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سرمقاله
هر عاملی میتواند در قیمت افزایشی و یا کاهشی
کاالیی دخیل باشد!
مدير مسوول

اینکه مثل روز روشن است هر عوارضی و یا مالیاتی بر کاالیی
گذاش��ته ش��ود بر افزایش قیمت آن بهطور مستقیم همراهی
گردیده است دیگر نیازی به توضیح درباره آن نیست این تجربه
در ای��ران طی این چندین دهه بر همگان ثابت گردیده اس��ت
وقتی در هنگام نوسازی ساختمان عوارض وضع گردید قیمت
ملک و امالک نو و کهنه روی به افزایش گذاشت و دیگر مصالح
و لوازم در ساختوساز ساختمان هم تحتالشعاع آن با افزایش
قیمت مواج��ه گردیدند حتی وقتی تعرف��ه گمرکی کاالهای
واردات��ی میل به افزای��ش پیدا کند واردکنن��ده هر کاالیی در
محاسبات قیمت تمام شده کاالی وارداتی آن عوارض گمرکی و
حقوق بازرگانی و دیگر عوارض متفرقه بر آن افزوده میگردد و
قیمت تمامشده پایه محاس��به یا درصدی از آن بهعنوان سود
توزیع و عرضه بر روی آن افزوده میگردد نرخ فروش واحدی از
آن کاال خواهد بود این طور نیس��ت که واردکننده از جیب خود
آن ع��وارض و مالیاتهای متعل��ق از واردات را بپردازد هر آنچه
ب��رای خرید کاال چه از داخل و چه از خارج ش��خص بپردازد از
تجمیع آن قیم��ت کاال برای فروش ب��ه مصرفکننده تعیین
میگ��ردد از ای��ن نظر به هیچعنوان نمیت��وان گفت که وقتی
مالیاتی و یا عوارضی بر کاالیی چه ضروری یا غیرضروری بهویژه
آن که افزایش مالیات خیلی مشهود هم باشد دیگر معلوم است
چه افزایشی بر روی قیمت آن کاال خصوصا مسکن هم باشد رخ
خواه��د داد و اصال اجتنابناپذیر اس��ت وقتی حاال فروش��نده
ساختمان دست اول یعنی سازنده آن باید 25درصد مالیات آن
بنا را بپردازد بیش��تر از این قیمت را برآورد نموده و برحسب آن
برآورد که مالیات هم در آن لحاظ شده به خریدار اعالم میگردد
و خریداران در اولین مراجعه درخواهند یافت که قیمت مسکن
از آن چیزی که قبال بوده بیستوپنج درصد افزایش داشته است
و همین امر در افزایش اجارهبهای س��اختمان هم تاثیر بسزایی
خواهد گذاش��ت تا چه رس��د بر دیگر کاالها که وقتی خبر این
افزای��ش را دریابند آنان هم بر قیمت کاال و یا محصول خود هر
درصدی که بتوانند خواهند افزود .آن هنگام که قیمت هر لیتر
بنزین افزایش پیدا نمود اش��خاص میگفتند این افزایش باعث
رشد قیمت دیگر اجناس نخواهد شد ...

همینصفحه

 ۷میلیارددالرطرحمعدنیوصنایعمعدنیزندهشد

رییسهیاتعاملایمیدروگفت:دردولتیازدهم ۷میلیارددالرپروژهمعدنی
و صنایع معدنی از سوی این سازمان فعال و  ۲.۳میلیارد دالر طرح جدید نیز وارد
عملیات اجرایی شد.به گزارش تسنیم به نقل از ایمیدرو ،مهدی
کرباسیان که در آخرین نشست مدیران ایمیدرو در دولت
یازدهم س��خن می گفت ،تصریح ک��رد :طرح های این
س��ازمان در ش��رایط نبود نقدینگی و اوج تحریم ها و با
مش��ارکت ش��رکت های داخلی ،زنده شدند و در عین
حال توانستیم با همراهی بخش خصوصی پروژه های
جدی��د را آغاز کنیم.وی با ترس��یم ش��رایط بحرانی
ایمیدرو در سال 92گفت :طی نیمه اول
امسال،یکمیلیارددالرطرحبهاتمام
می رس��ند و ب��ه م��دار تولید می
پیوندن��د.وی در ادامه خب��ر داد:
طبقبرنامهریزیصورتگرفته،
در ای��ن هفت��ه کارخانه آهن
اس��فنجی فوالد شادگان با
حض��ور مقام��ات عالی
افتتاحمیشود.احیای
مس��تقیم ف��والد
شادگان ،نخستین



