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اقتصاد

سکه ارزان شد؛ دالر گران

| در بازار سکه ،سکه تمام طرح جدید با کاهش  ۳۰۰۰تومانی یک میلیون و  ۲۵۷هزار تومان قیمت دارد.
نیم سکه نیز  ۵۰۰۰تومان ارزان شده و  ۶۵۸هزار تومان فروخته میشود .ربع سکه هم با  ۶۰۰۰تومانی ۳۶۸ ،هزار
تومان عرضه میشود.در بازار ارز دالر با افزایش قیمت دوباره به کانال  ۳۹۰۰تومان وارد شد.

بانک
گام های بلند «بانک ملی»
در مسیر مبارزه با پولشویی

گزارش کائنات از موانع ظهور
بنگاه های جدید در بازار کسب و کار؛

سدی به نام
مزایای مطلق هزینهای

| محدثه زارع  -اقتصاد جهانی٬برپایه
کسب و کارهای کوچک و متوسط بنا شده است
که از طریق ظهور بنگاه های جدید شــکل می
گیرد .ورود بنگاههای نوظهور بــه بازار یکی از
مهمترین مکانیزمها در اقتصاد بهشمار میرود؛
بهگونهای که در یک اقتصاد پویا ورود و خروج
بنگاهها با هــدف غربال بنگاههــای ناموفق و
ایجاد زمینه برای بنگاههــای تازهنفس یکی از
مولفههای رقابت محسوب میشــود .با توجه
به اهميت موانــع ورود بنگاه هاي جوان و نقش
آن در تقويت يــا تضعيف رقابــت در صنعت،
کارشناسان بر تدوين برنامه هايي براي کاهش
تمرکز و قوانين و محدوديت هاي ورود به بازار،
تاکيد دارند.تجارب بســیاری از کشورهای دنیا
نشــان میدهد «رفتار غیررقابتــی» و «انواع
ائتالفها» در بســیاری از مــوارد باعث ایجاد
قدرت بازاری برای بنگاههــای قدیمی و ایجاد
همبســتگی بین آنها و کمرنگ شــدن رقابت
شده اســت .مولفههایی که به گفته تحلیلگران
اقتصادی باعث شــده بازار صنعتی کشورها به
سمت انحصارگرایی سوق یابد .مطالعاتی که در
زمینه اقتصاد صنعتی در ایران نیز صورت گرفته
داللت بر آن دارد که بازارهــای صنعتی ایران
بهشدت متمرکز هستند و بخش زیادی از ارزش
ایجاد شده در بخش صنعت متعلق به بازارهای
انحصاری اســت .ارزیابیها بیانگر این موضوع
است که  ۱۶مولفه در پشت در ماندن بنگاههای
نوظهور در بازارهای صنعتــی دخالت دارند.در
ادبیات اقتصاد صنعتی تعاریف مختلفی از موانع
ورود بنگاهها به بازارهای صنعتی و رقابتی وجود
دارد .برخی تحلیلگران بر این باورند مانع ورود
را «مزیت بنگاههای موجود نسبت به بنگاههای
بالقوه» مشخص میکند؛ بهگونهای که بنگاههای

عضو ارشد تیم
مذاکرهکنندههوایی
تشریح کرد؛

۳راهتامین
مالیخرید
هواپیماهای
برجامی

ی خود را طوری باالتر از
موجود بتوانند قیمتها 
قیمت رقابتی قرار دهند کــه بنگاههای جدید
نتوانند به صنعت وارد شوند.از سوی دیگر ،برخی
تحلیلگران مانع ورود بنگاهها را شامل هزینههایی
در فرآیند تولید میدانند که به بنگاههای جدید
داوطلب ورود به صنعت تحمیل میشــود ،در
حالی که به بنگاههایی که قبال وارد صنعت شده
بودند این هزینهها تحمیل نمیشد .اما تعاریف
دیگری برای موانع ورود بنگاهها نیز مورد مطالعه
اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته
اســت .برخی دیگر از تحلیلگــران مانع ورود را
بهعنوان عاملی در نظر میگیرند که ورود بنگاهها
را غیر سودآور میکند ،در حالی که به بنگاههای
موجود اجازه میدهد که قیمت را باالتر از هزینه
نهایی قرار دهند و بهطور مداوم بازده انحصاری
به دست آورند.ارزیابیها نشان میدهد در برخی
از کشورها مانع ورود به یک بازار ،بهعنوان یکی از
متغیرهای ساختاری بازار در واقع بیانگر سختی
یا آسانی ورود به یک بازار است؛ در این کشورها
هر چه شــدت مانع ورود به بازار بیشــتر باشد،
بنگاههای قدیمی میتوانند با همکاری و ائتالف
و کسب قدرت بازاری رفتار غیررقابتی در پیش
بگیرند و سودهای غیرمتعارف کسب کنند .در
واقع متغیر ساختاری مانع ورود با کمرنگ کردن
رقابت باعث نزدیک شدن ساختار بازار به انحصار
میشود .در این کشورها ویژگیها و تاکتیکهایی
که ورود بنگاههــای بالقوه را تحــت تاثیر قرار
میدهد شامل «صرفههای مقیاس»« ،هزینههای
غیرقابل بازگشت»« ،مزایای مطلق هزینهای»،
«تمایز کاال»« ،مزایای اطالعاتی»« ،شکلهای
سازمانی» و «اختصاصی بودن داراییها» است.
مطالعات این پژوهش نشــان میدهد اثر رقابت
بالقوه بنگاهها به عوامل تعیینکنند ه شانزدهگانه

