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دستورکار جلسه:
 تعیین و تصویب برنامه کاری کمیسیون در سال 1397
 بحث و تحلیل پیرامون وضعیت اقتصادی موجود و پیشبینی وضعیت سرمایهگذاری در سال جدید

بیست و چهارمین جلسه کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با محوریت تعیین برنامه کاری کمیسیون در سال
 1397و همچنین تحلیل وضعیت اقتصادی موجود و پیشبینی وضعیت سرمایهگذاری در سال پیش رو با حضور اعضای اصلی کمیسیون و سایر
مدعوین روز پنجشنبه  97/2/13ساعت  7:30صبح در محل ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی برگزار شد .در ابتدای جلسه آقای مهندس باقری
رئیس محترم کمیسیون ضمن تبریک روز کارگر ،با طرح این نکته که در ابتدای شروع به کار کمیسیون ،راهبرد سهگانه مشخصی را مصوب و برنامه
کاری ساالنه را نیز براساس این راهبردها تنظیم نمودیم ،خواستار تدوین برنامهای اثرگذار و نتیجهمحور برای سال  97شدند .ایشان همچنین از
فعالیت کمیسیون در جایگاه کمیسیونهای پیشرو و فعال اتاق در سالهای گذشته قدردانی نمودند.
سپس خانم مهندس بصیری دبیر محترم کمیسیون بحث خود را با توضیح دستور جلسه آغاز کردند .ایشان بیان نمودند که در این جلسه ابتدا به
تحلیل مسائل روز اقتصاد خواهیم پرداخت و پس از آن برنامه کاری ساالنه کمیسیون را به بحث میگذاریم .روال کاری هر ساله کمیسیون به این
شکل بوده است که ابتدا محورهای پیشنهادی را براساس مطالعه آنچه که باید انجام شود و نیز استفاده از نقطه نظرات افراد و نهادهای وابسته داخل
و خارج اتاق که متناسب با بحثهای کمیسیون انجام میدادند ،بررسی میکردیم و با ارزیابی آنها به چند محور میرسیدیم و پس از صدور مصوبه
کمیسیون به انجام آنها میپرداختیم .اما با توجه به اینکه امسال ،سال نهایی در برنامهریزی چهار ساله کمیسیون است و با توجه به اینکه در جمع
اعضای کمیسیون افرادی از رستههای مختلف شامل نهادهای اجرایی ،ارگانهای نیمه دولتی ،بازار پول ،چهرههای دانشگاهی ،فعاالن صنایع و غیره
حضور دارند هرکدام از اعضا میتواند بر اساس رس ته فعالیت خود پیشنهادهایی را برای فعالیت امسال کمیسیون ارائه دهد .ایشان در ادامه به
راهبردهای سهگانه کمیسیون که شامل فرصتها و اولویتهای سرمایهگذاری ،فضای سرمایهگذاری به معنای قوانین مشوق و مخل کسبوکار و در
انتها تأمین مالی از طریق بازار پول و سرمایه است اشاره کردند .خانم مهندس بصیری پس از بیان این راهبردها ،از تصویب ایجاد یک مرکز سرمایه-
گذاری در اتاق برای تحقق سه راهبرد کمیسیون ،ابراز خشنودی نمودند .ایشان در انتهای صبحتهای خود از اعضای کمیسیون خواستند که
هرکدام نظرات ،مطالبات و فعالیتهای اثرگذار خود را درخصوص رسته فعالیتشان مطرح نمایند.
ابتدا آقای مهندس حسینی مدیرعامل محترم شرکت قهوه مولتی فرمودند که با توجه به وضعیت نامناسب بانکی کشور و فضای نابسامان موجود،
استفاده از منابع مالی داخلی میسر نیست و به دلیل زیانهای انباشته ،بدهیهای معوق و ...بانکها تمایل چندانی به ارائه تسهیالت ندارند .در
همین راستا ما در حال حاضر از منابع مالی خارجی استفاده میکنیم که متأسفانه از ابتدای سال جدید با توجه به وضعیت پیش آمده در خصوص
برجام ،سرمایهگذاران خارجی نیز جرأت قدم گذاشتن در مسیر سرمایهگذاری در ایران را ندارند و منتظر بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور
هستند .درواقع تا زمانی که این مشکالت حل نشود هر تصمیمی که در حوزه سرمایهگذاری گرفته شود در مرحله اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.
سپس خانم مهندس غفارنیا مدیرعامل محترم شرکت خانه شکالت در بیان نظرات خود اعالم کردند که بخش عمدهای از مشکالت موجود در زمینه
سرمایهگذاری ناشی از تعلل نه تنها بخش دولتی که نمایندگان بخش خصوصی و کندی انجام کارها به خصوص در استان خراسان است .نکته دوم
این است که وقتی سرمایهگذار داخلی به دلیل فقدان امنیت اقتصادی ،تمایلی به سرمایهگذاری داخلی ندارد و سرمایههای خود را به خارج از کشور
منتقل میکند ،نمیتوان از سرمایهگذار خارجی انتظار سرمایهگذاری در ایران را داشت .لذا جریان سرمایهگذاری معکوس ایجاد شده و همچنین
وضعیت نامشخص برجام به شدت به ضرر فضای سرمایهگذاری و اقتصاد کشور است.
