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 :دستورجلسه

 گذاری استان و رویکردهای اقتصادی استان در برنامه ششمبررسی آخرین وضعیت اقتصادی و سرمایه 

استان و رویکردهای اقتصادی گذاری سرمایه آخرین وضعیت اقتصادی و یبررس تیمحور با یمالتأمین  و یگذارهیسرما ونیسیکم جلسه بیستمین

سوابقی  ئهارا به ابتدا در شانیا.دیگرد آغاز مالیتأمین  گذاری ورئیس کمیسیون سرمایه یباقر مهندس یآقا ییگوخوشامد بااستان در برنامه ششم 

عالوه بر احصاء مشکالت در این بخش،  است کمیسیون تاکنون توانسته کردندمالی پرداختند و عنوان تأمین  وگذاری کمیسیون سرمایههای از فعالیت

برنامه اجرایی افزودند  و جویی کند و حتی در مواردی مسیر اجرایی الزم را برای حل و فصل بعضی از این مشکالت تعریف نمایدچارهآنها  برای

 آیندگذاری و فرهای سرمایهگذاری، فرصتون در سه حوزه محیط سرمایهمالی برای تحقق اهداف تعیین شده کمیسیتأمین  گذاری وکمیسیون سرمایه

تعیین »از جمله  ویژه هایکارگروهحقوقی بانکی و  ،انرژی، پول و سرمایه در گذاری سرمایهشامل: تخصصی  هایکمیته مالی تدوین و در قالبتأمین 

ایشان در ادامه خبر .اجرایی شده است «خزانه اسالمی و اوراق تسویه خزانهاسناد »و  «های سرمایه گذری پایداراثرگذار بر فرصتهای شاخص

توسعه و  هایی فراکمیسیونیمرکز فعالیتهدف این  .اعالم کردندرا استان با محوریت بخش خصوصی گذاری نخستین مرکز سرمایه گیریشکل

بط، این مرکز ریذهای با حمایت دستگاه ندابراز امیدواری کرد ایشان .دهی بیشتر به بخش خصوصی خواهد بودهای این بخش در استان و نقشظرفیت

و مشکالت موجود ها باید با قبول همه گرفتاریایشان در ادامه عنوان کردند .شودبه محلی برای جمع آوری نیازها و نظرهای فعاالن اقتصادی تبدیل 

 در جهت برنامه ریزی و دستیابی به فهمی مشترک، حرکت نماییم.

امیدواریم تعامل و وفاقی  عنوان کردندمالی تأمین  گذاری واعضای کمیسیون سرمایه ادامه خانم مهندس بصیری دبیر کمیسیون ضمن قدردانی از در

زمانی که مباحث مرتبط  در ادامه افزودند ایشان .های مختلف باشداش تسهیل امور و توسعه بخشمیان بخش خصوصی و دولت شکل بگیرد که نتیجه

هایی بود که به رغم اهداف یکسان یا اثرگذاری بر یکدیگر، گذاری را در این کمیسیون کلید زدیم، تالش ما نزدیک کردن بخشبا توسعه سرمایه

 گواه این امر است، رفتهشکل گگذاری خوشبختانه این بستر فراهم آمد و ساختاری که امروز در قالب کمیسیون سرمایهو  گفتمان مشترکی نداشتند

 باشد.می

بخش گذاری ی مرکز سرمایهزاه اندار استانداری خراسان رضویگذاری سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه آقای دکتر رسولیاندر ادامه نشست 

افزایش تعامل با  نیز هدف اصلی ما ،ند و ایشان در ادامه عنوان کردندرا مطالبه دولت در استان برشمردگذاری خصوصی به همت کمیسیون سرمایه

اظهار  از توسعه تعامل بخش خصوصی و دولتی گذاری در استان هستیم وبخش خصوصی است و ما به دنبال جذب بخش خصوصی برای سرمایه

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در میان سه شورای  جایگاه قرار گرفتنو  در استان فضای کسب و کار و مصداق آن را کرده خرسندی

 7/8درصد در استان و رسیدن به رشد اقتصادی  7بیکاری و رسیدن به نرخ بیکاری  کاهش را اهداف در پایان برنامه ششم، در ادامه .ندفعال کشور عنوان کرد

گذاری را برای پایان برنامه ششم هدفمیلیون دالر  340میلیارد و  3صادراتی معادل د نافزودو  عنوان کردنددرصد 41/44 نرخ مشارکت و همچنیندرصد 