«مزایای مطلق هزینــهای»« ،تفاوت کاالیی»،
«نیازهــای ســرمایهای»« ،تغییــر هزینههای
مشــتری»« ،دسترســی به کانالهای توزیع»،
«سیاســتهای دولت»« ،تبلیغات»« ،تحقیق
و توســعه»« ،قیمت»« ،تکنولوژی و تغییرات
تکنیکــی»« ،تمرکز بازار»« ،نشــان تجاری»،
«هزینههای غیرقابل برگشــت»« ،تســلط بر
منابع استراتژیک»« ،ریسک سرمایهگذاری» و
«ظرفیت اضافی» بســتگی دارد.مروی بر انواع
موانع ورود بنگاهها بــه بازارهای صنعتی بیانگر
این موضوع اســت که یکــی از مهمترین موانع
ورود بنگاهها «مزایای مطلق هزینهای» اســت؛
از آنجــا کــه در پی
افزایش ارزشافزوده
صنعت نــرخ ورود
بنگاههــا افزایــش
یافته و شــدت مانع
ورود کاهــش یافته
است ،سیاستهای اقتصادی دولت از جمله
سیاســتهای پولی و اعطای تسهیالت به
بنگاهها در جهت تشویق تولید و سیاستهای
مالی از جمله مالیاتها نیز در جهت تحریک
بخش تولید صنعتی باشد.

بهگونهای که این مانع در تمام مقیاس و منحنی
کشورها بهصورت مشترک قرار گرفته است .از
سوی دیگر در تشــریح مانع «تفاوت کاالیی»
باید عنوان کرد که بنگاههای موجود در بازارها
دارای نشان تجاری مشخص و معین و همچنین
وفاداری مصرفکننــدگان در رابطه با تبلیغات
را دارند و به نوعی اولین هســتند .این موضوع

| جدیدتریــن خبرها دربــاره تامیــن مالــی هواپیماهای
خریداریشده از ســوی ایرانایر حاکی از آن است که  ۵شرکتکننده
که یکی از آنها چینی و  ۴شرکت دیگر اروپایی هستند ،تا  ۱۵سپتامبر
پروپزال خود را برای تامین مالی این خرید ،تحویل خواهند داد .مقامات
مسوول سه راه تامین مالی هواپیماهای خریداری شده را اعالم کرده بودند.
به گزارش کائنات و به نقل از اقتصادنیوز  ،بخشی از این هزینه به عهده
شرکتهای فروشنده است (ایرباس ،بوئینگ و ایتیآر) .بخش دیگر آن
را فاینانسورها تامین خواهند کرد و در نهایت صندوق توسعه ملی نیز در
این راستا بخشی از تامین مالی را بر عهده خواهد گرفت .از اینرو ایران
برای ایجاد رقابت بین فاینانســورها ،مدل جدید مالی را منتشر کرد و
بر این اساس  5شــرکت لیزینگ هوایی بینالمللی این اسناد را دریافت
کردند و روی آنها کار میکنند .اما مدت زمان ارائهشده از سوی ایران15 ،
سپتامبر ( 24شهریور) به پایان میرسد و این شرکتها در این تاریخ باید
پیشنهادهای نهایی خود را ارائهکنند.ایران قصد دارد با این روش قدرت
چانهزنی خود را افزایش دهد و رقبای جدیدی را برای شرکتهایی که در
گذشته با آنها کار میکرد ،وارد میدان رقابت کند و از این شرایط به نفع

