کشتیرانی

نفت
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اتاق بازرگانی

رئیس س��ازمان بنادر ب��ا بیان اینکه هیچکدام از بنادر ایران مش��مول
تحریمها نیس��ت از برگزاری جلس��ات هفتگی با خطوط کش��تیرانی
خارج��ی برای تردد به بنادر کش��ور خبر داد و گف��ت :با رفع تحریمها
ورود خطوط کش��تیرانی آمریکایی به بنادر کش��ور شکل میگیرد .به
گزارش تسنیم ،محمد سعید نژاد با اشاره به فضای پیش آمده به دلیل
مذاکرات هستهای ،گفت :خوشبختانه در حال ورود خطوط کشتیرانی
هس��تیم و مذاک��رات در ای��ن زمین��ه در ح��ال پیگیری اس��ت .وی
محیط زیست دریایی و ایمنی دریایی را از جمله برنامههای مهم سازمان بنادراعالم کرد وافزود:
در این راستا مانوری در بوشهر برگزار شد ،ضمن آنکه مانورهای محلی و استانی به طور مستمر
اجرا ش��د .معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه در تمامی بنادرایران و سواحل کشورطی
سال گذشته همیاران بخش خصوصی و مردمی مستقر شدند ،اظهار کرد :پیگیری سیاستهای
اقتصاد مقاومتی یکی دیگر از برنامههای س��ازمان در س��ال گذش��ته بود که در این راس��تا بند
 10و  11به سازمان بنادر مربوط بود .یکی از بندها مربوط به صادرات در بنادر و موضوع دیگر
توس��عه مناطق آزاد و ویژه بود که در این راس��تا اقداماتی انجام شد .سعیدنژاد ادامه داد :منابع
الزم برای اجرای طرحهای توس��عهای توس��ط صندوق توسعه ملی تامین شده که در این راستا
این صندوق اواخر سال گذشته منابعی را به این منظور اختصاص داد .وی تامین تجهیزات بندر
ش��هید رجایی و توس��عه بندر امیرآباد را از جمله پروژههای مهم و تاثیرگذار در توسعه ترانزیت
کش��ور دانست و گفت :سال گذشته  2500میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخش توسعه بنادر
با بخش خصوصی امضاء ش��د و این سیاس��ت در سالجاری نیز ادامه خواهد یافت .وی از کاهش
حدود  28درصدی تاخیر تخلیه و بارگیری کش��تیها در س��ال  93خبر داد و افزود :مذاکرات
جدی با خطوط کشتیرانی دنیا که قبال به ایران تردد داشتند مانند اروپایی ها به صورت هفتگی
داریم .معتقدیم خطوط آمریکایی نیز به بنادر ایران میآیند که با رفع تحریمها ورود این خطوط
به کشور شکل میگیرد.

