اقتصاد

۱۴
گفت و گو

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب
و نیروی ایران :

کنترل سیالب ها و تامین آب
شرب میناب با افتتاح سد سرنی
حسینبردبار-روزشنبههمزمانبامیالدحضرت
فاطمه(س)سدسرنیدر 30کیلومتریشهرستان
میناب دراستان هرمزگان طی مراسمی با حضور
وزیرنیروومسئوالناستانیافتتاحشد.برایبررسی
تاثیرگذاریاینسددرمنطقهگفتوگوییبامهندس
بهروز مرادی ،مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه
منابع آب و نیروی ایــران داشتیم که در ادامــه می
خوانید:

با افتتاح سد سرنی ،چه اتفاقی برای
منطقهمینابواطرافآنرخمیدهدوچهتاثیراتی
درپاییندستخواهدگذاشت؟

 تاثیرگذاری سد سرنی در منطقه خیلی باالست وبا این که حجم آب آن  61میلیون متر مکعب است،
سیالبهایفصلیمنطقهدشتمینابرامیگیرد،
نمونهاشسیالبیکهماهگذشتهباپیکدبی1300
مترمکعببرثانیهآمدکهاینسدواقعادشتمینابو
حدود 14روستایپاییندسترانجاتداد.
یعنیاگراینسدنبودچهمیشد؟

 هم خسارت جانی و هم مالی هنگفتی داشت.موضوع بعدی تامین آب شــرب منطقه اســت که
حدود 12.4میلیون متر مکعب در سال محقق می
شود و اتفاق خوبی برای این منطقه خشک است.
هدف بعدی این سد ،حفظ و باالبردن سفره های
آب زیرزمینی است که همین االن بومیان منطقه
می گویند سطح آب زیرزمینی باالتر رفته و چاه
های کشاورزی رونق بیشتری یافته که تاثیر خوبی
درکشاورزیخواهدداشت.
آیاآماروارقامیازمیزانتاثیرگذاریروی
کشاورزیوسفرههایزیرزمینیدارید؟

بایدآمارمشاهدهایباشد،معموالشرکتهایآبمنطقه ای که چاه های آب را دراین مناطق احداث
میکنند،مشخصمیکنندکهچهاندازه سطحآب
زیرزمینی باال آمده است  ،با توجه به بارندگی اخیر
و آب گیری سد  ،تردیدی نیست که سطح آب باالتر
آمدهاستولیرقمآنبایدطیسالآبیرصدشود.

اخبار

روایت همتی از واردات کاالهای
اساسی با وجود تحریم

تامین  35.5میلیارد دالر ارز
در  11ماه

رئیس کل بانک مرکزی در پیامی ویدئویی میزان
ارز تامین شده در 11ماه اول امسال را تشریح کرد.
به گفته همتی ،در این مدت  35.5میلیارد دالر ارز
تامین شده است که  14میلیارد دالر برای واردات
کاالهایاساسیتخصیصیافتهوحدود 22میلیارد
دیگر نیز ارز حاصل از صادرات بوده است که برای
وارداتسایرکاالهااختصاصیافتهاست.بهگزارش
مهر به نقل از بانک مرکزی ،عبدالناصر همتی ،در
اینپیامگفت:بهرغمفشارحداکثریدولتآمریکاو
اقداماتیکهبرایایجادمحدودیتدرنقلوانتقاالت
پولی و تجاری کشور انجام شده ،در  ۱۱ماه امسال
خوشبختانهموفقشدیم 35/5میلیارددالرتأمین
ارز بــرای واردات انجام دهــیــم.وی افــزود :از این
 35/5میلیارددالر ۱۴،میلیارددالرتأمینارزبرای
واردات کاالهای اساسی ،دارو ،تجهیزات پزشکی و
نهادههایدامیبودهاستوازایننظرفراوانیخوبی
درکشوروجوددارد.ویگفت:در ۱۱ماهامسال۲۲
میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد
کشور بازگشته اســت و  ۳۰درصــد آن به صورت
واردات در برابر صادرات بوده که با راهبری بانک
مرکزیوتوسطفعاالناقتصادیمحققشدهاست.

