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صنعت ،معدن و تجارت
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همتی در تشریح کنفرانس بین المللی بانکداری:

بدهیهای شرکتی دنیا در ۲۰سال آینده
به ۵۰۰درصد تولید ناخالص میرسد

رئیــس کل بانــک مرکــزی
بــا اشــاره بــه رشــد ســریع
بدهــی هــای شــرکتی
در سیســتم بانکــی دنیــا،
گفت:گفــت :بــا رونــد فعلــی
ظــرف ۲۰ســال آینــده
مجمــوع بدهیهــا در ســطح جهــان بــه  ۵۰۰درصــد تولیــد
ناخالــص جهــان میرســد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،عبدالناصــر همتــی بــا انتشــار
پیامــی در صفحــه شــخصی خــود در فضــای مجــازی بــا ارائــه
گزارشــی از ســفر خــود بــه کویــت و شــرکت در کنفرانــس
بیــن المللــی بانکــداری نوشــت :روز دوشــنبه اول مهــر ۹۸
بــه دعــوت رئیــس بانــک مرکــزی کویــت در کنفرانــس بیــن
المللــی بانکــداری در ایــن کشــور شــرکت کــردم .درایــن
نشســت بحثهــای مهمــی در مــورد چالشــهای سیاســی و
اقتصــادی سیســتم بانکــی مطــرح شــد.
دو چالــش مهــم بــه تفصیــل درکنفرانــس بحــث شــد :یکــی
ســرعت رشــد تکنولــوژی و اینکــه اگــه سیســتم بانکــی نتوانــد
خــود را بــا تحــوالت تکنولــوژی تطبیــق دهــد ،بــه تدریــج
جایــگاه خــود را از دســت مــی دهــد.
دوم ،رشــد ســریع بدهــی هــای شــرکتی اســت کــه بــا رونــد
فعلــی رشــدش ظــرف  ۲۰ســال آینــده مجمــوع بدهــی هــا
را در ســطح جهــان بــه  ۵۰۰درصــد تولیــد ناخالــص جهــان
خواهــد رســاند .قبــل از شــروع کنفرانس،فرصتــی بــود
بــرای گفتگــو و تبــادل نظــر بــا برخــی از رؤســای بانکهــای
مرکــزی منطقــه .درایــن کنفرانــس رؤســای بانکهــای مرکــزی
قطر،امــارات ،عمــان ،عربســتان ســعودی،بحرین،مصر و اردن
شــرکت داشــتند.

وزیر نفت :

هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت
حاملهای انرژی نهایی نشده است

وزیــر نفــت در پاســخ بــه
پرسشــی مبنــی بــر اینکــه
آیــا تصمیــم شــورای عالــی
هماهنگــی اقتصــادی بــرای
افزایــش قیمــت حاملهــای
انــرژی بــه وزارت نفــت ابــاغ
شــده اســت ،گفــت :هنــوز تصمیمــی نهایــی نشــده اســت.
زنگنــه :هنــوز تصمیمــی بــرای افزایــش قیمــت حاملهــای
انــرژی نهایــی نشــده اســت .بــه گــزارش روابــط عمومــی
وزارت نفــت بــا انتشــار اطالعیــهای اعــام کــرد :در پــی
برداشــت نادرســت برخــی رســانهها از ســخنان بیــژن
زنگنــه ،وزیــر نفــت در حاشــیه آییــن گشــایش رســمی
ســیزدهمین نمایشــگاه ایــران پالســت ،دربــاره قیمــت
بنزیــن بــه آگاهــی میرســاند ،وزیــر نفــت در پاســخ بــه
پرســش یکــی از خبرنــگاران مبنــی بــر اینکــه آیــا تصمیــم
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی بــرای افزایــش قیمــت
حاملهــای انــرژی بــه وزارت نفــت ابــاغ شــده اســت؟
اظهــار کــرد« :هنــوز تصمیمــی نهایــی نشــده اســت».