نهایی شدن توافق هستهای ایران ،راه را برای از سرگیری تردد کشتیهای
شرکت ملی نفتکش ایران به بازار اروپا باز و هموارخواهد کرد .به گزارش
ایلنا ،علی اکبر صفایی ضمن تبریک دستیابی ایران به توافق هستهای با
کشورهای  ۵+۱ازتالشهای تیم مذاکره کننده کشورمان قدردانی کرد و
گفت :دستیابی به این توافق نقطه عطفی در تاریخ پرونده هستهای ایران
به ش��مار میرود و با اجرای توافق نهایی در تیرماه ،شاهد به بار نشستن
تالشهای انجام شده و لغو کامل تحریمها خواهیم بود .وی درمورد تاثیر
این توافق بر عملکرد شرکت ملی نفتکش نیز اظهار داشت :هر چند هنوز توافق نهایی امضاء نشده
و س��ازو کار لغو تحریمها هم مشخص نشده است اما همین توافق اولیه در تعیین و ترسیم مسیر
این شرکت برای ورود به بازارهای بین المللی ،پیگیری لغو تحریمها و همچنین اقدامات آتی موثر
خواهد بود .مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش ایران در مورد برنامهها و اقدامات این ش��رکت پس از
لغو تحریم افزود :شرکت از مدتها پیش با پیش بینی احتمال لغو تحریمها ،برنامه ریزیهای الزم
را با کش��ورهایی اروپایی برای حمل نفت و تردد در بنادر کلیه کش��ورها انجام داده است که برای
تحقق آن ،منتظر امضاء توافق نهایی و مشخص شدن زمان و چگونگی لغو کامل تحریمها هستیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با بیان اینکه درحال حاضر ناوگان این شرکت یکی ازبزرگترین
و جوانترین ناوگانهای حمل مواد نفتی جهان اس��ت  ،گفت :این ش��رکت آمادگی دارد تا مجددا
«فعالیت خود را در بازارهای اروپایی از سرگیرد البته برنامه ریزیها برای ورود به این بازار به گونهای
خواهد بود که به حمل نفت خام صادراتی کشور لطمهای وارد نشود .صفایی اضافه کرد :این ظرفیت
همواره مورد توجه شرکتهای نفتی بین المللی که قبل از تشدید تحریمها ،از مشتریان اصلی شرکت
ملی نفتکش ایران بودهاند ،قرار داشته و بدون شک آنها از ورود دوباره این شرکت به بازارهای اروپایی
استقبال خواهند کرد .وی درباره توان و ظرفیت شرکت ملی نفتکش ایران افزود :ناوگان این شرکت
شامل حدود  ۶۰فروند کشتی  VLCCاست که بیشتر آنها غول پیکر بوده و در مجموع ظرفیت
حمل بیش از ۱۰۰میلیون تن محموله نفتی را دارا هستند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تفاهم هسته ای را برای بخش خصوصی
اتفاقی مطلوب عنوان و پیشبینی کرد قیمت ارز تنزل فاحشی نخواهد
داش��ت و بازار ارز در آینده نوس��ان و تغییر چندانی نداش��ته باشد.عالء
میرمحمد صادقی در گفتگو با ایس��نا ،درباره تاثیرات تفاهم هستهای بر
بخش های اقتصادی اظهار کرد :بعد از تفاهم هسته ای امیدی در بخش
خصوصی ایجاد ش��ده که موانع ب��ه تدریج کاهش مییاب��د؛ این اتفاق
می تواند امیدی را برای بخش خصوصی ایجاد کند تا زمینه های مختلف
اقتصادی رونق پیدا کنند.وی درباره واکنش بخش خصوصی نس��بت ب��ه این تفاهم ادامه داد :به
طورکلی باید این توصیه را به بخش خصوصی داشته باشیم که نباید امیدی به خارجی ها داشت
و نباید کارهایمان را منوط به توافقی که با آنها انجام می شود کنیم ،بلکه باید روی پای خودمان
بایستیم.میرمحمد صادقی ادامه داد :زمانی می توان امیدوار بود که بتوانیم نیازهایمان را خودمان
تامین کنیم و نیازی که در خارج وجود دارد را برای صادرات تولید کنیم .نایب رئیس اتاق بازرگانی
ای��ران تصریح ک��رد :باید کاالهایی تولید کنیم که نیاز مردم اس��ت و مردم خریدار آن هس��تند.
میرمحمد صادقی اضافه کرد :تحریم هایی که به وجود آمد باعث زحماتی برای اقتصاد ما شد ولی
در عین حال باعث ش��د که مردم از امکانات خود اس��تفاده کنند و روی پای خودشان بایستند.او
عنوان کرد :در مجموع این توافق ایستگاه خوبی است که بخش خصوصی بتواند تنفسی داشته باشد
تا به سایر اهدافش دست یابد .این فعال اقتصادی ادامه داد :بعضی از مراکز تولیدی و حمل و نقل
وابستگیهایی به خارج دارند؛ ازاین جهت که خود به خود نیاز به قطعات یدکی و نیاز به تجدید خط
تولیدات را ایجاد می کند که می تواند اقدامی مفید و موثر باشد .این ایجاد امید باعث میشود به
واسطه آن تولیدکنندگان واحدهای تولیدی را تجدید کنند و تولیدات را افزایش دهند.نایب رئیس
اتاق بازرگانی ایران درباره پیشبینی خود از وضعیت بازار ارز بعد ازتفاهم هسته ای اظهار کرد :نباید
فکر کنیم در آینده قیمت ارز تنزل فاحشی داشته و دچار تغییر زیادی شود؛ بنابراین صادرکنندگان
با خیال راحت فعالیتشان را ادامه دهند و بدانند که از بابت ارز زیانی متوجه آنها نخواهد شد.

