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رونق اقتصاد بنادر در پسا تحریم
به طور قطع ،محدودیتهایی که امروزه کشتیهای ما به دلیل تحریمها به آن دچار هستند و در برخی بنادر مانند بنادر کشورهای ژاپن ،کره ،استرالیا و کشورهای اروپایی امکان تردد ندارند ،برداشته
میشود و حوزه فعالیت تجاری کشتیهای دارای پرچم ایران و به همین تناسب حوزه کسب و کار و اشتغالزایی نیز در این حوزه افزایش مییابد.نقش بنادر در یک زنجیره تأمین در حقیقت ایجاد بستر
مناسب به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات لجستیک است .ماموریت آنها ارائه راه حلهای مورد نیاز مشتری برای تسهیل جریان کاال است به گونهاي كه این زنجیره ی حمل و نقل پاسخگوی
نیازهای عملیاتی و مدیریتی فوقاست.

هشدار درباره سونامی جدید واردات؛

اخبار

مقصد دالرهای آزاد شده کجاست؟

بورس ارز راهاندازي ميشود
روز گذشته در اولین جلسه اعضای هیأت مدیره بورس کاال در حالی حامد
سلطانی نژاد به عنوان سومین مدیر عامل بورس کاال انتخاب شد که وی در
نخستین اظهار نظر از قطعی بودن راه اندازی بورس ارز در این بازار خبر
داده است.
حــامد سلطانی نژاد سومین مدیر عامل بورس کاال در گفتوگو با فارس درباره
برنامه های در دست اقدام خود در این بازار کاالیی عنوان کرد :عالوه بر برنامههای
بلند مدت کالن بورس کاال ،دیدگاه مدیریت جدید این بازار بر مبنای سیاست های
اقتصاد مقاومتی و ایجاد تنوع در اموری همچون فروش محصوالت پتروشیمیایی،
انتخاب مشتریان راهبردی ،شفافیت معامالت و شفافیت نظام توزیع کاالیی در کشور
به عنوان سرفصلهای اصلی در دستور کار قرار گرفته است.وی با اشاره به برنامه ششم
توسعه مبنی بر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد و گسترش فعالیت های
تامین مالی بلند مدت و کوتاه مدت از طریق سیستم بانکی و بازار سرمایه ،عنوان کرد:
تحقق این برنامه ها می تواند در بورس کاال و قوانین مترقی آن متبلور شده است.
سلطانی نژاد با اشاره به ماده  21قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت عنوان کرد :بر
اساس چارچوب های موجود در بورس کاال برای آن دسته از کاالهایی که از سوی
دولت قیمت گذاری نمی شود بر اساس این بازار می توان به اتکای قوانین باال دستی
کشور و بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی ،کشف قیمت کرد .بر همین اساس موضوع
توسعه بازارهای فیزیکی و عرضه محصوالت متنوع و نیز توسعه بازارهای تک محموله
در دستور کار حوزه مدیریت جدید بورس کاال قرار دارد.مدیر عامل بورس کاال بر تعامل
با بورس های کاالیی جهانی تاکید کرد و افزود :با توجه به توافق هسته ای و فراهم
شدن زمینه تعامل با کشورهای مختلف ،استفاده از ظرفیت های موجود در بورس
های جهانی و کاالیی و ایجاد ارتباط با آنها از طریق ابزارهای مشتقه به منظور پوشش
ریسک معامالت پیگیری خواهد شد.

تصویب اساسنامه موسسه آرمان ایرانیان؛

اعضای هیات مدیره پیشنهادی مشخص شدند
مجمع عمومی موسسه اعتباری ‘ آرمان ایرانیان ‘ ( فرشتگان -فردوسی)
عصرچهارشنبه  24تیرماه با حضوراکثریت سهامداران در پژوهشگاه
نیروبرگزارشد.
درمجمع عمومی موسسه اعتباری آرمان ایرانیان(در شرف تاسیس) که با حضور
 97درصدی سهامداران برگزار شد با رای سهامداران ،اساسنامه تاسیس این موسسه
اعتباری با رای حداکثری تصویب شد.همچنین براساس رای سهامداران ،آقایان علیرضا
پایین محلی( از طرف موسسه فردوسی) ،فرید ضیاالملکی(عضو سابق هیات مدیره
بانک ملی ایران/از طرف موسسه فرشتگان) ،علی رحمانی(مدیرعامل سابق بورس
تهران/از طرف موسسه فرشتگان) ،ذکریا متحمل(از طرف موسسه فرشتگان) و
اکبری(از موسسه حسنات)بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره ومرتضی عنایتی (از طرف
موسسه فردوسی) بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.هیات مدیره نیز
در جلسه دیگر رئیس هیات مدیره ،نایب رئیس و مدیر عامل را انتخاب می کند.گفتنی
است پس از برگزاری مجمع عمومی که در آن نمایندگان تعاونی های ادغام شده در
موسسه آرمان حضور داشتند ،اساسنامه شرکت برای طرح و تصویب در شورای پول و
اعتبار به بانک مرکزی ارسال می شود .پس از این کار ،مجوز قانونی برای ثبت موسسه
در ثبت شرکت ها از سوی بانک مرکزی صادر خواهد شد.