عوارض آزادراه تهران  -شمال
با تخفیف تعیین می شود
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و
شهرسازی میگوید :این وزارتخانه درصدد است
عوارض آزادراه تهران  -شمال را با تخفیف تعیین
کند.بهگزارشپایگاهخبریوزارتراهوشهرسازی،
«امیرمحمودغفاری»درخصوصتعییننرخعوارض
آزادراه تهران – شمال گفت :بر اســاس قــرارداد
احــداث آزادراه تهران – شمال ،اصل و سود این
سرمایهگذاری سنگین باید حداکثر ظــرف ۱۰
سال پس از آغاز بهرهبرداری بازگشت داده شود .بر
این اساس عوارض تردد از این آزادراه ،مبلغ قابل
توجهیخواهدبود،ولیحسبدستوررئیسجمهور
و تاکید وزیر راه ،این وزارتخانه همه تالش خود را
به منظور یافتن راهی برای تعدیل بهای عوارض
این آزادراه به کار گرفته است .وی افزود :در تالش
هستیم با همکاری پیمانکار از طریق اصالح دوره
زمانی نرخ بازگشت اصل و سود سرمایه و همچنین
میزان بهرهمندی کاربران بسته به روزهای عادی
و پر ترافیک سال و  ...حداکثر تسهیل ممکن را در
تعییننرخعوارض قائلشویم.پیشازاینخبرهایی
مبنیبرتعیینعوارض 50هزارتومانیبرایآزادراه
تهران-شمالمطرحشدهبود.

نرخ ارز

(سامانهسنا)

سهشنبه  29بهمن 1398
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نیم سکه

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

) 500(139.500

152.000

180.114

17.192

37.367

5.374.180

) 500/000( 52.500.000

ربع سکه

16.500.000 27.300.000

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

92/456

73.962

شاخص

خراسان کارنامه مالی بانک ها را بررسی می کند

ریشهچالشمالیبانکهاکجاست؟
مهدی حسن زاده  -طی سالهای
اخیر نظام بانکی با چالش ناترازی
برخی بانک ها مواجه بــوده است.
چــالــشــی کــه اثـــر خـــود را بــر رشــد
نقدینگی ،افزایش تورم و در نتیجه
فشار بــر قشرهای ضعیف جامعه
نــشــان مــی دهــد امــا ریــشــه مشکل
کجاست؟
از سال  93به بعد با رشد موسسات
غیرمجاز و کاهش نرخ تورم و همزمان
افزایش نرخ سود بانکی ،رقابت بین
بانک ها و موسسات غیرمجاز برای
جذب سپرده باال گرفت .رقابتی که
براساس آن ،موسسات غیرمجاز با
جذب سپرده با نرخ های سود حتی
بــاالی  30درص ــد ،بانک ها را وارد
رقابتیکردهبودندکهآنهانیزمجبور
به پــرداخــت سودهایی به نــرخ های
نجومی بیست و چند درصــد شدند.
هــمــزمــان ،بــســیــاری از بخش های
اقتصاد نیز با رکــود سنگین رو به رو

بود .در چنین شرایطی رقابت بانک
ها با موسسات غیرمجاز برای جذب
سپرده موجب شد در عمل بانک ها
هر روز بیشتر در باتالق نرخ سود فرو
رونــد .این مسئله دربــاره بانک هایی
که منابع شان در برخی مفاسد بانکی
یا مدیریت های غلط دچار اتالف شده
بــود ،موجب شد در عمل بسیاری از
بانک ها با ناترازی منابع مواجه شوند.
بهاینمعنیکههزینههاوازجملهسود
پرداختیآنهابابتسپردهها،بیشتر