واکنش

میز خبر

 tصعود شاخص کل بورس به  70هزار واحد
ش��اخص کل بورس و اوراق به��ادار در جریان معامالت روز
گذشته(یکشنبه) بازار س��رمایه در ادامه روند افزایشی خود
ابت��دا قل��ه  69هزار واحدی را فتح کرد و ب��ا دو هزار و 434
واحد رش��د توانس��ت وارد کانال  70هزار واحدی شود و در
نهایت در ایستگاه  70هزار و  261واحدی بایستد.به گزارش
ایرنا ،همچنین در روز گذش��ته ش��اخص  30شرکت بزرگ
 118واحد ،آزاد ش��ناور دو هزار و  822واحد ،بازار اول هزار
و  804واح��د ،ب��ازار دوم چهار ه��زار و  718واحد و صنعت
دو هزار و  17واحد رش��د کرد .شاخص کل (هم وزن) 262
واحد ،شاخص قیمت (هم وزن)  240واحد و شاخص قیمت
(وزنی  -ارزشی) هزارو 50واحد رشد را تجربه کردند .معامله
گران بورس و اوراق بهادار تهران بیش از یک میلیارد و 279
میلیون برگ س��هم را در بی��ش از  67هزار دفعه و به ارزش
 329میلیارد تومان داد و ستد کردند .ارزش روز بازار به 314
هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

لیالز با اشاره به آثار رفع تحریم ها؛

صنعت خودروسازی
تحول چشمگیری

خواهد یافت

 tزمانآنرسیدهکهاوپککاهشتولیدرابررسیکند
تحلیلگ��ران میگویند با توجه به تفاهم هس��ته ای ایران و
قدرتهای جهانی زمان آن رس��یده ک��ه اعضای اوپک تحت
هدایت عربس��تان کاه��ش تولید خود را مورد بررس��ی قرار
دهند.به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز ،جان کیلداف عضو
صندوق انرژی نیویورک گف��ت :از آنجا که مطمئنا صادرات
نفت ایران به ب��ازار افزایش خواهد یافت اکنون زمان آن فرا
رسیده که دیگر اعضاء اوپک تحت هدایت عربستان کاهش
تولید خود را مورد بررسی قرار دهند.بهای نفت در بازارهای
جهانی پس از تفاهم هسته ای بین ایران و قدرتهای جهانی
حدود چهار درصد کاهش یافت.طی یک هفته گذشته فعاالن
بازار روی گفتگوهای هس��ته ای در لوزان س��وئیس متمرکز
بودند؛ جاییکه ایران و قدرتهای جهانی سعی داشتند درباره
کاهش فعالیتهای هس��ته ای ایران در ازاء لغو تحریمها که
ص��ادرات نفت ایران را نصف کرده اس��ت به توافق برس��ند.
همچنین دومنیک چیریچال عضو ارش��د موسس��ه مدیریت
انرژی در نیویورک گفت :با فرا رس��یدن ماه ژوئن بازار تحت
تاثیر انتظار عرضه بیش��تر نفت ایران مج��ددا تکان خواهد
خورد .اگر عربس��تان مجددا مانع کاهش تولید شود احتماال
آخرین میخ بر تابوت اوپک خواهد بود زیرا برخی اعضاء این
سازمان از سهم خود برای دفاع از بازار طفره میروند.
t

وزارت صنعت دست از واردات شکر بردارد

سخنگوی کمیسیون کش��اورزی مجلس شورای اسالمی با
تاکید اینکه صنعت قند و ش��کر کشور در حال ورشکستگی
است ،گفت :طبق قانون انتزاع مجوز واردات شکر در اختیار
وزارت جهادکش��اورزی قرار دارد ام��ا وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت از این موض��وع تمکین نم��ی کند.محمدمهدی
برومن��دی در گفتگو ب��ا ایرنا ،درباره واردات بی رویه ش��کر
توس��ط وزارت صنعت ،معدن تجارت ،افزود :علیرغم ممنوع
شدن واردات شکر از سوی وزارت جهادکشاورزی ،همچنان
واردات بی رویه شکر به کشور انجام می شود که این موضوع
مش��کالت عدی��ده ای را برای کش��اورزان و تولید کنندگان
صنعت چغندر قند و شکر ایجاد کرده است.
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اقتصادی