مجمع عمومی عادی ساالنه و فوق العاده بانک شهر
برگزار میشود
مجمـع عمومی عادی ساالنه و فوق العاده بانک شهر در خصوص عملکرد
سال مالی منتهی به بیست ونهم اسفند  ،1393روز چهارشنبه 31تیرماه
برگزار میشود.
مجمع عمومی عادی ساالنه و فوق العاده بانک شهر در تاریخ 31تیرماه ساعت 14و
 16با حضور سهامداران ،در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی این بانک واقع در میدان
فردوسی تهران ،برگزار میشود.بر این اساس ،همه سهامداران بانک شهر یا نمایندگان
قانونی آنان میتوانند به منظور دریافت برگه ورود به جلسه ،در تاریخ  29و 30تیرماه با
در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و ارائه کارت شناسایی معتبر ،در ساعات اداری
به نشانی سعادتآباد ،میدان کاج ،خیابان سرو شرقی ،روبروی بیمارستان پارسیان ،نبش
کوچه رشادت ،ساختمان مدیریت امور سهام بانک شهر مراجعه کنند.همچنین استماع
گزارش هیئتمدیره در خصوص عملکرد سالی منتهی به بیست ونهم اسفند ،1393
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی
به بیست ونهم اسفند  ،1393بررسی و تصویب صورتهای مالی سال 1393و اتخاذ
تصمیم نسبت به تخصیص و تقسیم سود ،انتخاب دو روزنامه کثیراالنتشار جهت درج
آگهیهای بانک ،انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای
سال 94و تعیین حقالزحمه ایشان و همچنین اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه
بانک پیرو مصوبه هجدهم آذر  1393مجمع عمومی فوق العاده و سایر مواردی که قابل
طرح در مجامع فوق الذکر باشد ،به عنوان دستور جلسه این مجمع پیشبینی شده است.

اقتصادداناننسبتبهمخاطراتاقتصادیپساتحریم،عدم
استفاده صحیح از دالرهای آزادسازی شده و مدیریت
درست انتظارات قیمتی مردم هشدار میدهند و خواستار
هدایت منابع ارزی به سمت تولید ایرانی هستند .با اعالم
نتایج مذاکرات و انتظار برای آزادسازی دارایی های بلوکه
شده ایران در برخی کشورها ،نگرانی هایی از سوی برخی
از اقتصاددانان مطرح می شود که دلواپسی آنها نسبت به
مخاطرات اقتصادی پس از لغو تحریمها و نتایج استفاده
ناصحیح از منابع ارزی آزادسازی شده را می رساند.
مدیریت انتظارات اقتصادی جامعه پس از تحریم
کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم استفاده درست از این منابع
که در راه بازگشت به اقتصاد ایران است و افزایش تورم در نتیجه
استفاده ناصحیح آن هشدار می دهند و خواستار بهکارگیری
این منابع عظیم در بخش های اقتصادی و تولیدی به منظور
افزایش اشتغال و صادرات هستند و از سوی دیگر از دولتمردان
می خواهند که نسبت به واردات بی رویه با روانه شدن دالرهای
آزادسازی شده ،هوشیار باشند .آنها پیشنهاداتی به دولتمردان
برای استفاده درست از منابع ارزی مذکور و به اصطالح دالرهای
پساتحریم دارند .دالرهایی که رقم آن بین  ۲۳میلیارد دالر تا