 62بیان کردند نیاز به  ایشان .گذاری در استان هستیمآنچه مهم است نحوه رسیدن به این ارقام است که برای این منظور نیازمند سرمایه کردیم ولی

صندوق و  منابع بانکی توان ازمیدرصد آن  88 برای دهد ورا بخش دولتی پوشش می درصد این مبلغ 12داریم که  گذاریسرمایهتومان  هزار میلیارد

ایران در سطح  ی خاطرنشان کردوباشد. می بخش خصوصی ،و بهبود فضای کسب و کار سرمایهتأمین  ولی بخش مهم در کمک گرفت ملی توسعه

در ادامه عنوان کردند  .را از نظر فضای کسب و کار دارا است و در سطح استان در رتبه سوم قرار دارد که جایگاه خوبی است 124ملی رتبه 
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که باشد می برخوردار است و آمار تولید نشان دهنده بهبود فعالیت بخش خصوصیای بخش خصوصی در داخل کشور از اهمیت ویژهگذاری سرمایه

در راستای خواهان ارائه نظرات اعضای جلسه  پایانوی در  .بیشتر در حوزه صنعت و در سطح استان در حوزه معدن بوده است البته در سطح کشور

 .گذاری و بهبود فضای کسب کار شدندسرمایه توسعه

 در ادامه اعضا نظرات خود را به شرح زیر بیان کردند:

شود به نتایج مطلوب در اکثر نقاط جهان پول و سرمایه در اختیار فعاالن اقتصادی قرار ندارد ولی عاملی که منجر می :آقای مهندس یزدان بخش

ین و همچن شدند دولت توسطآنها  و همچنین حمایت مختلفهای است و خواستار شناسایی مدیران توانمند در حوزهکارآمد  برسند مدیریت

وی در ادامه افزودند یکی از ارکان . لحاظ گردد واحدها بهتأسیس  مجوزارائه  بهشرط الزم  بعنوان مدیریت توانمندخاطرنشان کردند که بهتر است 

باال بوده است  مختلف است و بیان کردند گرایش به صنعت در کشورهای اقتصادی تخصیص منابع بین بخشهای اصلی برای به نتیجه رسیدن فعالیت

مصارف  صنایع با به سمتتوسعه صنعتی را و نیز باید تالش کنیم تا ش خصوصی کشورمان صنعتی نشده است ی به بخولی به دلیل عدم توجه کاف

 .کم آب سوق دهیم

 

به فروش برسانند در   ارتوانند کاالی خود را در بازهای اقتصادی است که دچار مشکل هستند و نمی    بنگاهدولت از  بیشتر حمایت  دکتر خوشرو:  آقای

با وجود مشکالت و نوسانات اقتصادی حفظ کنند لذا اگر  حضور خود را در بازاراند هایی شود که توانستهها باید معطوف به بنگاهحالی که این حمایت

 شوند.حمایت و توجه کافی نباشد این واحدها به واحدهای مشکل دار تبدیل می

  

س      1600: یمهندس منوچهراقای  ساختمانی در ا ستند  آنها  تان داریم که تعدادی ازشرکت  صادی  های از فعالیتای به عنوان حوزهکه فعال ه اقت

 شود راه کارهایی برای ثمر بخشی به این گروه از فعاالن اقتصادی پایه ریزی شود.توصیه می. مطرح هستند

 

شرایط و بهبو ترین یکی از مهم صادقی:  مهندسآقای  سرمایه  ارکان در حفظ  ضعیت  سایی   د و شنا ست که تعادل  موانعیگذاری  را از بین  این حوزه ا

اقتصادی دانستند و خواهان نظارت بر   های را یکی از شرایط مهم برای به سرانجام رسیدن پروژه    استانی  اختیارات مسئولین  حدودبرند و افزایش می

 باشد.می در استان گذارانمانع مهمی برای سرمایهعملکرد مدیران شدند و عنوان کردند که عدم همکاری مسئولین 

 

گذاری هزار میلیارد تومان سرمایه 62به  ریزی استان، تا پایان برنامه ششم توسعهبینی سازمان مدیریت و برنامهطبق پیش :یآقای دکتر ملک السادات

صاد     میلیارد دالر خواهد بود 15نیاز داریم که با نرخ موجود ارز، معادل حدود  سهم اقت ستان  هم اکنون  شد  می میلیارد دالر20ا  امرتحقق این  لذابا