آغاز طرح واکسیناسیون طیور علیه بیماری نیوکاسل
مرحلــه نخســت واکسیناســیون طیــور بومــی علیــه بیمــاری
نیوکاســل در  ۴۰روســتای ایــن شهرســتان بــه صــورت رایگان
آغــاز شــد .سرپرســت شــبکه دامپزشــکی مهابــاد در گفــت و
گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت :طــرح رایــگان واکسیناســیون
طیــور بومــی علیــه بیمــاری نیوکاســل در مهابــاد در ۲
مرحلــه اجــرا میشــود کــه در مرحلــه نخســت  ۲۰درصــد
از روســتاهای ایــن شهرســتان توســط  ۲تیــم دامپزشــکی
مایهکوبــی شــده و مرحلــه دوم آن نیــز توســط نیروهــای
بســیج ســازندگی انجــام میگیــرد .عبــاس آغــاز افــزود:
مرحلــه نخســت ایــن طــرح از امــروز بــه مــدت یــک هفتــه
ادامــه دارد و پــس از پایــان ایــن مرحلــه ،مرحلــه دوم نیــز بــه
زودی شــروع و اطالعرســانی میشــود .وی پیشبینــی کــرد
کــه در ایــن  ۲مرحلــه بیــش از  ۶۰هــزار قطعــه مــرغ بومــی
در روســتاهای ایــن شهرســتان واکســینه شــوند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مطرح کرد:

جای خالی بخش خصوصی در الیحه قانون تجارت
رییــس کمیســیون معــادن و صنایــع معدنــی اتــاق بازرگانــی
ایــران معتقــد اســت در الیحــه قانــون جدیــد تجــارت نظــر
بخــش خصوصــی لحــاظ نشــده و ایــن مســئله میــزان
کارآمــدی قانــون جدیــد را بــا ابهــام مواجــه کــرده اســت.
بهــرام شــکوری در گفتوگــو بــا ایســنا ،تشــریح کــرد:
یکــی از مســائلی کــه امــروز در فضــای سیاســتگذاری و
قانونگــذاری کشــور بــه چشــم میخــورد ،عــدم توجــه
بــه مــاده  ۲و  ۳قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار
در مــوارد متعــدد اســت ،قانونــی کــه در آن دولــت مکلــف
بــه نظرخواهــی از اتاقهــا و تشــکلهای بخــش خصوصــی
در تدویــن مقــررات و آییننامههــا شــده اســت درحالیکــه
حقیقــت امــر طــور دیگــر رقــم میخــورد .وی ادامــه داد :روال
کار در ســالهای گذشــته ایــن طــور بــوده کــه نظرخواهــی از
بخــش خصوصــی یــا بــه صــورت نمایشــی اتفــاق میافتــد بــه
طوریکــه در حــوزه یــک مســئله مهــم کــه کار کارشناســی
آن ممکــن اســت از چنــد هفتــه تــا چنــد مــاه زمانبــر باشــد،
ظــرف مــدت چنــد روز از بخــش خصوصــی نظرخواهــی
میشــود و بهســرعت نیــز الزماالجــرا میشــود یــا ک ًال
نظــری از بخــش خصوصــی گرفتــه نمیشــود.
رییــس کمیســیون صنایــع معدنــی اتــاق ایــران بــا بیــان
اینکــه نپرســیدن نظــر فعــاالن اقتصــادی ،میتوانــد بــرای
بخــش قابــل توجهــی از اقتصــاد ایــران مشــکل آفریــن شــود،
اظهــار کــرد :گاهــی ایــن عــدم توجــه بــه بخــش خصوصــی،

در اتخــاذ سیاســتها و دســتورالعملها مربــوط بــه یــک
حــوزه اســت ،ماننــد دســتورالعملهای اعمــال عــوارض
صادراتــی بــر مــواد معدنــی امــا متاســفانه گاهــی دامنــه
ایــن بیتوجهــی و بیاعتنایــی از شــمول یــک بخــش
ماننــد معــدن نیــز فراتــر مــیرود و کل فعالیــن اقتصــادی
کشــور را در بــر میگیــرد بــه طوریکــه در نحــوه بررســی
الیحــه قانــون تجــارت ،شــاهد اعتــراض تمامــی فعــاالن
بخشهــای اقتصــادی کشــور بــه جــای خالــی بخــش
خصوصــی در رونــد اصــاح ایــن قانــون هســتیم .شــکوری
بــا بیــان اینکــه تصویــب  ۳۰۰مــاده قانونــی از قانــون تجــارت
در کمتــر از چنــد روز ،مــوج عظیمــی از نگرانیهــا را بــرای
فعالیــن اقتصــادی کشــور ایجــاد کــرده اســت ،گفــت :ایــن
درحالیســت کــه قانــون تجــارت بــه عنــوان قاعــده حاکــم
بــر روابــط بازرگانــان و اعمــال تجــاری کشــور ،مهمتریــن
قانــون در زمینــه امــور تجــاری و امــور مربــوط بــه بازرگانــان
اســت و الزم اســت بــه منظــور جلوگیــری از مشــکالتی آتــی و
دوبــارهکاری در اصــاح قوانیــن ،امــروز بــا دقــت و حساســیت
بیشــتری بــه اصــاح ایــن قانــون مبــادرت شــود .متأســفانه
یکــی از ضعفهــای قانونگــذاری کشــور ایــن اســت کــه
معمــوالً بعــد از تصمیمگیــری بــه دنبــال اصــاح برمیآییــم.
بــه گفتــه رییــس کمیســیون صنایــع معدنــی اتــاق ایــران در
صــورت تــداوم شــرایط فعلــی در تصویــب قانــون تجــارت ،بــه
واســطه محدودیتهــا و مقــررات غیــر منطبــق بــر فضــای