باعث میشود که بنگاههای نوظهور برای ورود
به بازارها با چالــش مصرفکننده نهایی مواجه
شــوند و در مقابل بنگاههــای قدیمی با تفاوت
کاالیی روبهرو شوند« .نیازهای سرمایهای» که
یکی دیگــر از عمدهترین مشــکالت بنگاههای
تازهنفس به شــمار میرود برای رقابت بنگاهها
با یکدیگر مسالهساز است.نیاز بنگاهها به منابع
مالی و ســرمایهگذاری زیاد برای رقابت یا ورود
به صنعت در حالــی یک چالش بــزرگ برای
تولیدکنندگان محسوب میشود که در صنایع
سرمایهبر میزان آن بسیار باالتر است .در توضیح
«تغییر هزینههای مشــتری» نیز باید گفت که
هزینههای تغییر از اینکه خریداری عرضهکننده
را عوض کنــد جلوگیری میکنــد و تغییرات
تکنولوژیکــی اغلب این هزینههــا را کاهش یا
افزایش میدهد .اما اولین بنگاههایی که داوطلب
ورود به بازار هســتند از اســتراتژیهای توزیع
برای محدود کردن دسترسی بنگاههای جدید
به توزیعکنندگان استفاده میکنند ،مانعی که
بهعنوان «دسترسی به کانالهای توزیع» شناخته
شده است« .سیاستهای دولت» یکی دیگر از
گلوگاهها به شــمار میرود که از طریق محدود
کردن درخواســت مجوزهای جدید ،بر سر راه
بنگاههای نوظهور مانع ایجاد میکند« .تبلیغات
سنگین» از سوی بنگاههای موجود در بازار نیز
یکی دیگر از موانعی اســت که هزینههای ورود
برای بنگاههای جدید را افزایش میدهد و ورود
بنگاههای نوظهور را با ریســک همراه میکند.
اما هشــتمین گلوگاه بــرای بنگاههای جدید،
«تحقیق و توسعه» اســت که این مانع معموال
عمر کوتاهی هم دارد .بنگاههای بالقوه میتوانند
با سرمایهگذاری بالقوه در تحقیق و توسعه از ورود
بنگاههای جدید جلوگیری کنند«.جنگ قیمتی»

خود بهره ببرد .از سویی گاهشمار ورود سه فروند هواپیمای دیگر هم آغاز
شده اســت .یک فروند ایرباس و دو فروند ایتیآر تا پایان سال میالدی
بر فراز آسمان ایران پرواز خواهند کرد .همچنین طبق قرارداد بوئینگ با
ایرانایر ،نخستین هواپیمای آمریکایی هم فروردین ماه سال  97به ایران
تحویل داده میشود .پیش از این ایرباس  3هواپیما و ایتیآر  4هواپیما
را به ایران تحویل دادند.هرچند این خبرها حکایت از طی شــدن روند
عادی تحویل هواپیماها دارد ،اما هنوز هم شایعاتی مبنی بر بهوجود آمدن
مشکل در قراردادهای هوایی ایران با هواپیماسازان به گوش میرسد که
در این باره توضیحاتی از ســوی اصغر فخریهکاشان قائم مقام وزیر راه و
شهرسازی در امور بینالملل منتشر شده است .او معتقد است ،شایعات نه
تنها تمام واقعیت را در بر نمیگیرد که حتی بررسی دقیقتر ابعاد موضوع
نشــاندهنده قدرت برتر ایران در چگونگی مدیریت قراردادهای خرید
هواپیما با غولهای بزرگ این صنعت است.آنچه از توضیحات او برمیآید،
در مســیر اجرای این قرارداد سه حادثه باعث شد ایران مسیر ابتدایی را
متوقف کرده و به راهبردهای جدید فکر کند .نخســتین اتفاق روی کار
آمدن رئیسجمهوری جدید آمریکا بود .ترامپ در آغاز کار خود حرفهای

نهمین مانعی است که از دیدگاه تحلیلگران ،یک
مانع ورود بزرگ و مهم برای بنگاههای جدید به
شمار میرود .جنگ قیمتی بهویژه در صنایعی
که بنگاهها میخواهند با کاهش قیمت از تمام
ظرفیت کارخانه اســتفاده کنند ،به کار گرفته
میشود« .تکنولوژی و تغییرات تکنیکی» یکی
از مباحثی است که در ســالهای اخیر به یک
مزیت انکارناپذیر برای صنایع تبدیل شده است،
معموال تولید در صنایع با تکنولوژی باال یکی از
منابع عمده مزایای هزینهای محسوب میشود.
همچنین بررسیها نشان میدهد «تمرکز باال»
یکی از مهمترین موانع ورود بنگاههای نوظهور
بهشــمار میرود .در یک صنعت بــا تمرکز باال
بنگاهها میتوانند با همکاری روی قیمت و مقدار
بر شــرایط ورود بنگاههای جدیــد اثر بگذارند.
«نشــان تجاری» هم که در ردیــف دوازدهم
موانع ورود بنگاهها قرار گرفته است در برگیرنده
مجموعه اطالعات درباره کاالهاســت .زمانیکه
کســب اطالعات درباره کاالی جدید هزینهبر
باشد نشــان تجاری میتواند عدم اطمینان را
کاهش دهد« .هزینههای غیرقابل برگشت» نیز
هزینههایی هستند که در کوتاهمدت و میانمدت
حتی با توقف تولید قابل برگشــت نیستند و در
این میــان این بنگاههای جدید هســتند که با
تحمل این هزینهها راه را برای ورود به بازارهای
صنعتی تغییر خواهند داد؛ تغییری که به گفته
تحلیلگران برای سرمایهگذاران برگشت به عقب
سرمایه محسوب میشود.
همچنین بررســیها حاکی است که «تسلط
بر منابع استراتژیک انحصار در محصول یا روش
تولید» نیز میتواند ســهم غیرقابل انکاری در
عدم ورود بنگاههای جدید به بازارهای صنعتی
داشته باشد.