شوار  سد  به نظر می د سئله ما ر شت             تأمین  اما م ضر نرخ بازگ ست و افزودند در حال حا سرمایه ا شت  ست نرخ بازگ ست بلکه آنچه مهم ا سرمایه نی

سختی به    فعالیت صادی به  صد می  15های اقت ست   در سد بنابراین آنچه مهم ا ست     ر سرمایه ا شت  شان عنوان کردند    .تمرکز بر نرخ بازگ همچنین ای

اغلب کشورها در شرایط رکود درآمد   و افزودند اقتصادی را باال ببرد کاهش نرخ مالیات در کشور است    های تواند میزان فعالیتیکی از عواملی که می

اقتصادی  های بنگاهیافته است و  ، در شرایط رکود فشارهای مالیاتی افزایش   رکشو  چند سال اخیردر  درمتأسفانه   اما دهندمالیاتی خود را کاهش می

 شود.اقتصادی میهای کنند که این عامل باعث دلسردی آنها و کاهش فعالیتنرخ مالیات باالیی را پرداخت می

 .دانستندقیمت تمام شده  خود درهای هزینه عبور از مشکالت موجود را با یک بسیج عمومی و تالش دولت برای کاهش ایشان

 

از عوامل مهم در رشففد و پویایی دور کردن جامعه از  یکی چرا کهما نیازمند دولتی هسففتیم که سففرزندگی را در اقتصففاد ایجاد کند  : آقای صفففار  
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 باشد.می افسردگی

 

ست که ترکیه دارای          ست این درحالی ا شور خیلی پایین ا شاخص انرژی در ک ضعیت  شور ما   GDPآقای دکتر جباری: و صرف انرژی  و برابر با ک م

 .های انرژی در ایران وابسته به دولت استاکثر طرح افزودند و دانستندانرژی  عدم جایگاه مناسب را علت این موضوعنصف ایران است و 

 

شده بسیاری از واحدهای اقتصادی به     سبب در ارائه تسهیالت در خیلی باال است و این موضوع     استانی گیری واحدهای : سخت غفارنیاخانم مهندس 

سهیالت بانکی به تهران بروند     سی بهتر به منابع و ت ستر ستان  گذاری سرمایه  کاهشامر  این منظور د ست    هرا بدر ا شته ا همچنین عنوان  .دنبال دا

سففنتی  قدیمی وداران ندارند و بیشففتر سففرمایهگذاری سففرمایهزیادی داریم ولی اکثر آنها مدیریت و علم کافی برای داران  تان سففرمایهکردند در اسفف

ستن  سود  ده ست   آنها  فعلی برای بانکی که نرخ  ضی کننده نی شویق آنان  لذا جذب اعتماد .را سرمایه شان  و ت ستان  به  سعه  گذاری در ا منجر به تو

 شود.می گذاریسرمایه

 

سرمایه        ست و این عامل باعث کاهش تعداد  ستان پایین ا سهیالت در ا سقف ارائه ت ستار همکاری پروژه  گذاران میآقای دکتر پژوم:  های  شود لذا خوا

 گذاران شدند.دولتی و افزایش سطح اعتبارات پرداختی به سرمایه

 

ست که می    آقای مهندس نجفی: شگری بخش زودبازدهی ا سرمایه گرد صادی تواند در افزایش  ستان مهم   گذاری و همچنین کمک به بخش اقت در ا

 .باشد لذا خواستار جذب گردشگران خارجی در استان شدند

 

و تثبیت وضعیت اشتغال استان را با گذاری که ماندگاری سرمایه هستیم در استان و کشور مواجههایی در حال حاضر با چالش آقای دکتر لبافی:

تا به امروز تفاهم خوبی بین بخش دولتی و خصوصی صورت گرفته است و مشکلی در حوزه تولید نداریم و آنچه باید بر آن  .کرده استرو مشکل روبه

زمان فعالیت واحدهای تولیدی در اغلب روزانه  متوسط .زیرا مشکل اصلی ما ناتوانی در فروش استباشد می تمرکز کنیم فروش محصوالت تولید شده

ی مختلف در واحدهای در تولید تمحصوالمتأسفانه  و خاطر نشان کردندباشد می ساعت 5/5در ایران  در حالیکه این رقم ساعت است 19 کشورها

و افزودند  کمک کند ورود به بازارهای خارجی استما در این زمینه به تواند و یکی از مواردی که می در حال حاضر بازاری برای عرضه ندارد کشور