طرحتولیدآهناسفنجیاستکهباتکنولوژیایرانی(،)PEREDبهبهرهبرداری
می رسد.کرباسیان ادامه داد :کارخانه های آهن اسفنجی فوالد میانه و نی ریز که از
تکنولوژی ایرانی پ ِ ِرد بهره می برد ،به ترتیب در ابتدا و انتهای مرداد راه اندازی می
شوند.عالوهبراینآهناسفنجیفوالدسبزوارنیزتاپایانشهریوربهتولیدمی
رس��د.وی تاکید کرد :قطعا تا پایان سال ،مابقی پروژه های آهن اسفنجی
ی راه اندازی می شود .کرباسیان با یادآوری اینکه تغییر
فوالدهای اس��تان 
تفکر در ایمیدرو سبب مشارکت بخش خصوصی در طرح هاشده اظهار
داش��ت :این پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی و در راستای اقتصاد
مقاومتیاجراییشدهاند.رییسهیاتعاملایمیدروافزود:باتوجه
به افتتاح طرح ه��ای فرآوری مواد معدنی در ماه
های آین��ده ،در دول��ت دوازده��م به طور
مش��خص تری مانع خام فروش��ی مواد
معدن��ی خواهیم ش��د و ارزش افزوده
تولی��دات ،در داخ��ل کش��ور ایجاد
خواهد ش��د.به گفته وی ،معدن
طالیموتهبخشیازمواداولیه
مورد نی��از خود را از معادن
کوچک خری��داری می
کندکه...
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هواوی یک گوشی جدید از سری  Yمعرفی کرد؛
 Prime Y7یک گوش��ی ش��یک و پرسرعت برای
کس��انی اس��ت ک��ه س��ر و کار زی��ادی با گوش��ی
هوشمندشان دارند.
 Prime Y7جدیدترین نس��ل سری  yهواوی
است با طراحی جدید و عملکردی عالی .این گوشی
برای کاربرانی طراحی شده که از دستگاهشان انتظار
زیادی دارند.از طراحی متمایز بدنه فلزی آن گرفته
تا باتری  4000میلیآمپر س��اعتی با فناوری ذخیره
انرژی تا دوربین همیش��ه آماده بهکارPrime Y7 ،
همراهی ارزش��مند برای کسانی اس��ت که زندگی
پویایی دارند و نیاز به یک گوشی همه کاره دارند.
و دوستان در طول روز را فراهم میکند.
 Huawei Y7ب��ا پردازنده هش��ت هس��تهای
طراحی فلزی
کوالکام ،س��ه گیگابای��ت رم و  32گیگابایت حافظه
 Prime Y7طراحی فوقالعادهای چه به لحاظ داخل��ی بدون تاخیر هر برنامهای را ،حتی بازی های
ظاهری و چه کاربردی برای استفاده در هر شرایطی بسیار سنگین مثل آسفالت را اجرا میکند.
دارد .گوش��ههای گرد دستگاه آن را خوش دست تر
کرده به طوری که به راحتی در کف دست می نشیند
عکاسی با یک ضربه
و در عین حال مقاوم و قدرتمند به نظر میرسد.
ب��ا  Prime Y7هرگ��ز لحظ��های را از دس��ت
اما  Prime Y7فقط زیبا نیست؛ بلکه به گونهای نخواهید داد Prime Y7 .دارای دوربین اصلی 12
کاربردی و مطابق با نیاز کاربران طراحی شده است .مگاپیکس��لی و دوربین سلفی  8مگاپیکسلی است.
صفحه نمایش  5/5اینچی  ،HDاز امکان نمایش تکنولوژی فوکوس  PDAFبه این مدل این امکان
رنگها به شکلی کامال واضح و شفاف با وجود شیشه را داده که در کمتر از  0/3ثانیه روی س��وژه فوکوس
 2.5Dک��ه در لبه ها انحنای یکپارچ��ه با بدنه دارد کند و تنها با یک ضربه تصاویر را ثبت نماید.
برخوردار شده اس��ت .بنابراین کاربران میتوانند از
دوربین س��لفی این گوش��ی از قابلیت Beauty
گوش��ی برای بازی ،تماشای ویدیو و عکس استفاده  Modeب��دون نی��از به اپلیکیش��نهای ویرایش و
کنند.
روتوش برای ادیت عکسهای سلفی برخوردار است.
قابلیت سلفی پانوراما نیز امکان عکاسی با زاویه باز را
عملکرد طوالنی مدت
برای کاربران فراهم میکند که به این ترتیب فضای
 Prime Y7برای استفاده طوالنی مدت طراحی بیشتری از یک صحنه در یک قاب جا میشوند.
ش��ده اس��ت .این گوش��ی دارای باتری  4هزار میلی
دوربین اصلی  Prime Y7از پیکسلهای بزرگ
آمپرس��اعتی است که با فناوری ذخیره انرژی به قدر  1.25µmبرخوردار است که به شما امکان عکاسی
کاف��ی انرژی برای گ��وش دادن به موس��یقی برای ای��ده آل حتی در محیط ه��ای تاریک را نیز خواهد
ساعتها انجام بازیهای ویدیویی و ارتباط با خانواد ه داد.