 ۱۸۰میلیارد دالر تخمین زده می شود .اقتصاددانان همچنین
خواستار مدیریت انتظارات مردمی از سوی دولتمردان و در عین
حال رسانه ها هستند ،این در حالی است که انتظارات جامعه
نسبت به کاهش قیمتها پس از لغو تحریمها و ارزان شدن نرخ
دالر در حال شکل گیری است.
بدون تالش میلیاردر نمیشویم
محمدقلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
در گفتگو با مهر درباره مخاطرات اقتصادی پس از تحریم با
آزادسازی دالرهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها و تاثیر آن
بر تورم در صورت عدم استفاده درست از این منابع تاکید کرد:
مخاطرات قبل و بعد از تحریم همگی به ما بستگی دارد و به
مدیریت اقتصادی کشور بر می گردد .توافق هسته ای امکاناتی را
به ما می دهد و فرصتی را فراهم می کند که بتوانیم برخی از قیود
و محدودیت ها را نداشته باشیم .این استاد دانشگاه و اقتصاددان
با تاکید بر اینکه چگونگی استفاده از فرصت ها و منابع به خود ما
باز می گردد ،بنابراین از این منظر رفع تحریم ها خطرات را برای
اقتصاد کشورمان بیشتر نخواهد کرد ،افزود :برخی تصمیماتی که
در داخل کشور اتخاذ می شود ،می تواند مخاطرات را ایجاد کند،
اینکه از دارایی ها و منابع بدست آمده به درستی استفاده کنیم ،به
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جدول 320 -
افقی:
 -1کالمی برای بیان تشکر– ده سال –تاج  -2عدد یک
رقمی – شاخه ای از علم ریاضی – وسیله اندازه گیری
جریان الکتریسیته  -3اندیشه – درخت لرزان – کالم
شگفتی –شهر آرزو  -4پایتخت اتریش – تیزی و حادی
–جدید  -5نام دخترانه – صدر اعظم دروه ناصر الدین شاه
 -6به پارچه می زنند تا صاف شود – نوعی غذا با اسفناج –
دوستی عرب  -7سوغات گجرات – گل همیشه بهار – شام
جشن  -8زهرآلود – خوب و زیبا – بخشی از اوستا – یک
حرف و سه حرف  -9از حروف یونانی – آشتی در هم
ریخته – شهر یمن  -10رنگ موی فوری – زشت و ناپسند
– در روی آن می چرخد  -11اثر سامرست موام – نام
دخترانه  -12قوم ایرانی – شهر خوزستان – سربراه -13
سینمای سوخته – عالمت جمع – بخشی از قران – دیلم
 -14نیک بخت – جهان – قورباغه درختی  -15بهتان و
افترا – سالح انفجاری – شهر چهارمحال و بختیاری
عمودی:
 -1خزانه دار – از پسران ایرج – قول و قرار  -2نام
دخترانه – دیدن – بریدن  -3برادر یوسف – زنجیر -4
پسوند شباهت – ماه پاییزی – خانه و مسکن – برادر پدر
 -5رطوبت – ارزش و قیمت – توان – وجود دارد  -6مادر
باران – تیر انداختن – پیروی کردن  -7رود اروپا – از روزهای هفته – نفس  -8وحشی – نوعی آش -9
عالمت جمع – جاذبه – رهاشدن  -10مجرای کوچک خون – به دور کمر و گردن می بندند – فلز تمدن
ساز  -11از رشته های شمشیر بازی– جامه و لباس – دریاچه ترکیه – تیر پیکاندار  -12شکوه– نجیب و
شریف – سبب – دفعه و مرتبه  -13آسمانی– تذکر  -14شکسته و ریزه– از صفات پروردگار – سیمان
 -15تقویت امواج رادیویی– ارزش – نشدنی

خود ما باز می گردد .به گفته وی ،تحریم ها ،مشکالت و تنشهای
بین المللی و نگرانی هایی را برای کشور ایجاد می کرد و باعث
می شد که سرمایه ها ساکن و عمیق نشوند و تعمیق سرمایه
گذاری ،تولید را از بین می برد و در این شرایط همه مسائل به
صورت موقتی و گذرا دیده می شوند .حتی بودجه ریزی های
سالیانه دولت ،برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها هم موقتی و بر
مبنای تحریم ها بوده است اما حال که وضعیت و آینده روشن و
شفاف شده است ،نیاز به استراتژی های بلندمدت و بادوام داریم
که متناسب با نیازهای کشور تدارک دیده شود .یوسفی با اشاره به
آزادسازی منابع بلوکه ایران پس از لغو تحریم ها ،گفت :درآمدهای
ارزی امکان سرمایه گذاری در بخش تولید را به ما می دهد و
این درآمدها باید در بخش تولید و نه در واردات مورد استفاده
و بهره برداری قرار گیرند .به عبارت دیگر ،این منابع ارزی باید
برای واردات کاالهای واسطه ای و تکنولوژی های روز دنیا برای
بکارگیری در بخش تولید استفاده شوند .واردات تکنولوژیهایی
که بتواند اصالح منابع آب و کمک به عرضه بهتر منابع آب در
بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد ،نه اینکه به سمت واردات
کاالهای مصرفی هدایت شود و تجار و واسطه ها از این وضعیت
سوء استفاده کنند .وی درباره انتظارات جامعه پس از لغــو تحریم

