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شافعی برای سومین بار
بر صندلی ریاست اتاق ایران تکیه زد

...
اخبار

معاون وزیر راه :مسکن مهر
تاییدیه بین المللی گرفت

مسکن مهر که از ســوی وزیــر سابق راه و
شهرسازی لقب «مزخرف» به آن داده شده
بود ،توانست از سوی یک نهاد بین المللی
مهر تایید بگیرد .این تاییدیه را دفتر اسکان
بشر سازمان ملل به مسکن مهر اعطا کرده
و به گزارش تسنیم به نقل از مازیار حسینی،
معاون وزیر راه ،این طرح به عنوان یکی از
تجربه های منحصر به فرد و قابل انتقال به
مجامع بین المللی اعالم شده است .وی
البته پروژههای مسکن مهر را از نظر اسکلت
و کیفیت و استحکام مسکن ،مناسب ارزیابی
کرد و در عین حال گفت :رساندن آب و برق
و گاز برخی پروژههای مسکن مهر بهدلیل
جانمایی اشتباه سخت است.

بازگشت شرکت های کره ای به
بازار لوازم خانگی ایرانی
رئیـس اتحادیـه فروشـندگان لـوازم خانگی
از قول کرهایها بـرای تامین قطعـات لوازم
خانگـی در ایـران خبـر داد و گفت :علاوه بر
ایـن ،از سـوی طـرف ایرانـی ،مذاکراتـی بـا
یک برند درجـه یک چینـی صـورت گرفته تا
محصوالتـش در ایـران تولیـد و عرضه شـود.
مرتضی میری با اشـاره به اظهـارات دو برند
بـزرگ تامیـن کننـده محصـوالت الجـی و
سامسـونگ در کشـور افـزود :بـا بدعهـدی
کرهایهـا در ماههـای گذشـته ۹۰ ،درصـد
تولیـدات این دو محصـول در کشـور کاهش
یافـت ،ولـی در پیگیر یهـای مـا مشـخص
شـد ،هـم اکنـون مذاکراتـی بـا کر ها یهـا
صـورت گرفتـه کـه بـر اسـاس آن مقـرر شـده
از این پس دو شـرکت سامسـونگ و الجی،
مواد اولیه و قطعات مورد نیـاز در بازار ایران
را تامیـن کننـد.

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

) 5.500(135.000

) 5.500( 154.000

) 1.680(167.397

19.995

شاخصکلبورس

) 4.052( 238.220

هرگرمزعفراننگین

130.481

نرخ ارز

یکی از مهم ترین معضالت نظام بانکی در سال
های اخیر ،میزان زیاد مطالبات معوق یا سوخت
شده و شناسایی سودهای موهوم برای ترازنگه
داشتن ترازنامه است.
به گزارش خراسان ،ماجرا از این قرار است که
بانک ها برای ترازکردن ترازنامه ناتراز خود ،به
صورت حسابداری ،سود و زیان موهوم شناسایی
می کنند .مثال قیمت برخی امالک و دارایی ها را
بسیار باالتر قید می کنند .یک روش رایج دیگر هم
این است که مطالبات معوق ،مشکوک الوصول و
حتی(عمال)سوختشدهراجزوداراییبهحساب
می آورند و عالوه بر شناسایی سود ،وجه التزام یا
همانجریمهدیرکردهمبرایآندرنظرمیگیرند
و به طور تعهدی در صــورت های مالی قید می
کنند .یعنی درآمد نقدی حاصل نشده اما بانک
برای خود درآمد در نظر می گیرد .این موضوع

فرصتیکهفتهایمجلس
دربارهافزایشحقوقکارمندان

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از
ضــر باالجــل یک هفتهای مجلس به
دولــت بــرای اجــرای مصوبه مربوط به
افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد.
اسدا ...عباسی در گفتوگو با فارس،
با اشــاره به نشست اخیر هیئت رئیسه
مجلس برای پیگیری پرداخت حقوق
بازنشستگان و بحث افــزایــش حقوق
کارکنان دولت اظهار کرد :ما از سوی
مجلس دولت را موظف کردیم که تا پایان
خرداد امسال تا ریال آخر حق و حقوق
کارکنان دولت و همچنین فرهنگیان را
پرداخت کند ،در واقع این ضرباالجلی
است که مجلس به دولت داده و دولت
مکلف به اجرای آن است.