غیرقابل قبولی را مطرح کرد که نه تنهــا برای ایران که برای طرفهای
اروپایی نیز پذیرفتنی نبودند .فخریهکاشان با اشاره به این موضوع گفته
است :اینکه رئیسجمهوری کشوری مانند آمریکا که هم قدرت دارد و هم
نفوذ ،مسائلی را مطرح کند که در پس آنها عقل و منطق وجود ندارد ،شاید
در نگاه اول امکان توجه نکردن به آن وجود داشته باشد ،اما در صورت اقدام
این فرد برای تصمیمهای جدید نیاز به آمادگی کامل ایران وجود دارد.
دومین حادثه رفتارهای جدید فروشندگان و خدماتدهندگان به ایران
بود .پس از ورود نخســتین فروند از هواپیماهای خریداریشده ،مسائل
جدیدی بهوجود آمد که پیش از آن امکان پیشبینی دربارهشان وجود
نداشت .مسائلی که در رفتار قطعهســازان ،فروشندگان و ارائهکنندگان
خدمات به ایران تاثیراتی جدی بهوجود میآورد .فخریهکاشان اظهار کرده
است که این موضوعات قبل از روی کار آمدن ترامپ مطرح نبودند اما امروز
نیاز به بررسی و پیگیری جدی آنها وجود دارد .معامله صورت گرفته میان
ایران و شرکتهای هواپیماساز بزرگ جهانی پیچیدگیهای خاص خود
را داشت و نتیجه آن این شد که در جریان اجرای این قرارداد به مسائلی
برخوردیم که حتی ایرباس و بوئینگ نیز آن را پیشبینی نمیکردند.