ازدرآمدهایشانشود.بانکهامعموال
از دو طریق می توانند معضل ناترازی
خود را به تعویق بیندازند .نخست از
طریق استقراض از بــازار بین بانکی
است .آخرین آمار بانک مرکزی درباره
اینبازارمربوطبهپایانسال 97است
که نشان می دهد طی آن سال بیش
از  10هزار هزار میلیارد تومان ،با نرخ
ســود حــدود  20درصــد در ایــن بــازار
مبادله شده است .با این حال در اوج
جنگ بانک ها بر سر جذب سپرده،

مهلتنهاییسازمانمالیاتیبه 15صنف

 ۱۵گروه شغلی از ابتدای سال 99ملزم به نصب سامانه صندوق فروش شدند
معاونحقوقیوفنیمالیاتیسازمان
امور مالیاتی کشور اعالم کرد۱۵ :
گروه شغلی از ابتدای سال  99ملزم
به استفاده از سامانه صندوق فروش
(پایانه پــرداخــت متصل بــه شبکه
پــرداخــت بانکی) و صــدور صــورت
حــســاب ف ــروش (فــاکــتــور) مطابق
مقررات هستند.گفتنی است این
 15گروهشغلیازشهریورماهامسال
فراخوان شده بودند که تا انتهای دی

ثبت نام مربوط را انجام دهند .البته
ایناصنافاکنوننیزمیتوانندبرای
ثبت کارت خوان در سامانه مالیاتی
اقـــدام کنند .ایــن در حالی است
که پزشکان قبل از این  15گروه،
فراخوان شده بودند و هنوز هم برای
ثبت نام مهلت می گیرند!علیزاده،
مــعــاون حــقــوقــی و فــنــی مالیاتی
سازمان امور مالیاتی با بیان مطلب
فوق تصریح کرد :از کلیه صاحبان

مشاغل و حــرف مشمول دعــوت
به عمل میآید با مراجعه به درگاه
عملیات الکترونیکی سازمان امور
مالیاتیکشوربهنشانی الکترونیکی
 https://tax.gov.irبــرای
ثــبــت ســریــال اس ــت ــان ــدارد پایانه
فـــروشـــگـــاهـــی یــــا پـــایـــانـــه ه ــای
پرداخت متصل به شبکه پرداخت
بــانــکــی خـــود (کــــارت خــوانهــای
بانک) اقدام کنند .وی درخصوص

نــرخ ســود بین بانکی در ســال  93تا
 27درصد نیز رسیده است .نرخی که
نشان می دهد تا چه انــدازه بانک ها
نیاز به جذب نقدینگی به هر قیمتی
داشتهاند.دومینراهکاربانکهابرای
فرار از ناترازی افزایش بدهی بانک ها
به بانک مرکزی است .بانک ها باید
حداقل  10درصد سپرده های جذب
شده را بابت سپرده قانونی در بانک
مرکزیسپردهگذاریکنند.هرمقدار
بانک ها در سپرده گــذاری این مبلغ
در بانک مرکزی تاخیر داشته باشند،
به بانک مرکزی بدهکار می شوند و
با نرخ جریمه سنگین  34درصدی
باید این جریمه را به بانک باز گردانند.
در برهه هایی که بانک ها با معضل
شدید ناترازی منابع مواجه باشند،
حتی به قیمت جریمه  34درصدی
به استقراض از بانک مرکزی تن می
دهند.اتفاقیکهتاثیرخودرابرافزایش
نقدینگیوتورمنشاندادهاستوباید

بخشیازتورمسنگینموجودراحاصل
افزایشنقدینگیناشیازبدهیبانک
هابهبانکمرکزیدانست.
درنهایتآنچهدرنتیجهعملیاتبانکی
ناکارامدوناترازبانکیبهجاماند،زیان
انباشته سنگین بسیاری از بانک ها
بود که در یک سال اخیر با تالش های
بانک مرکزی تا اندازه ای بهبود یافته
است،اماهمچناننظامبانکیبامعضل
ناترازی برخی بانک ها مواجه است.
خوشبختانه با توجه به الزامات شفاف
سازی بورس ،بیش از 20بانک حاضر
در بــازار سرمایه ،در دوره های مالی
مشخص ،صــورت هــای مالی خــود را
منتشر می کنند .خراسان در روزهای
آینده ،هر روز به بررسی صورت های
مالیاینبانکهامیپردازدتامشخص
شــود کــدام بانک ها از شرایط مالی
مناسب تری برخوردارند و کدام بانک
هابایدبااصالحاتعملکردی،وضعیت
نابسامانمالیخودرابسامانکنند.