احتمال ورود خطوط کشتیرانی آمریکایی به ایران با رفع تحریمها

ورود نفتکشهای ایرانی به بازار اروپا استارت خورد

قیمت ارز تنزل فاحشی نخواهد داشت

یک کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به آثار رفع تحریم ها
بر بخش های مختلف کش��ور ،گفت :در سالهای  95و 96
صنعت خوروسازی کشور تحول چشمگیری خواهد یافت
زیرا شرکت های خارجی می توانند به بازار ایران بازگردند.
سعید لیالز در گفتگو با ایرنا ،افزود :لغو تحریم ها به غیر از
آثار روانی در کوت��اه مدت که قیمت دالر را حدود یکصد
تومان کاهش داده تاثیر زیادی بربخش های مختلف اقتصاد
نخواهد داش��ت .وی ادامه داد :اما درمیان مدت آثار بیانیه
هس��ته ای لوزان مشخص خواهد شد و تاثیر تعامالت این
مهم بر بازار و تولید خودرو نمایان خواهد شد.وی با اشاره
به س��الهای پیش از  ،84گفت :در آن سال ایران توانست
موقعیت خوبی در تولید خودرو بدس��ت آورد و جایگاهی
در صادرات خودرو کسب نماید .لیالز ظرفیت بالقوه صنعت
خودرو در ایران را تولید ساالنه یک میلیون دستگاه خودرو
ذکر کرد و گفت :خوش��بختانه ظرفیت تولید س��االنه دو
میلیون دس��تگاه خ��ودرو را داریم که با لغو تحریم ها این
توانمندی می تواند بیش از پیش افزایش یابد.وی با توجه
ب��ه مذاکرات صورت گرفته میان ایران و  ، ۵+۱تاکید کرد:
در سالهای  95 ،94و  96تحوالت قابل توجهی در صنعت
خودرو کشور رخ خواهد داد .وی موتور محرک صنعت را،
صنعت خودروسازی ذکر و تصریح کرد :تحوالت در صنعت
خودرو از س��ال  92شروع شده است اما از آنجا که مشکل
گاز

راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار
[علی نمازی  lمدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد]

امروزه بهبود محیط کس��ب و کار به عنوان یک راهبرد مؤثر برای
تس��ریع در رشد س��رمایهگذاری و حل مشکل بیکاری و تورم و به
طور کلی خروج غیر تورمی از رکود در کش��ورمطرح ش��ده است.
بهبود محیط کس��ب و کار ،فرآیندی تدریجی و زمان بر است که
موفقی��ت و تحقق آن به ش��ناخت دقیق و عمیق از مش��کالت و موانع برون
زای اداره واحدهای اقتصادی و همکاری مس��تمر دولت و فعاالن اقتصادی در
تس��هیل مقررات و فرآیندهای ناظر بر تولید و سرمایهگذاری در سطوح ملی
و اس��تانی نیاز دارد .در ادامه پیش��نهاداتی برای بهبود فضای کسب و کار در
استان ارائه می گردد.
 tتدوین نقشه جامع سرمایه گذاری استان
یکی از موانع سرمایه گذاری ،عدم وجود برنامه اجرایی مشخص در این زمینه
و مشخص نبودن جایگاه دستگاه های اجرایی در فرآیند سرمایه گذاری استان
اس��ت .در حال حاضر متولی واحدی در اس��تان در زمینه س��رمایه گذاری و
رفع مش��کالت سرمایه گذاران فعالیت نمی نماید .به عالوه هنوز توافقی برای
اس��تقرار یک صنعت خاص در مکانی مش��خص وجود ندارد .به نحویکه یک
سرمایه گذار برای انتخاب مکان احداث یک کارخانه باید خود نسبت به ایجاد
هماهنگی بین کلیه دس��تگاه های اجرایی برای مشخص شدن محل احداث
کارخان��ه ،اقدام نماید ک��ه فرآیندی طوالنی و طاقت فرساس��ت .در حالیکه
می بایست این هماهنگی از قبل توسط مسئولین استانی به وجود آمده باشد
و تامین زیرساخت های الزم برای احداث این کارخانه را تضمین نمایند و با
مراجعه سرمایه گذار ،تنها این مکان به وی معرفی شود و یا حداقل اطالعات
الزم ب��رای مکان یابی صحیح پروژه در اختیار وی قرار داده ش��ود .همچنین
هنوز س��ندهای باال دستی نظیر سند آمایش استان ،استراتژی توسعه استان،
اولویت های سرمایه گذاری استان که نقشه راه و چشم انداز جذب سرمایه در