ها برای کاهش قیمتها و بهبود وضعیت زندگی گفت :اینکه ما
انتظار داشته باشیم بدون کار و تالش میلیاردر و پولدار شویم و
پیشرفت کنیم ،به جا و درست نیست .بیشتر درآمدهای کشور
وابسته به نفت و از خارج کشور است ،بنابراین باید از درآمدهای
حاصل از آزادسازی صیانت و پاسداری شود و نباید به راحتی
این منابع مورد استفاده قرار گیرد و خرج شود و اثرات این منابع
آزادسازی شده در اقتصاد کشورمان ،بستگی به تصمیمات ما دارد.
این اقتصاددان تصریح کرد :در چند دهه گذشته تولید ،صنعت و
کشاوری توسعه نیافته و اتکا به واردات و صادرات کاالهای اولیه و
نفت خام ،بدون عرضه صنعت و کشاورزی باعث می شود که نیاز
به واردات بیشتر شود و ادامه این وضعیت لطمه به اقتصاد کشور
خواهد زد .وی ،آزادسازی منابع ارزی را در کوتاه مدت دارای
اثرات روانی دانست و ادامه داد :اما به هر حال بازیگر اصلی ارزی
در کشورمان دولت است و به نظر نمی رسد که تغییر خاصی در
وضعیت ارزی بازار ارز در کوتاه مدت روی دهد اما پس از مدتی
در دوره کوتاهی فشار در قیمت ارز زیاد خواهد شد .در عین حال،
سیاست غلط و بی توجهی به تولید و افزایش واردات در مراحل
بعدی به دالر فشار وارد خواهد کرد و مسئوالن را وادار به نرخ
گذاری دوباره برای ارز خواهد کرد.
هشدار درباره تورم ناشی از دالرهای آزادسازی شده
همچنین علی قنبری کارشناس اقتصادی ،استاد دانشگاه و عضو
اسبق شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر درباره مخاطرات اقتصادی
پس از تحریم و تاثیر آزادسازی دالرهای بلوکه شده ایران در سایر
کشورها در صورت عدم استفاده صحیح آنها در داخل کشور و تاثیر
آن بر تورم عنوان کرد :یکی از نتایج مذاکرات ایران با کشورهای
غربی برای رفع تحریمها ،امکان سرمایه گذاری های قابل توجه از
سوی سرمایه گذاران خارجی در کشورمان و همچنین آزادسازی
بخش عمده ای از درآمدهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها و ورود
آنها به اقتصاد ایران است .وی گفت :اگر یک برنامه ریزی صحیح برای
امکانات فراهم شده پس از تحریم ها و همچنین دالرهای آزادسازی
شده ،صورت نگیرد؛ اولویت ها و برنامه ها مشخص نشود ؛ زمینه
های مناسب برای سرمایه گذاری ها با ظرفیت ها و پتانسیل های
باال فراهم و معرفی نشود واهداف هم مشخص نباشد امکان تورم
وجود دارد.قنبری با اشاره به تورم باالی  ۴۹درصدی که در اقتصاد
ایران پس از جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد ،نسبت به این موضوع
در شرایط پس از رفع تحریم ها هشدار داد و افزود :باید نسبت
به این موضوع درس بگیریم و مراقب باشیم تا همان وضعیت در
اقتصادمان رخ ندهد و اولویت ها و زمینه های سرمایه گذاری را از
هم اکنون مشخص کنیم.