دبیر انجمن کارفرمایان پتروشیمی مطرح کرد:

افزایش  ۶.۵میلیون تنی ظرفیت باالدستی پتروشیمی
دبیــر انجمــن کارفرمایــان پتروشــیمی گفــت :تــا پایــان ســال
 ۶.۵میلیــون تــن بــه ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی
باالدســتی اضافــه میشــود کــه ایــن افزایــش ظرفیــت ،در
راســتای تأمیــن نیــاز بخــش پاییندســتی اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،احمــد مهــدوی ابهــری ،دبیــر
انجمــن کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی در نشســت خبــری
امــروز (اول مهــر  )98بــا بیــان اینکــه هــدف مــا اســتفاده از
منابــع هیدروکربــوری غنــی در راســتای کاهــش خامفروشــی
و همچنیــن ایجــاد اشــتغال پایــدار اســت ،گفــت :ایــن اهــداف
در ایــن صنعــت در حــال پیشــرفت و اجرایــی شــدن اســت و
بــا تولیــد انــواع محصــوالت مختلــف در حــال تامیــن نیازهــای
کشــور اســت .بــا گســترش و توســعه صنایــع پتروشــیمی ،بــه

دنبــال جایگزیــن شــدن صنعــت چــوب و آهــن هســتیم.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه توانایــی و ظرفیــت باالیــی
در تولیــد انــواع محصــوالت پتروشــیمی در کشــور وجــود
دارد ،امــا ســهم کمــی از مــواد پالســتیکی در بازارهــای
کشــورهای همســایه در اختیــار داریــم کــه بــرای حضــور
فعــال در بازارهــای بینالمللــی ،نیازمنــد ارائــه مناســب از
توانمندیهــا و محصــوالت تولیــدی هســتیم .بــه گفتــه
ایــن مقــام مســئول ،تــا پایــان امســال  ۶.۵میلیــون تــن بــه
ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی باالدســتی اضافــه
میشــود کــه ایــن افزایــش ظرفیــت ،در راســتای تأمیــن
نیــاز بخــش پاییندســتی و همچنیــن صــادرات اســت.
ابهــری بــا بیــان اینکــه بازارهــای داخلــی ظرفیــت محــدودی

طبق اعالم بانک مرکزی :

پرداخت تسهیالت در بانکها منوط به اخذ گزارش اعتباری شد

براســاس بخشــنامه جدیــد بانــک مرکــزی،
موسســات اعتبــاری موظــف شــدند بــه
منظــور اعطــای تســهیالت و ایجــاد
تعهــدات ،گــزارش اعتبــاری از شــرکت
اعتبارســنجی اخــذ کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بانــک مرکــزی در
بخشــنامهای بــه تمامــی بانکهــا و
موسســات اعتبــاری اعــام کــرد :بــه
اســتناد مــواد ( )۵و ( )۸قانــون تســـهیل
اعطــای تســـهیالت بـــانکی و کاهــش
هزینههــای طــرح و تســریع در اجــرای
طرحهــای تولیــدی و افزایــش منابــع
مالــی و کارآیــی بانکهــا مصــوب ســال
« ،۱۳۸۶آییننامــه نظــام ســنجش اعتبــار»
موضــوع تصویبنامــه شــماره /۲۱۱۸۲۹
ت ۳۹۳۹۶هـــ مــورخ  ۱۳۸۶.۱۲.۲۶هیــأت
محتــرم وزیــران بــه تصویــب رســید و
طــی بخشــنامه شــماره مــب ۳۴۸/مــورخ
 ۱۳۸۷.۲.۲بــه شــبکه بانکــی کشــور ابــاغ
شــد.
متعاقبــاً طــی ســالیان اخیــر و نظــر بــه
ضــرورت بازنگــری آییننامــه مذکــور،
بــه روزرســانی آییننامــه نظــام ســنجش
اعتبــار در دســتور کار ایــن بانــک قــرار
گرفــت و نهایتــاً اصالحیــه آییننامــه
یادشــده در جلســه مــورخ ۱۳۹۸.۳.۲۹