میز خبر
طرحی که  ۶۵هزار شغل
ایجاد میکند

| طرح روستا تعاون که قرار است در  ۲۰۰۰روستا اجرایی شود ،در مرحله
اول با ایجاد هزار تعاونی در هزار روســتا کلید خورده است .وزارت تعاون درصدد
است با اجرای این طرح بخشی از اهداف اشتغال دولت را در قالب توسعه اشتغال و
کسب و کار روستایی محقق کند.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ،طرح «روستا
تعاون» در راستای تولید و اشتغال پایدار مناطق روستایی و در جهت پیاده سازی
برنامه اشتغال فراگیر وزارت تعاون در سراسر کشور به اجرا در آمده است.
چشم انداز یک ساله اجرای طرح روستا تعاون شامل ایجاد  ۲۶هزار نفر فرصت
شغلی جدید ،اجرای حدود  ۲۰۰۰طرح اشــتغالزایی روستایی در بخش تعاون،
راهاندازی  ۹گرایش تعاونی در روســتاها و اختصاص حدود  ۴۳۰۵میلیارد ریال
اعتبار برای توسعه و تقویت بنیه اقتصادی جامعه روستایی کشور است.
بخش تعاون قابلیت ســاماندهی آحاد جامعــه در گروههای مختلف جوانان،
زنان و فارغ التحصیالن دانشگاهی ،اقشــار حمایتی تحت پوشش روستاییان و
عشایر و اجرای مدلهای متنوع اشــتغالزا را بر اساس گروه های هدف در قالب
تعاونیهای متعارف دهیاریها و توسعه روســتایی دارد که همکاری دولت در
واگذاری پروژههای ســرمایهگذاری مناســب به تعاونیهای توســعه و عمران
شهرســتان می تواند تحولی در این بخش ایجاد کند.بر اساس ماده  ۲۷قانون
برنامه ششم توسعه ،توسعه روستاها به ویژه عمران و آبادی و اشتغال روستایی
مورد تاکید قرار گرفته به نحوی که در اهداف متصوره ایجاد و توسعه  ۵۴خوشه
کسب و کار روستایی  ،ساخت  ۹۸ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد حداقل یک
میلیون و  ۹۱۴هزار فرصت شغلی در روستاها پیش بینی شده است تا از طریق
بخشهای تعاونی و خصوصی ایجاد شــود.بر این اساس تهیه طرحی که بتواند
سهم بخش تعاون را بر مبنای ســهم بندی گرایشــهای فعالیت روستاییان و
رشتههای فعالیت تعاونیها در این برنامه تعیین کند ،ضروری به نظر میرسد.
معاونت امور تعاون وزارت تعاون بر مبنــای تاکید مقام معظم رهبری در حوزه
اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر توان تخصصی و عملیاتی تعاونگران کشــور با ارائه
طرح و برنامه اجرایی پنج ساله طرح روستا تعاون جهت ایجاد اشتغال در قالب
تعاونیهای روســتایی اقدام کرده اســت که جهت اجرایی کــردن برنامههای
توسعه اشــتغال در این بخش ،به ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانها
ابالغ شده است.سیدحمید کالنتری ـ معاون امور تعاونیهای وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی میگوید :با اجرای طرح «روســتا تعاون» بستر اشتغال پایدار
در روستاها فراهم شده و از مهاجرت روســتاییان به شهرها و گسترش پدیده
حاشیهنشینی جلوگیری میشود.سیدحمید کالنتری ـ معاون امور تعاونیهای
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ایجاد شــغل در روستاها را ارزان و کمهزینه
میداند و میگوید :سهم تعاونیها از  ۹۵۰هزار شغلی که قرار است طبق برنامه
ششم در سال ایجاد شود ۱۰ ،درصد است و اجرای این تعاون  ۶۵هزار شغل در
کشور ایجاد میکند.کالنتری مصوبه برداشت  ۱.۵میلیارد دالر از منابع صندوق
توسعه ملی را پشــتوانه اجرای این طرح دانسته و میافزاید :برای اجرای طرح
روستا تعاون در گام نخست  ۱۰۰۰تعاونی در هزار روستا ایجاد میشود و یا از
ظرفیت تعاونیهای موجود استفاده میشود و الزمه فعالیت تعاونیها در روستا،
تامین مواد اولیه و برند سازی است.

با حضور سفير ايران در آلمان صورت گرفت؛

امضای قرارداد ایران خودرو و مرسدس بنز
در قالب شرکت مشترک

| گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت مرسدس بنز قرارداد ایجاد شرکت
مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری را امضا کردند.
همچنین قرار داد دو شرکت مشترک دیگر نیز در ماه های آینده نهایی می شود .به
گزارش کائنات و به نقل از ایکوپرس ،این قرارداد روز سه شنبه میان شرکت ایران
خودرو دیزل به نمایندگی از گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت بنز ،در سایت تولید
وورث ،مقر اصلی مرسدس بنز به امضا رسید.در امضای این قرارداد دکتر علی ماجدی
سفیر ایران در آلمان ،مهندس محسن صالحی نیا ،معاون امور صنایع وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،مهندس هاشــم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و
جمعی از مدیران ارشد دو شرکت حضور داشتند.مهندس یکه زارع ،مدیر عامل گروه
صنعتی ایران خودرو در این مراسم با اشاره به امضای قرار داد و تفاهم نامه با شرکت
بنز در تولید و فروش محصول ســواری ،ابراز امیدواری کرد که با توجه به همکاری
های دو شرکت در حوزه خودروهای تجاری همکاری طرفین در خصوص تفاهم نامه
و قرار داد سال گذشته نیز به همین منوال پیگیری شود.قرار داد خودروهای تجاری که
امروز امضا شدشامل ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش
خودروهای تجاری است.این شرکت ،به صورت انحصاری مسئولیت فروش محصوالت
تجاری مرسدس بنز را بر عهده خواهد داشت.همچنین شرکت دوم که قرار داد آن در
ماه آینده نهایی می شود ،مسئولیت تولید را برعهده دارد و نسل فعلی و آینده کامیون
آکتروس از جمله تولیدات این شرکت خواهد بود.نسل فعلی آکتروس تا سال 2019
تولید شده و نسل جدید این کامیون نیز از سال  2019به بعد بر اساس استانداردهای
روز اروپا تولید خواهد شد .در فاز بعدی نیز خط تولیدی جدید دیگری پیش بینی
شده است.بر اساس برنامه ،ساخت داخل شرکت مشترک تولیدی در سال نخست به
 20درصد خواهد رسید و این میزان در صورت صرفه اقتصادی می تواند به  30تا 50
درصد افزایش پیدا کند.بر اساس این گزارش نیازسنجی و تولید محصوالت جدید و
جایگزینی با محصوالت فعلی نیز در برنامه شرکت مشترک تولیدی ایران خودرو و
دایملر پیش بینی شده است.همچنین شرکت دیگر در حال مذاکره ،در خصوص تولید
موتور میان شرکت ایران خودرو دیزل و دایملر بوده که وظیفه آن تولید موتورهای
جدید بر اساس نیاز بازار در شرکت مشترک جدید است.شرکت مرسدس بنز نخستین
برند خودروهای تجاری در دنیا را در اختیار دارد که امضای قرار داد سرمایه گذاری
مشترک با ایران خودرو بیانگر امنیت سرمایه گذاری در ایران است.