عملیات سریع و بصری
رابط کاربری 5.1 EMUIتجربه کاربری عالی را
در اختیار کاربران این گوشی قرار می دهد .این رابط
کاربری به گونه ای سیستم عامل آندرویید  7.0این
گوش��ی را بهینه کرده که شما می توانید بیش از 90
درص��د از کارهای الزم با گوش��ی را در کمتر از س��ه
مرحله به انجام برسانید.
حالت مراقبت از چش��م در  Prime Y7با فیلتر
کردن نور آبی و کاهش میزان آن ،باعث شده هنگام
خوان��دن و بازی طوالنی مدت و ی��ا در محیط های
ت به اشتراک
تاریک ،چشمها خسته نش��وند .قابلی 
گذاری تصاویر با ترکیب تقویم هوش��مند ،پیامک،
ایمیلها و یادداش��تها امکانات فوقالعادهای را در
اختیار کاربران قرار میدهد.
در پای��ان الزم اس��ت اش��اره کنیم که سنس��ور
تشخیص اثر انگشت این گوشی که در پشت آن قرار
گرفته اس��ت ،عالوه بر اینکه می تواند در کس��ری از
ثانیه قفل گوشی را باز و اثر انگشت را تشخیص دهد،
می تواند با تشخیص جهت حرکت انگشت هم روی
آن در پیمایش منوها ش��ما را یاری نماید که این کار
س��ادگی کار با  Prime Y7را بس��یار ساده تر می
نماید.

تکمیل مسکن مهر تا پایان سال
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای
تامین خدم��ات زیربنایی پروژههای مس��کن مهر
 ۱۸۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز اس��ت ،گفت :به جز
پروژهه��ای فاقد متقاضی و آنهای��ی که در دادگاهها
هستند،سایر واحدهای طرح مهر تا پایان امسال به
اتمام میرسد.احمد اصغریمهرآبادی در گفتوگو با
تس��نیم ،اظهار کرد :در رابطه ب��ا خدمات زیربنایی
پروژههای مس��کن مهر دولت س��ال گذشته 880
میلیارد تومان اوراق خرانه اس�لامی را مصوب کرد و
در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت.
وی ادام��ه داد :وزارت نیرو باید از این منابع مالی
بخش��ی از مش��کالت خدمات زیربنایی واحدهای
مسکن مهر را حل کند .امسال جلسهای در سازمان