هیــات محتــرم وزیــران تصویــب شــد.
بــر اســاس ایــن آییننامــه ،موسســات
اعتبــاری موظــف شــدند بــه منظــور اعطــای
تســهیالت و ایجــاد تعهــدات ،گــزارش
اعتبــاری از شــرکت اعتبارســنجی اخــذ
کننــد .لیکــن اســتفاده از گــزارش اعتبــاری
شــرکت اعتبارســـنجی نافــی مســـئولیت
مؤسســه اعتبــاری در بررســی دقیــق اهلیت
اعتبــاری متقاضــی تســهیالت نخواهــد بــود.
همچنیــن مؤسســات اعتبــاری صرفـاً مجــاز
بــه همــکاری بــا شــرکت اعتبارســنجی
دارای مجــوز از بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران هســتند.
طبــق ایــن آییننامــه ،حداقــل مبلــغ
ســرمایه بــرای تاســیس و فعالیــت
شــرکت اعتبارســنجی  ۵۰۰میلیــارد
ریال تعیـــین شــده اســـت که بـــر مبنـــای
آن ،تامینکننــدگان موظفنــد ظــرف
مهلتهــای مقــرر کــه بــه تصویــب شــورای
موضــوع مــاده  ۲آییننامــه میرســد ،بــا
فراهــم ســاختن زیرســاختهای الزم و در
چارچــوب آییننامــه مزبــور و مصوبــات
شــورای یــاد شــده ،اطالعاتــی کــه موجــب
تکمیــل نظــام ســنجش اعتبــار میشــود را
از طریــق بســتر شــبکه ملــی اطالعــات در
اختیــار شــرکت اعتبارســنجی قـــرار دهنــد.

کســب و کار ،مشــکالت جدیــدی بــرای فضــای اقتصــادی و
تجــاری کشــور ایجــاد میشــود و زمینهســاز افزایــش دخالــت
دولــت و دیگــر دســتگاهها در اقتصــاد کشــور خواهــد شــد .در
واقــع از آنجــا کــه ایــن قانــون بیــش از  ۸۰ســال قدمــت دارد،
حداقــل فعــاالن اقتصــادی بــا کارکــرد ایــن قانــون در فضــای
کســب و کار خــود آشــنا هســتند و نظــر آنهــا ایــن اســت
کــه بــه مراتــب قانــون قدیــم ،مشــکالت کمتــری را نســبت
بــه یــک قانــون جدیــد و ناقــص ،رقــم خواهــد زد .شــکوری
بــا بیــان اینکــه تردیــدی در لــزوم اصــاح قانــون قدیمــی
تجــارت وجــود نــدارد ،تشــریج کــرد :قطعــا مــا بــه قانونــی
نیــاز داریــم کــه مباحــث جدیــد تجــارت را دربرگیــرد امــا
اگــر در تصویــب ایــن قانــون ،ســرعت جایگزیــن دقــت شــود،
تبعــات آن بــرای اقتصــاد کشــور غیرقابــل جبــران خواهــد بود
بهطوریکــه نــه تنهــا ســرمایهگذاران خارجــی را از ورود بــه
بــازار ایــران ســرد میکنــد بلکــه ســرمایهگذاران داخلــی را
نیــز بــا مشــکالت عدیــدهای مواجــه خواهــد ســاخت .بــه
طــور مثــال در اصالحیــه ایــن قانــون بیــش از حــد بــه عــرف
اســتناد داده شــده اســت کــه ایــن مســئله بــرای فعالیــن
اقتصــادی ابهامآفریــن اســت و زمینــه تعارضــات جــدی را
بیــن گروههــای اقتصــادی ایجــاد خواهــد کــرد.
دارنــد ،توضیــح داد :بایــد در بخــش صنایــع پاییندســتی،
نــگاه صادراتمحــور داشــته باشــیم کــه بتوانیــم حضــور
بهتــر و بیشــتری در بخــش باالدســتی از خــود بــه نمایــش
بگذاریــم درحالیکــه زمانــی کــه شــرایط اقتصــادی کشــور
عــادی اســت ،مســئولین نگرانــی بــرای توســعه بخــش
پاییندســتی ندارنــد .بــه طــور مثــال کشــورهای نیجریــه و
ونزوئــا بــا وجــود آنکــه دارنــده منابــع نفتــی هســتند ،بــه
دلیــل خامفروشــی شــرایط اقتصــادی مناســبی ندارنــد.
دبیــر انجمــن کارفرمایــان پتروشــیمی اظهــار داشــت :تبدیــل
مــواد خــام بــه محصــوالت بــا ارزش افــزوده بیشــتر و همچنین
اســتفاده از توانمنــدی شــرکتهای دانشبنیــان ،از ســوی
دیگــر ،تکیــه بــر تــوان داخلــی را میتــوان رمــز موفقیــت
صنعــت پتروشــیمی دانســت امــا بایــد دقــت داشــت کــه
اولیــن راه بــرای جلوگیــری از خامفروشــی ،ســرمایهگذاری
در صنعــت پتروشــیمی بــه نحــوی کــه زنجیــره آن تکمیــل
شــود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و ترهبار اعالم کرد :