اخبار
اپراتورها چقدر به خزانه واریز می کنند؟

حل جدول319 -

سودوکو 320 -

حل سودوکو 319-

طی سالهای گذشته مدیران عامل اپراتورهای مختلف تلفن همراه بارها از
واریز حدود نیمی از درآمدهای خود به حساب خزانه دولت خبر داده اند.
به گزارش ایسنا ،ساالنه بخشی از بودجه کشور از طریق درآمدهای مخابرات و
اپراتورهای تلفن همراه برای دولت تامین میشود وطبق آنچه در پروانه اپراتورها آمده،
اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات باید ساالنه مبالغی را بعنوان
حقالسهم دولت از درآمدهای خود بپردازند که این مبالغ برای اپراتورهای تلفن همراه،
هزینههای نامبرینگ ،خدمات اجباری عمومی ( ،)USOحق فرکانس شبکه موبایل،
حق فرکانس شبکههای رادیوئی و  28/1درصد از درآمد حاصل از سرویسها و خدمات
ارائه شده در حوزه  ICTرا شامل میشود.بر همین اساس ،اپراتور اول ارتباطی کشور یا
همراه اول بنا بر اعالم مدیرعاملش در سال گذشته بیش از  3932میلیارد تومان به دولت
پرداخت کرده که این رقم نسبت به سال ( 88سال واگذاری به بخش خصوصی) رشدی
 172درصدی را نشان می دهد.مدیرعامل ایرانسل هم سال گذشته اظهار کرد:طی هشت
سال گذشته 17میلیارد و  300هزار تومان درآمدزایی برای دولت داشتهایم که از این
میان  11میلیارد و  200هزار تومان به طور مستقیم پرداخت شده است و به عبارت دیگر
میتوان گفت ساالنه بیش از  2.2هزار میلیارد تومان پرداختی مستقیم ما به دولت بوده
است.ایرانسل در سال  1392هم اینگونه اعالم کرد که با پرداخت حق السهم سال هفتم
قراردادی از سوی ایرانسل به دولت ،مجموع درآمد مستقیم و غیرمستقیم دولت از محل
این پروژه ملی به  126هزار و  352میلیون ریال رسیده و بدین ترتیب این شرکت تمام
مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده برای سال هفتم قراردادی خود را پیش از موعد مقرر
در ماه جاری به خزانه دولت واریز کرده است.در نهایت موضوع واریزیهای اپراتورهای
تلفن همراه به حساب دولت موضوعی است که طی سالهای گذشته در مواردی موجب
انتقاداتی شده اما با توجه به درآمدزایی مناسب این حوزه تاکنون حتی با احتساب چنین
مبالغی این رقمها برای اپراتورها قابل پرداخت به شمار می رود با این وجود مدیرعامل
ایرانسل چندی پیش در نشست مشترک مدیران عامل سه اپراتور تلفن همراه کشور با
مسئوالن سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اظهارکرد :در حوزه موبایل پرداختیها به
دولت استثنایی است و به طور متوسط اپراتور  50درصد از کل درآمدهای خود را به
دولت برمیگرداند.وی همچنین با بیان اینکه سیاست دولت کاهش یا تثبیت تعرفههای
بخش موبایل است ،گفته بود :در کنار این موضوع ظهور OTTها ،کاهش قابل مالحظه
درآمد اپراتور از محل مکالمه یا پیامک را رقم زده و از اینرو باید آرام آرام فکری به حال
عدم وصول درآمدها و کاهش مدت زمان برگشت سرمایه شود.اگر مجموع درآمد 10
سال گذشته ایرانسل با رقم  5.5میلیارد دالر سرمایهگذاری در این اپراتور مقایسه شود،
نشان میدهد بخش قابل توجهی از درآمدها تبدیل به سرمایهگذاری میشود.لطف اهلل
سبوحی  -قائم مقام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات -در این برنامه با اشاره به درآمدها
و هزینههای متعددی که از اپراتورها گرفته میشود ،اظهار کرد :گاهی از تعرفههای باالی
موبایل گالیه میشود و این طور عنوان میشود که اگر ما  30درصد درآمد را از اپراتورها
نگیریم ،تعرفهها پایینتر می آید اما در این میان باید این نکته را مورد توجه قرار داد که
آیا تمام مردم از ارتباطات به یک اندازه استفاده میکنند؟

تداوم نهضت مدرسه سازی در بانک صادرات ايران
در راستای ایفای رسالت های اجتماعی  ،بانک صادرات ایران ساخت ٢
مدرسه و یک کتابخانه را در دستور کار قرار داد.
بانک صادرات ايران ،به منظور اعتالي فرهنگ ،دانش و انجام رسالت و مسئوليت
هاي اجتماعي تداوم نهضت ساخت مدرسه و مراکز فرهنگی را مورد تاکید و در این
راستا ساخت مدرسه والیت  ١١که در استان کرمانشاه قرار گرفته و به مرحله سفت
کاری رسیده را از بهمن ماه سال ٩٣در دستور کار قرار داده و به زودی کلنگ ساخت
مدرسه والیت  ١٢در استان کردستان و ساخت کتابخانه حضرت علی اکبر(ع) در
روستای شهابیه خمین را بر زمین خواهد زد .گفتنی است این بانک تاکنون ١٠
مدرسه تأسيس کرده است.