مزیتهای  ۳گانه راهاندازی بازار
مشتقه ارزی در بورس کاال

| یک کارشناس بازار سرمایه معتقد اســت که راهاندازی بازار مشتقه
ارزی در بورس کاالی ایران سه مزیت پوشش ریسک فعالیت های اقتصادی و
بازیگران بازار ،تسهیل در ورود سرمایه گذار خارجی و پاسخ به نیاز سفته بازان
را به همراه دارد.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ،تک نرخی شدن ارز وعدهای
که از ســال  ،۱۳۶۸یعنی از اولین برنامه پنج ساله تاکنون مطرح بوده ،ولی در
عمل محقق نشده است .اما نکته اساسی این است که طی چند سال اخیر وجود
چند نرخ در بــازار و تفاوت بین نرخ ارز در بازار نقــدی و اتاق مبادالت ،زمینه
فســاد و ناامنی فضای کسب و کار را مهیا کرده اســت .بنابراین تحقق یکسان
سازی نرخ ارز بیش از هر زمانی برای ثبات اقتصادی کشور در بحبوحه حرکت
به سمت رونق اقتصادی احساس می شود.اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز
از آنجایی برای دولت اهمیت دارد که می توان گفت بازیگر اصلی آن در جهت
عرضه خود دولت است و نیمه دیگر بازی در دست صادرکنندگانی خواهد بود
که می توانند مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات محصوالت خود را برای ایجاد
بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی و البته با سطح قابل قبولی از کارایی در
آن عرضه کنند .واردکنندگان نیز به عنوان متقاضیان این بازار در سمت مقابل
حضور دارند؛ اما آنچه وجه مشــترک این بازیگران اســت ،تمایل برای پوشش
ریسک ناشی از نوسانات ارزی است که به دلیل تالطم قیمتها در بازار به آنها
تحمیل میشــود .در این بین در دولت اول حسن روحانی با تصویب راهاندازی
بازار مشتقه ارزی در شــورای عالی بورس ،فرمان آماده باش برای فراهم شدن
زیرساخت های عرضه ارز در بورس کاالی ایران صادر شد که براساس آن ،نرم
افزارهای معامالتی الزم برای راهاندازی بازار مشتقه ارزی و آیین نامه های مورد
نیاز راه اندازی این معامالت -که برخی از آن بــه عنوان « بورس ارز» یاد می
کنند -در بورس کاال تدوین شــد و با توجه به طی مراحل آزمایشی معامالت،
آماده انجام معامالت رسمی است.
به این ترتیب با توجه به اهمیت باالی پوشــش ریسک نوسانات نرخ ارز ،نقش
بازار مشتقه ارزی و استفاده از ابزارهای نوین مالی از جمله آتی و آپشن پررنگ تر
میشود تا بازیگران بازار ارز به کمک آنها بتوانند ریسک های مترتب به فعالیت
های ارزی خود را پوشش دهند .از این رو ،بورس کاال با فراهم ساختن زیرساخت
های فنی و اجرایــی الزم و تدوین آیین نامه ها و طراحی نرم افزارهای معامالتی
آن ،خود را برای راه اندازی این بازار آماده کرده اســت.در همین ارتباط ،محمد
اقبال نیا کارشناس بازار سرمایه درباره مزایای اجرای سیاست تک نرخی در کشور
گفت :اجرای این برنامه با توجه به اینکه جلوی رانت و فساد را می گیرد ،به لحاظ
کارکردهای اقتصادی می تواند فضای اقتصاد را شفاف کند.
محمد اقبال نیا تاکید کرد :در حال حاضر به دلیل وجود دو و حتی چند نرخ ارز
در کشور ،شاهد صدور ســیگنال های غلط به فعاالن اقتصادی هستیم .از این رو
همه فعاالن و کارشناسان حوزه اقتصاد شکی در لزوم اجرای برنامه یکسان سازی
نرخ ارز ندارند.محمد اقبال نیا کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد :اما اینکه
با وجود تالش دولت این امر تاکنون محقق نشده ،به دلیل وجود برخی موانع از
جمله تحریم های بین المللی و قطع روابط بانک های ایران با شــبکه بانکی بین
المللی بوده که کار را برای اجرای این سیاست دشوار کرده است.