nخوشبختانه ظرفیت تولید ساالنه دو میلیون
دستگاه خودرو را داریم که با لغو تحریم ها این
توانمندی می تواند بیش از پیش افزایش یابد
nهم اکنون سهم تولید خودرو در ایران حدود
1.5درصد تولید جهانی است که این کاهش به
علت شرایطی است که در سالهای  91 ،90و 92
رخ داده بود

زمینه صنعت خودرو را با دیگر کشورها فراهم می کند.این
کارشناس اقتصادی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور
در م��ورد رواب��ط خارج��ی ب��ا دیگ��ر کش��ورها ،گفت:
حجت االسالم والمسلمین روحانی در این سخنان بر تعامل
س��ازنده با دیگر کشورها تاکید داش��تند .وی سهم تولید
خودرو در سالهای پیش از  84را در ایران  2.5درصد تولید
جهانی ذکر کرد و گفت :س��الهای  90و 91سالهای خوبی
برای خودرو سازی ایران نبود و سهم  2.5درصدی جهانی
ایران در تولید این محصول به یک درصد رسید.لیالز ادامه

یک مقام آلمانی  :ایران می تواند تکیه گاه گازی اروپا باشد

«میشائل فوکس» معاون رئیس فراکسیون حزب دموکرات
مسیحی آلمان روز شنبه به روزنامه «فرانکفورتر الگماینه»
گفته است که «برای بهره گیری کامل از ظرفیت اقتصادی
ایران ،ضروری اس��ت ک��ه اتحادیه اروپ��ا و ایاالت متحده
هرچه زودتر در جهت برداشتن ممانعت ها و تحریم های
اقتصادی علیه آن کش��ور گام بردارند».ب��ه گزارش ایرنا،
پای��گاه اینترنتی رادیو صدای آلمان (دویچه وله) نوش��ت:

نگاه

زیادی با ش��رکای خارجی نداریم آن��ان می توانند به بازار
ایران برگردند و همین ام��ر می تواند عامل رونق فعالیت
صنعت خودرو باشد .هرچند شنیده ها حاکی از آن است
حتی قراردادهایی آماده ش��ده که امکان توسعه روابط در

داد :هم اکنون سهم تولید خودرو در ایران حدود  1.5درصد
تولید جهانی است که این کاهش به علت شرایطی است که
در س��الهای  91 ،90و  92رخ داده بود .در سال  91تولید
خودرو در ایران به کمتر از یک درصد تولید جهانی رسید
در حالیکه در دوره اصالحات س��هم ایران در تولید خودرو
بالغ بر  2درصد تولید جهانی بود .به گفته این کارش��ناس
اقتص��ادی ،ای��ران به لح��اظ فن��اوری و نیروی انس��انی
دانش آموخته و جوان ،توانمندی رش��د در زمینه صنعت
خ��ودرو را دارد.وی معتق��د اس��ت ك��ه هم اکن��ون بازار
 500میلیون نفری در همس��ایگی های ایران وجود دارد
که به علت ثروتمند نب��ودن نمی توانند خودروهای گران
کشورهای غربی را خریداری کنند و به همین سبب ایران
م��ی تواند صادرات قابل توجهی به این کش��ورها داش��ته
باش��د .وی تولید کنونی س��االنه خودرو در ایران را حدود
 1.4میلیون دستگاه ذکر کرد و اظهار داشت :تولید خودرو
در سال  95به  1.5میلیون دستگاه خواهد رسید و در سال
 96می توانیم در مجم��وع در رده 10تولیدکننده جهانی
خودرو قرار بگیریم .لیالز در خصوص افزایش قیمت خودرو
نیز گفت :قیمت خودرو تابعی از قیمت دالر است و با توجه
به اینکه قیمت دالر کاهش یافته رشد قیمت خودرو خیلی
محدود می ش��ود .حتی در صورت افزایش قیمت ،بیش از
 6تا هفت درصد نخواهد بود.