واحدهای اقتصادی در کشور ما به دلیل باال بودن هزینه متأسفانه  کهباشد می هارقابت در بازارهای جهانی منوط به کیفیت باال و قیمت پایین کاال

 .ندارند برای این رقابتکافی توان  تولید

د اما نتواند موثر باشتوسعه مشاغل خرد و خانگی میو افزودند دهند را مشاغل خانگی و خرد تشکیل میدرصد مشاغل استان  40در ادامه افزودند 

 باشد.می شود افزایش مشاغل بزرگو یکی از عواملی که باعث پایداری استان می کنندای تولید نمیمشاغل برای دولت درآمدهای مالیاتی و بیمه این

در سطوح مدیران  و بیان کردند استها نامهنظارت بر اجرای این بخش ولی آنچه مهم است ابالغ شدههای خوبی نامههمچینین عنوان کردند بخش

های ، آگاهی و پذیرش الزم نسبت به ضرورت توسعه فضای کسب و کار و کمک به بخش خصوصی با هدف ارتقای ظرفیتدولتی ارشد و میانی

و باید  توجه کافی به این موضوع نشده استان سازمانی که ارتباط نزدیک با فعاالن اقتصادی دارند، اقتصادی ایجاد شده است اما در سطح کارشناس

 کارشناسی نیز تسری پیدا کند.های بستری فراهم آید تا این تفکر به الیه

اسففتان به خاطر پایین بودن حوزه بسففیاری از مشففکالت موجود در  عنوان کردند: در پایان آقای دکتر رسففولیان در پاسفف  به سففواالت مطرح شففده 

ختیار خاص را از تهران درخواست کردیم و در تالش هستیم تا این اختیارات   ا 98در چند سال گذشته، تفویض   و افزودند باشد  می اختیارات مدیران

ستانی را در بخش  شیم  ءهای مختلف ارتقاا سطح اعتباری بانک    .ببخ شان بیان کردند  ست    ای سال اخیر افزایش یافته ا  ضمن طرح  و نیزها در چند 
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بخش های پیشففنهاد کردند پروژه اند.پروژه ملی برای اسففتفاده از فاینانس معرفی شففده  18تا کنون  اینکهو اظهار  یاسففتانهای فاینانس برای پروژه

 .استفاده کننداستانداری است گذاری خصوصی از خطوط اعتباری دولت که در اختیار حوزه سرمایه

مسئله منوط به و این  گذاری معرفی کنیمهای تجاری جهت سرمایههیأتهای بخش خصوصی را به پروژه ایشان افزودند در تالش هستیم تا بتوانیم

دیگر کشورها شفاف گذاران گذاری از سوی بخش خصوصی است تا ابعاد کار برای سرمایهانجام مطالعات جامع و ارائه یک بسته قوی پیشنهاد سرمایه

 باشد.

ها در بعضی استان خاطرنشان کردندو  نداتاق بازرگانی خراسان رضوی شد تخصصیهای و کمیته خواستار توسعه تعامالت با کمیسیون ایشان در پایان

در استان  واریمدان کردند امیو بی گذاری اتحاد و انسجام خوبی برقرار استسیاسی مختلف، در حوزه اقتصادی و سرمایههای به رغم وجود گرایش

 برداری قرار گیرند.های موجود مورد بهرهنیز همین رویکرد منسجم محقق گردد تا ظرفیت خراسان

 

 مصوبه:
گذاری متناظر در حوزه امور اقتصادی و سرمایههای تخصصی مرتبط در کمیسیونهای و کمیتهگذاری حضور فعال کمیسیون سرمایه

 استانداری

 

 جلسه:حاضرین 

 العابدین ،غفارنیا، میرشاهی، میرهادیزاده، مرادپورزینرحیمیان، بصیری، خوش زبان، شهیدی،  ها:خانم

زاده، پور، اسدآبادی، باقری، تقوایی، پژوم، حسینی، خوشرو، جباری، رسولیان، رجبی، دانشور، فرقانی، صفار، صادقی، عیدیاستادی، اسماعیل آقایان:

 زاده، یزدان بخش، منوچهری، نجفی، نمازی، ولیلبافی، ملک الساداتی

 

 یمال ینمأوت یگذاریهسرما یسیونکم یردب

 ستاره بصیری

Email: Inv@mccima.net 
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