برنامه و بودج ه برای مابقی منابع مالی برگزار شد که
از وزارت راه خواسته شد نیاز این بخش را اعالم کند.
وی تصریح کرد :بر اساس آنچه از سازمانهای آب
و فاضالب اس��تانها دریافت ش��ده  1800میلیارد
تومان دیگر برای خدم��ات زیربنایی پروژههای نیاز
ن
اس��ت.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ای 
که دولت امسال باید حداقل  1000میلیارد تومان را
برای تامین خدم��ات زیربنایی تصویب کند ،اظهار
کرد :در شورای مسکن استانها روی مسائل مربوط
ت زیربنایی و هزینههای مورد نیاز آن بحث
به خدما 
شد تا به عدد 1800میلیارد تومان رسیدیم.
مهرآبادی با بیان "به طور مثال برای مسکن مهر
اردبیل  8میلی��ارد و  600میلیون توم��ان پول نیاز
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 Prime Y7یک گوشی برای همه زمانها

اس��ت" ،اف��زود :با تامی��ن این رقم تمام مش��کالت
زیرساختی پروژههای مسکن مهر استان اردبیل حل
میش��ود.وی با بیان اینکه جشن اتمام مسکن مهر
اردبیل تا  3ماه آینده به اتمام میرسد در پاسخ به این
پرسش که کل طرح مس��کن مهر در صورت تامین
اعتبارات چه زمانی به پایان میرسد ،گفت :در صورت
تامین منابع مالی منهای پروژههای فاقد متقاضی و
آن دس��ته که در دادگاهها هستند ،تالش می کنیم
امسال مس��کن مهر تمام کنیم.قائم مقام وزیر راه و
شهرس��ازی پیشتر با اعالم این که هنوز تسهیالت
بانکی را برای طرح مسکن مهر در اختیار داریم ،اظهار
کرد :به لحاظ تامین منابع مالی برای ساخت پروژهها
مشکلی نداریم.

ضربالعجلایمنسازیمعادن
صفحه 5
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معاون وزیر اقتصاد:

بانکها نرخ سود فعلی را قابل اجرا نمیدانند
معاون وزیر اقتصاد گفت :در ش��رایط کنونی نرخ
تورم روند کاهنده داش��ته وشورای پول و اعتبار نیز
نرخ سود  15درصدی برای سپرده ها و  18درصدی
برای تس��هیالت را اعالم ک��رده اما این نرخ در بانکها
اجرا نش��ده زی��را بانک ها بر این باورن��د که این نرخ
قابلیت اجرایی ندارد.
به گ��زارش ایلن��ا ،حس��ین قض��اوی در جمع
خبرنگاران در خصوص عدم رعایت نرخ های سود از
سوی بانک های دولتی اطظهار داشت :باید با تقویت
نظ��ارت و جلب تقید بانکها ،تالش کرد که مصوبات
شورای پول و اعتبار اجرا شود.
وی ادامه داد :اجرا نشدن نرخ های مصوب شورای
پول و اعتبار ،هزینه را به همه بانکها تحمیل میکند
این در حالی اس��ت که در دنی��ا ،درآمد خالص بهره
بانکها مثبت بوده و اینطور نیست که حاشیه بین نرخ
بهره ای که از تسهیالت گرفته میشود ،در مقایسه با
نرخ سود سپرده ،منفی باشد.
قضاوی تصریح کرد :در دنیا برای ارزیابی عملکرد
یکسال مالی بانک ها خالص درآمد بهرهای باید مثبت
باش��د ،اما در کش��ور ما وضعیت به گونهای است که
برخ��ی از بانکه��ا وقتی ک��ه درآمد مش��اع از روی
تسهیالت به مردم داده شده را با سودی که به مردم
داده شده ،مقایسه میکنند سود سپرده ها بیشتر از
درآمدی اس��ت که از تس��یهالت دریافت میشود و
بنابراین خالص درآمد بهره ای در برخی بانکها منفی
است.
وی گفت :در چنین شرایطی ،بانکها ناچارند وقتی
ک��ه کارمزده��ا و درآمده��ای ناش��ی از آن ،کفایت
خرجشان را ندهد ،به درآمدهای غیرعملیاتی روی
آورند و این امر ،زمینه را فراهم می کند که آنها دارایی
خود را بفروشند یا اینکه معامالتی با زیرمجوعههای
خود انجام دهند پس یک کاالیی با قیمت پایین تر را
در دفت��ر ثبت کرده و با قیمت باالتری بفروش��ند و
اینجا است که نوع جدید دارایی که حاصل میشود،
به قیمت باالتر ثبت شده و سود نشان میدهد که این
نمیتواند یک فرآیند سالم تلقی شود.
معاون وزیر اقتصاد خاطر نش��ان کرد :حتما باید
وضعیتی برای بانکها ایجاد ش��ود که درآمد خالص
به��ره ای آنه��ا مثبت باش��د و این درآم��د به عالوه
کارمزدهایی که دریاف��ت می کنند ،باید به گونهای
باشد که بانک به صورت پایدار ،به فعالیت خود ادامه
دهد.
قضاوی افزود :ی��ک بنگاه اقتصادی باید حداکثر
س��ود را کس��ب کند و اکنون در ای��ران ،بانکها جزو
بنگاههای سودآور نیستند و سهامدار بانک ،تصورش
این نیست که پولش را در جایی گذاشته که جذابیت
مناسب را دارد،بسیاری از سرمایه گذاران مالی ،امروز
تصورشان این است که سرمایه گذاری را در سبدی از
دارایی ها ش��کل دادند و بخش��ی از دارایی خود را به
س��هام بانکها تبدیل کرده اند که این یک س��رمایه
گذاری جذاب است.