| مدیرعامل بانک ملی ایران گفت :بانک
ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسالم
و در راستای تاکید نهادهای ذیربط ،گامی بلند در
جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی
را برداشــت.به گزارش کائنات و به نقل از روابط
عمومی بانک ملی ایران ،دکتر محمد رضا حسین
زاده مدیرعامل بانک ملی ایران افزود :مجموعه مقررات و ضوابط اجرایی ناظر
بر قانون مبارزه با پولشویی تحت عنوان بخشنامه «سری  37ب» تدوین و
پس از تصویب در کمیته عالی تدوین و بازنگری بخشنامه ها و دستورالعمل
های بانک ملی ایران به شعب سراسر کشور ابالغ شد.دکتر محمد رضا حسین
زاده مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار کرد :شناسایی و احراز هویت مشتریان
ایرانی و خارجی ،تعیین سطح فعالیت مشتریان ،نحوه ارسال اسناد و مدارک
مشتریان به نشانی پستی آنها ،رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه
نظام های پرداخت و روابط کارگزاری ها ،گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف
مقرر ( )CTRو شناسایی معامالت مشکوک و شیوه گزارش دهی ()STR
از اجزای این بخشنامه است.مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد :در گام
بعدی ،این بانک تالش دارد در اجرای ضوابط و وضعیت شناسایی مشتریان
( )KYCاز سامانه های نرم افزاری به روز همراه با آخرین استانداردها برای
اولین بار در شبکه بانکی کشور استفاده کند.

قرارداد همکاری «بانک پارسیان»
و اگزیم بانک کره جنوبی به امضا رسید

| قــرارداد تأمین مالــی بلندمدت بانک
پارســیان و اگزیم بانک کرهجنوبی در راســتای
اشتغالزایی و کمک به تولید و پیشرفت اقتصاد کشور،
به امضای طرفین رسید.به گزارش کائنات و به نقل
از روابط عمومی بانک پارسیان؛ بانک پارسیان یکی
از  12بانک ایرانی است که در چارچوب توافق بانک
مرکزی  ،قرارداد تامین مالی بلند مدت به ارزش 8
میلیارد یورو با اگزیم بانک کره جنوبی منعقدکرد و به همین منظوراین بانک در
زمین ه قراردادهای فاینانس ،آماده بررسی قبول عاملیت پروژههای ارائه شده از
سوی متقاضیان است.بر اساس این قرارداد؛ اگزیم بانک کره جنوبی ازطریق بانک
های عامل ایرانی ،نسبت به تأمین مالی پروژه های مختلف کشورمان در حوزه
های عمرانی و تولیدی اقدام می کند و نتیجه این تفاهم راه اندازی بسیاری از
پروژههای عمرانی و تولیدی است که اثرات بسیار مثبتی بر رشد اقتصادی کشور
خواهد گذاشت.هدف ازاین طرح ،تامین مالی میان مدت ( با دوره بازپرداخت
نهایتاً تا ده سال) خرید کاالها و خدمات از کشور کره جنوبی به منظور اجرای
طرح های زیربنایی تولیدی و صنعتی و طرح های توسعه ای در ایران می باشد
و وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور تضمین بازپرداخت تسهیالت دریافتی
تحت قرارداد ،نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام می کند .همچنین
در قالب قرارداد مذکور ،معادل یورویی 100میلیون دالر به عنوان تسهیالت
ارزی کوتاه مدت(ریفاینانس) نیز اجرایی شد که تسهیالت موردنظر درقالب
گشایش اعتبار اسنادی و باهدف تامین مالی کوتاه مدت جهت خرید کاالهای
اساسی ،ضروری ،دارو و تجهیزات پزشــکی(حداکثر با دوره بازپرداخت 180
روزه) و مواد اولیه واحدهای تولیــدی( حداکثر با دوره بازپرداخت  360روزه)
توسط خریداران ایرانی از صادرکنندگان کره جنوبی قابل استفاده است .