به دنبال تفاهم هس��ته ای به دست آمده در لوزان ،اقتصاد
آلمان امیدوار اس��ت با برداشته ش��دن اقدامات تحریمی
علیه ایران ،رابطه با این کش��ور فعال شود؛ سیاستمداران
قول می دهند که روابط اقتصادی با ایران گسترش خواهد
یافت .یک س��خنگوی اتحادیه بازرگانی خارجی آلمان در
برلین گفته اس��ت که «برای اقتص��اد و تجارت آلمان ،به
ویژه در عرصه های خودروس��ازی ،ماشین سازی و تولید

استان است نهایی نشده و در نتیجه امکان بررسی طرح های سرمایه گذاری
متناسب با نیازهای اس��تان و محیط زیست آن وجود ندارد .از اینرو ضروری
است تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری استان به نحوی که این مسائل را در
بر گیرد ،در دستور کار مسئولین استان قرار گیرد.
 tایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری و کارآفرینی
هر چند تعریف مش��خصی برای پنجره واحد وجود ندارد  ،اما در مجموع می
توان آنرا "ایده ای برای تسهیل کسب وکار" نامید ،چنین سیستمی صاحبان
کس��ب و کار را قادر می سازد  ،تمام اس��ناد قانونی را در خصوص انجام یک
نوع کس��ب و کار خاص به یک واحد یا یک محل ارائه و مجوزهای الزم را در
همانجا دریافت نمایند .به عبارت دیگر سرمایه گذاران پس از ورود به سیستم
پنجره واحد (فیزیکی یا الکترونیکی) با ایجاد کاربر جدید و ثبت مش��خصات
حقیق��ی و یا حقوقی خود و فرآیند مورد نظر قادر خواهند بود بدون مراجعه
حضوری به دس��تگاه های مختلف و در کوتاه ترین زم��ان مجوزهای الزم را
کس��ب کرده و در جریان پیش��رفت فرآیند کار قرار گیرن��د .در پنجره واحد
س��رمایه گ��ذاری و کارآفرینی که با هدف کمک به توس��عه اقتصادی ،ایجاد
اش��تغال مولد و پایدار و اطالع رس��انی مناس��ب به س��رمایه گذاران داخل و
خارج و بررس��ی و رفع موانع و تسهیل امر سرمایه گذاری طراحی می گردد،
امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاران بطور مستمر تا حصول نتیجه پیگیری
می ش��ود .به عالوه پنجره واحد س��رمایه گذاری قابلیت دستیابی و پردازش
اطالعات را ارتقاء بخش��یده ،جریان های اطالعاتی بین سرمایه گذار و دولت
را تس��هیل کرده و موجب هماهنگی عملکرد سیس��تم های دولتی می شود.
حذف رويه موازي کاري  ،س��رعت در زمان صدورمجوز و کوتاه کردن مس��ير
اخذ مجوزها ،کم کردن مراجعات متقاضيان س��رمايه گذاري و ارتباط بيشتر
بين دستگاه هاي مرتبط ،دسترسي آسان به اطالعات جامع مربوط به کسب
و کار و بانک اطالعاتي از مزایای راه اندازی پنجره واحد می باش��د .اما پنجره
زمانی موفق عمل می كند که نقش��ه جامع سرمایه گذاری در استان با توجه
مقتضیات و ش��رایط جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی هر منطقه تهیه ش��ود

انرژی ،ایران از ظرفیت باالیی برخوردار اس��ت»« .میشائل
فوکس» معاون رئیس فراکسیون حزب دموکرات مسیحی
آلمان روز ش��نبه به روزنامه «فرانکفورتر الگماینه» گفته
اس��ت« :برای بهره گیری کامل از ظرفیت اقتصادی ایران،
ضروری اس��ت اتحادیه اروپا و ایاالت متحده هرچه زودتر
در جهت برداشتن ممانعت ها و تحریم های اقتصادی علیه
آن کشور گام بردارند».