کاهش نرخ سود از  15به  12تنها یک گمانه
زنی بی اساس است
وی اف��زود :اما این تصور باید اصالح ش��ود و واقعا
صنعت بانکداری باید سودده باشد زیرا در این صورت
اس��ت که بانک می تواند خدمات مالی را گس��ترش
دهد و بستر مناسبی برای رشد اقتصادی باشد.
قضاوی همچنین در پاس��خ به س��والی مبنی بر
اینکه گفته میش��ود نرخ س��ود بانکی از  15درصد
فعلی به  12درصد کاهش می یابد ،اظهار داش��ت :از
این موضوع مطلع نیس��تم و این گمان��ه زنیها بی
اساس اس��ت.قضاوی افزود :آنچه که اکنون مقامات
دولت��ی در محافل علمی یا کارشناس��ی عمومی در
خصوص نرخ سود بانکی مطرحمیکنند،بیانصورت
مساله است که البته این صورت مساله ،راه حل دارد
و ش��ورای پول و اعتب��ار نیز باره��ا در خصوص آن،
بحثهای کارشناس��ی کرده و به آن پرداخته است،
البت��ه یکی از وظایف ش��ورای پ��ول و اعتبار ،رصد
تحوالت بازار پول و سرمایه است که باید تصمیمات
مناسب در این زمینه را اتخاذ کند.
بانک ها نرخ سود فعلی را قابل اجرا نمی
دانند
وی درباره کاهش نرخ س��ود بانکی نیز افزود :در
شرایط کنونی نرخ تورم روند کاهنده داشته وشورای
پول و اعتبار نیز نرخ سود  15درصدی برای سپرده ها
و  18درصدی برای تس��هیالت را اعالم کرده اما این
نرخ در بانکها اجرا نشده زیرا بانک ها بر این باورند که
این نرخ قابلیت اجرایی ندارد.قضاوی تصریح کرد :با
تقویت نظارت و الزام به تقید بیش��تر ،باید نرخهای
مصوب در بانکها اجرا شود؛ بر همین اساس به دنبال
این بودیم که چگونه و با چه مکانیزمی ،بتوان نرخ را
کنت��رل کرد وباید تالش کرد نرخ س��ود را از طریق
تقویت بازار بین بانکی ،تقویت مکانیزم عملیات بازار
باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاستهای پولی کاهش
داد ول��ی ابت��دا باید از اجرای مصوبه ش��ورای پول و
اعتبار ،اطمینان یافت و س��پس کاهش مجدد نرخ
سود را دنبال کرد.وی درباره ورود بانک های خارجی
به ایران گف��ت :به لحاظ قانونی ،منع��ی برای ورود
بانکه��ای خارجی به ایران وجود ندارد.اما بر اس��اس
قانون احکام دائمی برنامههای توس��عهای ،بانکهای
خارجی می توانند در ایران بانک فرعی تاسیس کرده
و یا یک بانک ایرانی را بخرند ،بنابراین به لحاظ قانونی
بستر فراهم است و حتی نسبت به درصد خرید سهام
نیز ،محدودیتی وجود ندارد که طرف خارجی ،چند
درصد آن را مالک باشندقضاوی ادامه داد :تشخیص
این کار به نظر بانک مرکزی منوط شده است و بانک
مرکزی می تواند تش��خیص دهد که میزان س��هام
چقدر باشد ،پس محدودیتی از نظر درصد سهام برای
آنها وجود ندارد و بستر قانونی آن فراهم است.
وی گفت :یکی از ش��رایط مورد نی��از برای ورود