روند کاهشی قیمت انواع میوه ادامه دارد

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و
ترهبــار بــا بیــان اینکــه طبــق ارزیابیهــای
صــورت گرفتــه پیشبینــی شــده بــود
کــه در ایــام محــرم و صفــر قیمــت انــواع
میــوه در ســطح بــازار کاهــش پیــداکنــد،
گفــت :قیمــت انــواع میــوه در ســطح بــازار
تــا پایــان مــاه محــرم و صفــر ،اگــر ثابــت
نباشــد ،رو بــه کاهــش اســت و افزایــش
قیمتــی نخواهیــم داشــت.
اســداهلل کارگــر در گفتوگــو بــا ایســنا،
دربــاره جدیدتریــن وضعیــت قیمــت انــواع
میــوه در ســطح بــازار بــا اشــاره بــه اینکــه
از ابتــدای مــاه محــرم ،قیمــت انــواع میــوه
کاهشــی بــوده و ایــن رونــد تــا پایــان
مــاه محــرم و صفــر نیــز ادامــه خواهــد
داشــت ،تصریــح کــرد :البتــه اگــر افزایــش
قیمتــی هــم در بــازار میــوه و ترهبــار
داشــته باشــیم ،مــوردی و مقطعــی اســت
بــه گونــهای کــه در برخــی از میوههــا در
یــک مقطــع  ۵تــا  ۱۰روزه افزایــش قیمــت
داریــم و ســپس قیمــت بــه ثبــات میرســد
یــا کاهــش مییابــد.
وی خاطرنشــان کــرد :بــه عنــوان مثــال
پــس از افزایــش قیمــت گوجــه فرنگــی و
ســیب زمینــی در ســطح بــازار ،اکنــون بــا
کاهــش قیمــت آنهــا کــه غیرقابــل انتظــار

بــود ،مواجــه هســتیم.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و
ترهبــار در ادامــه دلیــل کاهــش قیمــت
انــواع میــوه در ســطح بــازار را کمبــود
تقاضــا و عــدم برگــزاری جشــنها
اعــام کــرد.
کارگــر بــا بیــان اینکــه زمانــی کــه عرضــه و
تقاضــا کاهــش پیــدا کنــد ،در نتیجــه قیمت
انــواع میــوه نیــز کاهــش مییابــد ،افــزود:
قیمــت مــوز در ســطح بــازار تــا قبــل از مــاه
محــرم بــه  ۱۷هــزار تومــان رســیده بــود،
در حالیکــه اکنــون قیمــت ایــن میــوه در
ســطح بــازار معــادل  ۸تــا  ۱۰هــزار تومــان
اســت کــه در کل قیمــت مــوز  ۴۰تــا ۵۰
درصــد کاهــش داشــته اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،حــدود دو هفتــه پیــش
نیــز رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه
و ترهوبــار اعــام کــرده بــود :قبــل از
ایــام محــرم بــه دلیــل افزایــش برگــزاری
اعیــاد و جشــنها ،قیمــت میوههایــی
همچــون مــوز ،شــلیل و خیــار کــه در
ایــن مراســمها بیشــتر اســتفاده میشــوند
و مصــرف روزانــه دارنــد ،افزایــش پیــدا
کــرد کــه بنابــر تجرب ـه ســالهای گذشــته
پیشبینــی میشــود در ایــام محــرم
قیمــت آنهــا کاهــش پیــدا کنــد.