نقش بسزای «بانک شهر»
در حمایت از موضوعات فرهنگی

| عضو شورای اســامی شهر تهران
با بیان اینکه بانک شــهر همواره پشــتیبان
مدیریت شهری بوده است ،نقش این بانک را در
حمایت از موضوعات فرهنگی همچون برگزاری
نمایشگاه عطر سیب ،حائز اهمیت ارزیابی کرد.
به گزارش کائنات و به نقل از مرکز ارتباطات و
روابط عمومی بانک شــهر ،مجید فراهانی ،عضو پنجمین دوره شورای
اسالمی شهر تهران در حاشــیه افتتاح نمایشگاه فرهنگی عطر سیب با
بیان این مطلــب اظهار کرد :یکی از وظایف مهم شــهرداریها همواره
کمک به مراسم و آیینهایی است که با روح مردم پیوند دارد و شورای
شــهر جدید نیز افتخار دارد تا این مسیر معنوی را همراهی کند تا روح
 1400ساله این مراسمها حفظ شود.وی در ادامه با اشاره به نقش بانک
شهر در حمایت از شهرداریها اظهار کرد :این بانک به عنوان مجموعهای
که با شهرداریها پیوند دارد ،همیشه به عنوان پشتیبان در کنار مدیریت
شهری بوده است و خوشحال هســتیم که این حمایت را از موضوعات
فرهنگی مانند برگزاری نمایشگا ه عطر سیب نیز دارد.این عضو شورای
اسالمی شهر تهران خاطر نشان کرد :بانک شهر همواره درتامین اعتبار
پروژههای مختلف عمرانی و طرحهای زیر ســاختی پیشقدم بوده و در
برگزاری نمایشگاه فرهنگی عطر سیب نیز توانسته حمایتهای بسزایی
را داشته باشد که قابل تحسین است.

با راه اندازی پایگاه خبری «بانک مسکن»
رصد روزانه تحوالت حوزه ساختمان
امکان پذیر شد

| بانک مسکن با راه اندازی پایگاه خبری
بانک مسکن( هیبنا) و تعریف چارچوب هدفمند
برای انعکاس اخبار و گزارش های مورد نیاز دو
دسته مخاطب ،امکان پیگیری روزانه تحوالت
بخش مســکن و ســاختمان برای مخاطبان را
فراهم کرد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط
عمومی بانک مســکن ،پایگاه خبــری بانک مســکن(هیبنا) به آدرس
اینترنتی  www.hibna.irدر حال حاضر در دسترس عالقه مندان به
پیگیری اخبار و تحوالت بخش مسکن و ساختمان قرار دارد.پایگاه خبری
بانک مسکن(هیبنا)  ،زیر نظر روابط عمومی این بانک ،فعالیت می کند
و ماموریت اصلی تعریف شــده برای آن بر اساس آنچه مدیر عامل بانک
مسکن از اواخر سال  94ترسیم کرد« ،انتشــار آخرین اخبار از تحوالت
مسکن ،مالی مسکن و همچنین تحلیل وقایع و رخدادهای اقتصاد مسکن
از طریق انعکاس نظرات اقتصاددانان و متخصصان حوزه مسکن» است.
بر این اساس ،محتوای پایگاه خبری بانک مسکن به گونه ای است که دو
دسته مخاطب شامل طیف متنوعی از فعاالن بازار مسکن از جمله سرمایه
گذاران ساختمانی ،فروشــنده های ملک ،مشاوران امالک و به خصوص
خریداران مسکن از یک سو و کارشناسان و صاحب نظران بخش مسکن
از سوی دیگر بتوانند با مراجعه روزانه به درگاه اینترنتی پایگاه ،از آخرین
تحوالت بخش مسکن مطلع شوند.مسعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و
بازاریابی بانک مسکن و مدیر مسوول پایگاه خبری بانک مسکن(هیبنا)
در این باره اعالم کرد :مطابق اهداف تعریف شــده برای پایگاه و براساس
نقشه راه ترسیم شده از سوی مدیر عامل بانک مسکن ،قرار است تولیدات
رسانه ای این پایگاه به گونه ای انجام شود که در فاصله کوتاه ،به مرجع
خبررسانی در بخش مسکن تبدیل شود.ایزدی با اشاره به اینکه بانک های
توسعه ای مسکن در دنیا ،عالوه بر پیشتازی در حوزه تامین مالی مسکن،
ت گذاری بخش مسکن بر
همواره نقش مشاوره ای و هدایتگرانه در سیاس 
عهده دارند.از این رو  ،به یک ابزار رسانه ای فراگیر در حوزه اطالعرسانی
تحوالت بخش مسکن مجهز هستند.مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک
مسکن تصریح کرد :پایگاه خبری بانک مســکن بنا دارد ضمن انعکاس
خبرهای دســت اول در حوزه تامین مالی مســکن و اقتصاد مسکن ،پل
ارتباطی بین مشتریان بانک مسکن و مدیران بانک باشد به این معنا که
بتواند بازتاب دهنده نظرات ،انتقادات و خواسته بهرهبرداران از خدمات
بانک مسکن به مدیران بانک باشد.