آن وقت با ایجاد پنجره واحد می توان زمان اخذ مجوز برای ایجاد کس��ب و
کار را بس��یار کوتاه کرد .این نقشه باید حاوی الیه های اطالعاتی از هریک از
س��ازمان ها و نهادها مربوطه باشد و در مدت زمان مشخصی نیز به روز شود،
در نتیجه شاهد س��رعت عمل چشمگیری در سرمایه گذاری و بهبود فضای
کس��ب و کار از این منظر خواهیم بود .با اصالح قوانین و تدوین نقش��ه جامع
سرمایه گذاری می توانیم هزینه ها را كاهش دهیم ،شرایط را رقابتی تر كنیم
و كارایی سرمایه را در نهایت افزایش دهیم اما پیش نیاز این مهم ایجاد پنجره
واحد نیست زیرا در صورتی كه هنوز قوانین اصالح نشده باشند و نقشه جامع
تدوین نشده باشد ،سرمایه ها پشت این پنجره خواهند ماند.
 tتالش و همکاری در اجرایی نمودن مفاد قانون بهبود
مستمر فضای کسب و کار
قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار دارای هس��ته مرک��زی ،ورودی و
خروجی می باشد .ورودی آن مطالبات تشکالت اقتصادی و فعاالن اقتصادی،
هسته مرکزی این سامانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و خروجی
آن تصمیم مس��ئوالن اس��ت که رویه ه��ا ،قوانین و مقررات کس��ب و کار را
براساس مطالبات تولیدکنندگان برحسب تشخیص آنان ،اصالح می کنند .از
مهمترین مفاد این قانون که با اجرایی شدن آنها بخش قابل توجهی از موانع
کسب و کار تسهیل می گردد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ماده4ـ اعالم شاخص های محیط کسب و کار
ماده7ـ تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به
واحدهای تولیدی
ماده 8ـ الکترونیکی نمودن فرآیند تجارت خارجی
ماده  -12برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
ماده14ـ تعیین و معرفی مس��ئول بهبود محیط کس��ب و کار دس��تگاه های
اجرائی و قضائی
م��اده25ـ پی��ش بینی وجه التزام قط��ع برق یا گاز یا خدم��ات مخابرات در
واگذاری انشعاب واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی

 tرونمایی از قراردادهای نفتی پس از توافق نهایی
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران گفت :شرکت های
بی��ن المللی از جمله ش��رکت های اروپای��ی و آمریکایی از
تحریم نفتی ایران ،ضرر زیادی کرده اند ،بنابراین در صورت
لغ��و تحریم ها و برداش��ته ش��دن زنجیر از پ��ای آنها ،این
ش��رکت ه��ا ب��رای س��رمایه گ��ذاری وارد ای��ران خواهن��د
شد.سیدمهدی حسینی در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه کنفرانس
بین المللی رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران در سپتامبر
( اواخر شهریور ماه) سالجاری در لندن برگزار می شود.
رئی��س کمیت��ه بازنگری قرارداده��ای نفتی ای��ران ،افزود:
شرکت های خارجی به دلیل تحریم برای حضور درصنعت
نفت ایران با موانعی مواجه هستند ،بنابراین تصمیم گرفته شده
اس��ت که رونمای��ی از این قراردادها ب��ه دوران پس از رفع
تحری��م ها موکول شود.حس��ینی گفت :در زم��ان فعالیت
کمیت��ه بازنگری قراردادهای نفتی ،مذاکرات و گفتگو هایی
با ش��رکت های آسیایی و اروپایی انجام شد.وی خاطرنشان
کرد :به دلیل فنی واقتصادی سرمایه گذاری در صنعت نفت
ایران جذابیت های بس��یاری دارد و بنابراین ش��رکت های
بین المللی از سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران استقبال
می کنند.رئی��س کمیته بازنگری قرارداده��ای نفتی ایران
ادامه داد :ش��رکت های بین الملل��ی از تحریم نفتی ایران،
ض��رر زیادی کرده اند ،بنابرای��ن در صورت لغو تحریم ها و
برداشته شدن زنجیر تحریم از پای آنها ،این شرکت ها برای
سرمایه گذاری وارد ایران خواهند شد.حسینی در خصوص
حضور ش��رکت های نفتی آمریکایی نیز گفت :شرکت های
آمریکایی برای س��الیان طوالنی از حض��ور در صنعت نفت
ای��ران مح��روم ب��وده اند ،ل��ذا با توج��ه به فض��ای مثبت
بین المللی ایجاد شده ،خواستار حضور در ایران خواهند بود.
t