حسینبردبار-غالمحسینشافعی،تاجروکارآفرینخراسانی،برایبارسومبهسمترئیساتاقبازرگانیایرانانتخابشد.بهگزارشخراسان،
غالمحسینشافعیباکسب 302رایدربرابر 140رایمتعلقبهیونسژائله،تنهارقیبویازاتاقبازرگانیتبریز،برایچهارسالدیگرمسئولیت
پارلمانبخشخصوصیراعهدهدارشد.حسینسالحورزی،مسعودخوانساری،محمدرضاانصاریومحمدامیرزادهنیزنوابرئیسشدند.

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

36.581

هرگرمزعفرانپوشال 117/233

سکه طرح جدید

مشهد

4.386.000

تهران

4.351.520

16.500.000 24.700.000

45.500.000

) 550/000(47.650.000

درآمد سازی هنگفت ازدیرکرد
سهم دیرکرد از درآمد برخی بانک ها ،بیش از یک سوم است!
بانک
کل درآمد تسهیالت اعطایی -میلیارد تومان
درآمد حاصل از وجه التزام -میلیارد تومان
نسبت وجه التزام به کل درآمدها -درصد

وقتی بغرنج می شود که بر مطالباتی که عمال
مشکوکالوصول،غیرقابلوصولیاسوختشده
هستند هم وجه التزام در نظر گرفته می شود و در
صورت های مالی می آید .طبق استانداردهای
حسابداری،فقطتازمانیکهمطالباتبهسرفصل
مشکوک الوصول منتقل نشده می تــوان روی
مطالبات وجه التزام در نظر گرفت.

تجارت

ملت

صادرات

13439.8 14200.0 12102.7
6183.9
51

5521.6
38.9

4865.7
36

جدول فوق سهم درآمد شناسایی شده از وجه
التزام در کل درآمــدهــای حاصل از تسهیالت
اعطایی را برای سه بانک ملت ،تجارت و صادرات،
طبق صورت های مالی حسابرسی شده سال
 96نشان می دهد .چنان چه پیداست در بانک
صــادرات  36درصــد درآمدها و در بانک ملت
حدود  39درصد در آمدها از محل جریمه دیرکرد

کمبود قطعه یا ترفند ایجاد عطش در بازار؟

نعمتبخش:قطعهنداریم،قیمتتمامشدهپرایدبیشترازقیمتکارخانهاست
در حالی در انبار خودروسازان شاهد وجود تعداد
زیادی خودروی ناقص هستیم که رئیس انجمن
خودروسازان ،کمبود قطعات عمدت ًا وارداتی را
عامل این موضوع می داند .با این حال ،برخی
گزارش ها از عجله نداشتن خودروسازان برای
تکمیل خودروها خبر می دهند که با اظهارات این
مقام مسئول در خصوص زیان دهی خودروسازان
و عرضه به زیر قیمت تمام شده قابل انطباق است!
احمد نعمت بخش در گفت وگو با تسنیم ،در
واکنش به تصاویر منتشر شده از انبار خودروی
ایــران خــودرو گفت :اکثر خــودروهــای موجود
در انبار این شرکت کسری قطعات الکترونیک
دارنــــد .اکــنــون ح ــدود  90درص ــد از قطعات
الکترونیکی خودرو از جمله  ECUوارداتی است
و میزان تولید قطعات شرکت های داخلی کفاف