جرایم استفاده نکردن از سامانه
فروشگاهی بــرای ایــن مشموالن،
خــاطــرنــشــان کـــرد :طــبــق تبصره
 2مــاده  169قانون مالیاتهای
مستقیم ،اجــرا نــکــردن حکم این
تبصره موجب تعلق جریمهای به
میزان  2درصــد فــروش می شود.
گــفــتــنــی اســــت ،طــبــق ف ــراخ ــوان
شهریورماه سازمان امــور مالیاتی
گــروه هــای مشمول عبارتاند از:
 .1وک ــا .2 ،مــشــاوران حقوقی و
مشاوران خانواده .3 ،دفاتر اسناد
رســمــی .4 ،مــشــاوران امـــاک.5،
تــاالر پــذیــرایــی ،رســتــوران هــا و ...

 .6مراکز اقامتی از قبیل هتل ها
و  .7 ...نمایشگاه هــای خــودرو.8
آرایشگاههایمردانهوزنانه.9،آجیل
یها و
و خشکبار فروشیها .10قناد 
شیرینی فروشیها ،آب میوه فروشی
هــا ،بستنی و فــالــوده فــروشــی ها،
 -11میوه فروشیها  .12مجموعه
های فرهنگی و ورزشی .13 ،لوازم
تحریرفروشیها.14گیمنتوکافی
نت ها  .15دفاتر خدمات ارتباطی
مثل پلیس  10+و پیشخوان ها و ...
گفتنی است طرح سواالت و ابهامات
از طریق شماره  1526مربوط به
سازمان امور مالیاتی ممکن است.

هپکوبحرانزده،درصدربازدهی
بازارپایهای فرابورس
درحالیکهدربورسوفرابورس،رالیصعودی
سهم هــای کوچک متوقف شــده و ایــن روزهــا
نمادهای بزرگ صادراتی به پشتوانه رشد دالر
در حــال رکوردشکنی هستند ،در بــازار پایه
همچنان شرکت های کوچک و گاه ضررده در
حالرشدند.مثالدرسهماهاخیر(ازابتدایآذر)
نماد شرکت هپکو که حال و روز خوشی ندارد،
بیشاز 4برابرشدهاستو 325درصدبازدهی
دادهاست.نمادپتروشیمیهایفساوجهرمکه
عمال پروژه هایی متروکه اند و معلوم نیست چه
زمانی به بهره برداری برسند هم بازدهی قابل
توجهیداشتهاند.

بازار خبر

معدوم سازی  ۸۰۰میلیارد ریال
کاالی قاچاق در  ۱۰ماه گذشته
ایرنا -معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع
آوری و فــروش امــاک تملیکی گفت :در  ۱۰ماه
امسال ۱۳هزارتنکاالبهارزش ۸۰۰میلیاردریال
امحا و معدوم شده که از نظر حجم نسبت به سال
گذشتهافزایشاماازنظرارزشکاهشداشتهاست.

افت ناچیز تراکنش های اینترنتی
پس از اجباری شدن رمز دوم پویا
تسنیم  -بانک مرکزی اعالم کرد با الزامیشدن
استفاده از رمز پویا برای تراکنشهای باالی۱۰۰
هزار تومان ،همزمان با اجرای طرح در بانکهای
کشور ،افــت ناچیزی در برخی تراکنشهای
اینترنتی دیده شد.

