدادهاند.
وی گفت :مسئوالن بانک مسکن بدون
ارائهفرمتاییدشدهوبدونشرطبازرسی
اقدام کرده اند ،از طرفی امضاهای ذیل
قراردادهانیزباامضاهایذیلمادههای
الحاقییکساننبودهاست.
▪ضامنهمبدهکاربانکیبود!

شاه محمدی افزود :با وجود ارائه نشدن
پروانه سبز گمرکی ،پرداخت نشدن
بدهی و رفــع نشدن تعهدات ارزی،
مسئوالن بانک بــه تخصیص اعتبار
اسنادیپاسخمثبتدادهاند.ویگفت:
شرکت پویا خودرو شرق در سال  ۸۹با
زیانانباشته ۵۸میلیاردو ۶۸۳میلیون
ریال مواجه بوده و از طرفی این شرکت
بدهی بانکی نیز داشته است ،اما جای
سوال است که چگونه مسئوالن شعبه
این شرکت را به عنوان ضامن پذیرفته
انــد .شــاه محمدی بیان کــرد :چگونه
کارشناسبانکنسبتهایواهیمالی
رابهکمیسیونبانکگزارشدادهاست؟
▪تبانی خانواده ایروانی با مدیرعامل
سابقبانکمسکن

نماینده دادستان ادامه داد :خانواده
عباس ایــروانــی با تبانی با قــدرت ا...
شریفی مدیر عامل وقت بانک مسکن
تسهیالت ارزی بــرای ورود قطعات
خــودرو به منطقه سلفچگان دریافت
کــرده انــد و از شرکتی واقــع در دبی

خریدها صورت گرفته است که این شرکت
ایرانی بوده و  ۳۴درصد سهام آن برای پسر
عباس ایروانی است .بنابراین ذی نفع واحد
بودنخریداروفروشندهمحرزاست.
▪فرارمالیاتی 418میلیاردیمتهم

پس از پایان قرائت کیفرخواست با توجه
نامساعد بودن حال متهم ایروانی ،قاضی
پیشنهاد ختم جلسه را داد که وکیل متهم
گفت :حــدود ساعت  9:30به بیمارستان
مراجعهکردهوحالشمساعدنیست.بنابراین
درخواست دارم دادگاه تعطیل شود.قاضی
صلواتیگفت:بدهیعباسایروانی ۱۵هزار
میلیاردتومانبودهایندرحالیاستکهامروز
سازمانامورمالیاتیتهرانفرارمالیاتیویرا
بیشاز ۴۱۸میلیاردتوماناعالمکردهاست
کهجایتاسفدارد.
▪حــال نامساعد متهم؛ پــای کرونا در
میان است؟!

به گزارش میزان ،در ابتدای جلسه دیروز با
درخواست قاضی صلواتی ،شاه محمدی،
نماینده دادســتــان ادامــه کیفرخواست را
خواند اما بعد از قرائت کیفرخواست به دلیل
نامساعدبودنحالایروانی،جلسهنیمهتمام
ماند .اگرچه در اخبار رسمی هیچ اشاره ای
به نوع کسالت ایروانی نشده است اما برخی
منابع خبری از جمله باشگاه خبرنگاران
نوشت :ایروانی مشکوک به کرونا بود و از
خبرنگارانخواستهشدبهوینزدیکنشوند.

کدام کاالها از بهمن  97تا بهمن
 98ارزان شدند؟

بر دالالن ارز در عین به دست گرفتن هدایت
بازار ارز است.
به این ترتیب دیروز قیمت فروش هر دالر در
صرافی های بانک مرکزی ،با رشد قابل توجه
 800تومانی نسبت به دو روز قبل 15 ،هزار
و  600تومان تعیین شد و این صرافی ها هر
دالر را به نرخ  15هزار و  500تومان از مردم
خریدند .این موضوع گمانه ها از آغاز رویکرد
جدید بانک مرکزی را تقویت کــرد .مجید

شاکری اقتصاددان و تحلیل گر بازار ارز نیز
در توئیتی ،از بازشدن یکی از کانال های قابل
توجه ارزی کشور در روز گذشته خبر داد و
افزود :بالفاصله بانک مرکزی با افزایش نرخ
ارز صرافی ها عملیات مداخله برای کاهش
نرخ بازار آزاد را آغاز کرده است .وی همچنین
پیش بینی کرد که به تدریج و با نزدیک شدن به
ماه مارس ( 10اسفند تا  11فروردین) ،کانال
های ارزی بیشتری باز شوند.

سخنگوی تعزیرات خبر داد:

وعده صدور حکم قضایی تا  2هفته دیگر
برای محتکر  500هزار ماسک
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت:
پرونده سلطان ماسک در اولویت رسیدگی ما
قرار دارد و ظرف دو هفته آینده حکم وی صادر
میشود.
یاسر رایگانی سخنگوی ســازمــان تعزیرات
حکومتی کشور به فارس گفت :پرونده سلطان
ماسک در حال رسیدگی است و حداکثر ظرف
دو هفته آینده حکم وی صادر خواهد شد.
وی ادامــه داد :پــرونــده هــای ایــن چنینی در
اولویت ما برای رسیدگی قرار دارند ،بنابراین
بالفاصله و همزمان پــرونــده ایــن فــرد را به

دادستانی کل کشور ارجاع خواهیم داد تا در
بحث اخالل در نظام سالمت کشور نیز به تخلف
وی رسیدگی شود.به گزارش فارس ،چهارم
اسفند ،نیروهای پلیس فردی را دستگیر کردند
که تعداد  ۵۰۰هزار ماسک پزشکی را در منزل
خود احتکار کرده بود .این متهم که همسرش
تبعه چین است ،در محل دستگیر و در تحقیقات
مشخص شد ،وی این تعداد ماسک را از یک
کارخانه تولیدی در منطقه بومهن خریداری
کــرده و قصد داشته با احتکار آن و در زمان
مناسب با قیمت باال برای فروش اقدام کند.

در حالی که طی یک سال گذشته ،اکثر کاالها
گران شدند و برخی هم بعد از جهش در نیمه
سال  ،97به ثبات رسیدند ،برخی کاالها هم
هستند که طی این مدت ارزان شدند .گوشت
مرغ با کاهش از  13هزار و  900به  12هزار و
 700تومان ،سیب زرد با کاهش از  8500به
حدود هفت هزار تومان و رب گوجه فرنگی با
کاهش از  18هزار و  700به  17هزار و 400
تومانازجمله اقالمیبودندکهطیبهمن97
تا بهمن  98ارزان شدند.

بازار خبر

ایران بزرگ ترین صادرکننده
کاال به افغانستان شد
مهر  -اداره آمار افغانستان اعالم کرد :ایران با
صدور کاال به ارزش یک میلیارد و  ۲۴۷میلیون
دالر به این کشور ،جایگاه اول را در صدور کاال
دارد .حسیب ا ...مــوحــد ،مــعــاون اداره آمــار
افغانستان اظهار کرد :کاالیی که افغانستان
از خارج وارد میکند ،شامل مواد نفتی ،گندم،
ماشین آالت ،روغــن خــوراکــی ،منسوجات،
محصوالت فلزی و برق است.

افت گردشگری امسال تا 100
میلیارد دالر به آسیا ضرر میزند
مهر  -گروه بانکی و مالی آیانجی در یادداشتی
تحقیقی که در روز دوشنبه منتشر شد ،اعالم کرد
کهگسترشسریعویروسکرونایچینمیتواندبه
ضرر۱۰۰میلیارددالریآسیادرصنعتگردشگری
منجرشود.