نیم سکه

ربع سکه

16.700.000 25.700.000 ) 1/ 000/000( 47.700.000 46.000.000

نیازمندی شرکتهای خودروساز را نمی دهد.
ایــن اظــهــارات در حالی اســت که گــزارش روز
 26خردادماه دنیای اقتصاد به نقل از یک مقام
مسئول حاکی از آن است که اکنون میزان قابل
توجهی از قطعات در گمرک کشور وجود دارد.
اما خودروسازان عجله ای برای ترخیص آن ها
ندارند و منتظر فرصتی مناسب برای استفاده از
این قطعات هستند.
این گزاره را می توان تا حدی متناسب با ادامه
اظهارات نعمت بخش دانست .وی با اشــاره به
تولید همراه با زیان خودروسازان و عرضه به زیر
قیمت تمام شده در شرایط کنونی مثالی زد و
گفت :قیمت تمام شده پراید  39میلیون تومان
است اما خودروساز مجبور است این خودرو را37
میلیون تومان به فروش برساند.

است! اما در بانک تجارت این نسبت به 51درصد
می رسد؛ جایی که از  12هزار میلیارد تومان
درآمد حاصل از تسهیالت ،بیش از 6هزار میلیارد
تومان از محل وجه التزام بوده است .طبق برخی
گزارش ها این نسبت در سال  1397به حدود
 58درصد رسیده است.
ارقام از صورت های مالی مربوط به سال ،1396
منتشرشده در بخش شفافیت مالی پایگاه
بانک ها استخراج شده است.
البته نمی دانیم که چه میزان از وجه التزام فوق
مربوط به دارایی های موهوم و بی کیفیت است
که قابل وصول نیست .همچنین نمی دانیم که
چه میزان ،جریمه دیرکردی است که دریافت
شده و چه میزان ،وجه التزامی است که به صورت
حسابداری منظور شده است .اما واضح است که
این نسبت بسیار زیاد است.

ساالنه یک میلیون نفر به
یارانه بگیران اضافه می شوند

محمداکبری  -رئیس سازمان هدفمند
سازییارانههادرجلسهکمیسیونبرنامه
و بودجه مجلس تعداد یارانه بگیران را
 ۷۸میلیون نفر اعــام کرد .به گزارش
خراسان ،اکبر ایزدی با حضور در نشست
کمیسیون بــرنــامــه و بــودجــه مجلس،
درآمدهای قانونی سازمان هدفمندی
در سال گذشته را ۸۷هزار میلیارد تومان
ذکر کرد که به گفته وی  ۴۲هزار میلیارد
تومانآنصرفپرداختیارانهنقدیشده
است .در این جلسه تعدادیارانه بگیران،
 ۷۸میلیون و  ۶۸هزار نفر ذکر و اعالم
شد با توجه به آمار فوتی ها و زاد و ولد در
کشور،ساالنهیکمیلیوننفربهآماریارانه
بگیران ،اضافه می شوند.

شاخص

سقوطصنعتپسازشوکارزی
تازهترینگزارشمرکزآمارایراننشانمی
دهدکهنرخرشداقتصادیکشوردرسال
 97با احتساب بخش نفت منفی  4.9و
بــدون احتساب این بخش ،منفی 3.4
بودهاست.درمیانبخشهایاقتصادی،
بخش صنعت ،با نــرخ رشــد منفی 9.6
درصــد ،منفی ترین رشد و نیز بیشترین
نوسان نــرخ نسبت به ســال ( 96منفی
 11.2واحد درصد) را داشته است .در
مقابل ،بخش کشاورزی با منفی 2.5
واحــد درصــد ،با کمترین نوسان نسبت
بهنرخرشدسال 96مواجهشدهاست.

...

بازار خبر
سکان کمیسیون اقتصادی در دست
یک کارشناس ارشد مدیریت دولتی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تغییر کرد
و الیاس حضرتی با مدرک کارشناسی ارشد
مدیریتدولتی،جایگزینپورابراهیمیشدکه
دکترایمدیریتمالیدارد.

قیمتشکربهحدود 4هزارتومانرسید
ایسنا-رئیساتحادیهنبات،آبنباتریزوقند
ریزگفت:قیمتشکرکاهشیافتهوبهمحدوده
 4هزارتومانرسیدهاست.افخمیافزود:توزیع
دولتیشکرکاهشقیمترابههمراهداشت.
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