بانک ها ،رتبه اقتصادی و اعتباری کش��ور اس��ت و
مراودات تجاری کش��ورها با ای��ران نیز یکی دیگر از
م��وارد مهم برای ورود بانک ه��ای خارجی به ایران
است.
وی ادامه داد :اگر تجارت رس��می بین دو کش��ور
مهم باش��د ،بانک خارجی یا توافق می کند که یک
بانک ایرانی کارگزار او باشد یا اینکه در مرحله باالتر
شعبه تاسیس می کند.
با رفع تحریم ها ،رفته رفته تجارت در
شبکه بانکی و رسمی خود قرار خواهد گرفت
وی گف��ت :با رفع تحریم ها ،رفته رفته تجارت در
شبکه بانکی و رسمی خود قرار خواهد گرفت.
قض��اوی با بیان اینکه هزینه نقل و انتقال پول در
زمان تحریم ها به  10درصد رسیده بود تصریح کرد:
هرچند اکنون هزینه های نقل و انتقال وجوه نسبت
به دوران تحریم کاهش یافته ولی هنوز با شرایط ایده
آل فاصله داریم این در حالی اس��ت که در گذش��ته
زمانهایی وجود داش��ت که حتی ی��ک یورو هم از
طریق بانک ایرانی به اروپا حواله نمیشد ،اما اکنون
حواله امکان پذیر است ولی در شبکه صرافی صورت
می گیرد و فرایند اداری آن پایین تر است.
وی افزود :بنابراین م��ردم عادت کردند که هنوز
مبادل��ه را با صراف��ی انجام دهند ک��ه البته این کار
ریسک دارد
معاون وزیر اقتصاد در پاس��خ به س��والی مبنی بر
اینکه چرا چینیها با بانک های ایرانی کار نمیکنند
و پول ناش��ی از صادرات را ب��ه ایران بازنمیگردانند،
گف��ت :در چین ظاهرا یک بخش��نامه به بانکها داده
ش��ده که در آن گفته ش��ده که به مقررات مبارزه با
پولشویی توجه کنند.
قضاوی ادامه داد :گروه اقدام مالی ( )FATFهر
س��اله در بیانیه ای کشورهای خاصی که ریسک باال
دارند را معرفی و در مورد آنها توصیه می کند که باید
احراز هوی��ت درباره آنها به ص��ورت مضاعف انجام
شود.
وی افزود :یک گروه کش��ورهایی هستند که کره
ش��مالی نیز در آن فهرست قرار می گیرد که باید در
روابط بانکی اقدامات مقابله ای انجام شده و کشورها
ترغیب می ش��وند که بانکها با آنها مبادله نداش��ته
باشند.
قضاوی ادامه داد :اما در گروه دوم که نام ایران هم
قرار دارد و به ناحق جزو کش��ورهای پرریسک ،قرار
می گیرد ،توصیه میش��ود که احراز هویت مضاعف
صورت گیرد.وی افزود :همین امر موجب می شود که
بانک های بزرگ خود را به دردسر نیندازند ،زیرا باید
حتی برای معامالت دست چندم هم منشا پول و هم
مقصد آن را بررس��ی کنند یا اینکه بررسی شود اگر
بانک��ی آن را درخواس��ت ک��رده ،مربوط ب��ه کدام
مشارکت است و آن مشتری قرار است پول را به چه
مشتری دیگری بدهد.