حداکثر مبلغ خرید کارتی؛  50میلیون تومان

بانک مرک��زی اعالم کرد :حداکثر مبل��غ هر تراکنش خرید
کارت��ی از طریق ان��واع پایانه های فروش؛ اع��م از مجازی و
فیزیکی را از تاریخ  20فروردین ماه معادل  500میلیون ریال
خواهد بود.
t

مذاکرات بانک ها برای تغییر نرخ سود

رئی��س ش��ورای هماهنگ��ی بانک ه��ای دولتی از ارس��ال
نامه ای به بانک مرکزی برای برگزاری جلسه ای در خصوص
تعیین نرخ سود بانکی به بانک مرکزی خبر داد و گفت :در
این نامه بر ش��رایط تغییر و کاهش نرخ س��ود بانکی تاکید
شده اس��ت.عبدالناصر همتی در گفتگو با ایرنا در خصوص
تغییر نرخ س��ود بانکی ،افزود :بانکی ه��ا در روزهای پایانی
سال گذشته مذاکراتی را برای تغییر نرخ سود انجام دادند و
برهمین اساس نامه ای به بانک مرکزی در خصوص شرایط
تغییر نرخ سود بانکی ارسال کردند.وی تصریح کرد :برهمین
اساس بانک مرکزی باید زمان برگزاری این جلسه را تعیین
و به بانک ها اعالم کند تا در زمینه تغییر نرخ س��ود بانکی
تصمیم گیری شود .وی درباره شرایط تغییر نرخ سود بانکی
نیز اظهار داش��ت :یکی از مس��ایل مهم درای��ن زمینه نرخ
 27درصدی تسهیالت بین بانکی است و این در حالی است
که نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز  34درصد است.

م��اده28ـ تعیین «نحوه رس��یدگی به اعت��راض مؤدیان مالیات��ی» و «نحوه
رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی»
ماده29ـ تشکیل دادگاه های تجاری
 tتاسیس صندوق توسعه منطقه ای (صندوق توسعه یزد)
فرآيند ايجاد و توس��عه كس��ب و كار ،حاصل در كنار هم قرار گرفتن اجزاي
تكنول��وژي ،بازار و س��رمايه در كنار توان كارآفريني مي باش��د كه فرآيندي
تخصصي است كه به يكباره در يك نهاد يا فرد سرمايه گذار شكل نمي گيرد.
نهادهاي تخصصي س��رمايه گذاري با فراهم آوردن شبكه اي از همكاران ،مي
توانند زمينه را براي شكل گيري بهتر اين فرآيند و كاهش ريسك هاي كسب
و كار فراهم نمايند .صندوق توسعه منطقه ای می تواند با هدف توسعه كسب
و كارهاي مبتني بر فناوري های کم آب خواه ،اجزاي مورد نياز براي توس��عه
كس��ب و كار را در ش��بكه اي گرد هم آورد و قابليت آنرا دارد تا در قالب يك
توسعه دهنده منطقه ای و در پوشش خدمات نوين مالي ،زمينه را براي ايجاد
كسب و كارهای متناسب با نقشه جامع سرمایه گذاری فراهم آورد.
ای��ن صندوق می توان��د طرح هايي را كه درزمين��ه اولويت هاي مصوب قرار
داش��ته باش��ند شناس��ايي كرده و در صورتيكه در ارزيابي هاي خود طرح را
ب��ا ارزش افزوده اقتصادي و آتيه دار تش��خيص دهد و پيش بيني درآمدزايي
مطلوب نيز وجود داشته باشد ،بر روي طرح سرمايه گذاري كند و به عنوان
يكي از شركاي سرمايه گذار ،در منافع طرح سهيم باشد.
اين صندوق مي تواند به عنوان صندوق توسعه اي منطقه اي با ظرفيت ملي،
در جمع آوري منابع نقش موثري داشته باشد و باعث توسعه سرمايه گذاري
در استان شده و زمینه مشارکت مردم استان در فرآیند توسعه را فراهم آورد.
بنابراین این صندوق ،توس��عه فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری و تامین
بخش��ی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی بخش خصوصی و
فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش بینی ش��ده در برنامه های توسعه
اس��تان را مدنظ��ر قرار می دهد .ب��ه عالوه این صندوق م��ی تواند عدم توان
نه��اد هاي مالي موجود ب��راي تامین مالی تمام طرح های س��رمایه گذاری
مناسب استان را تا حدودی جبران نماید.