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آقای دکتر صفای نیکو معاون محترم سرپرستی بانک ملی استان خراسان با تحلیل وضعیت بیثبات اقتصاد کشور و فقدان اطالعات و قابلیت پیش-
بینی در مورد وضعیت آینده ،عنوان کردند که نه سرمایه گذاری خصوصی و نه بودجه دولت توانایی نجات اقتصاد کشور را ندارند و تنها چیزی که
میتواند این کار را انجام دهد سرمایهگذاری خارجی است که متأ سفانه با توجه به وضعیت برجام و احتمال خروج امریکا از این توافق ،وضعیت آن
نیز در هالهای از ابهام قرار دارد و بدون تمهیدات الزم نمیتوان به بهبود فضای اقتصادی امیدوار بود.
سپس آقای مهندس صفار کارشناس محترم مرکز بررسیها و مطالعات اقتصادی با ارائه گزارش بانک مرکزی در سال  ،96عنوان کردند که اقتصاد ما
به شدت وابسته به نفت است و رشد اقتصادی مثبت ایجاد شده در سالهای  95و  96نیز ناشی از رفع تحریمهای نفتی و افزایش قیمت نفت است.
در حالیکه رشد سرمایهگذاری در کشور غیر از سال  ،93بین سالهای  92تا  96منفی بوده که نشان از مستهلک شدن سرمایههای قبلی و عدم
سرمایهگذاری جدید در این سال ها بوده است .ایشان با اشاره به روابط دیپلماتیک نامطلوب ایران با سایر کشورها و همچنین فشاری که دولت از
طریق باال بردن مالیات بر بخش تولیدی و صنعتی وارد میکند بر وخامت اوضاع موجود تأکید کردند و فرمودند تا زمانی که نحوه تعامل ما با سایر
کشورها مشخص نشود و امنیت سرمایهگذاری برقرار نگردد نمیتوان به بهبود اوضاع سرمایهگذاری امیدوار بود .همچنین با توجه به وضعیت نرخ ارز
ممکن است در آینده ریال از چرخه اقتصاد خارج شده و دالر جایگزین آن شود که نتیجه این امر نرخهای تورم بسیار باال خواهد بود.
در ادامه جلسه ،آقای دکتر ملکالساداتی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد این نکته را مطرح نمودند که برجام تنها تحریمهای
هستهای را برطرف کرد و تحریمهای موشکی و حقوق بشر همچنان پابرجاست .اما آینده برجام به این صورت است که کل کسبوکار را با رکود
مواجه خواهد کرد ،نرخ ارز همچنان افزایش خواهد یافت و روند معکوس خروج سرمایه نیز شدت مییابد .حال اگر برجام به طور کامل لغو شود این
روند سرعت میگیرد و تورم را نیز به شدت افزایش خواهد داد و در نتیجه دولت در تأمین هزینههای خود به شدت با مشکل مواجه خواهد شد و
اقتصاد کشور را با بحران عظیمی مواجه خواهد کرد.
آقای دکتر کاللی مشاور عالی شرکت خوشگوار بر این نکته تأکید کردند که باید قبل از اینکه پولهای دست مردم ارزش خود را از دست بدهند،
این سرمایههای خرد را جمعآوری و مدیریت کرده و به سمت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف هدایت کنیم .همچنین باید اساتید دانشگاه با
جدیت بیشتری تحقیقات خود را ارائه دهند .ایشان نارضایتی خود را از کندی اجرای طرحها در استان خراسان ابراز نموده و خواهان تصمیمگیری
در خصوص برنامه کاری کمیسیون پس از تعیین تکلیف برجام شدند.
آقای مجتهدی کارشناس محترم معاونت اقتصادی شهرداری مشهد این مطلب را خاطرنشان کردند که دولت به طور مداوم از بودجه عمرانی کم
کرده و بر بودجه جاری اضافه میکند .بنابراین در افق  1400تمام بودجه صرف مسائل جاری کشور خواهد شد و پس از آن حتی کفاف مسائل
جاری را نیز نخواهد کرد .در این شرایط دولت یا نرخ ارز را افزایش خواهد داد و یا پول بیپشتوانه چاپ خواهد کرد که نتیجه آن چیزی جز تورم
بسیار شدید و حتی سقوط اقتصاد کشور نخواهد بود .الزم است اقداماتی که باید در این شرایط از جانب سرمایهگذاران انجام گیرد ،بررسی و
پیشنهاد شود.
سپس آقای لبافی رئیس محترم دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی فرمودند باید در برنامهریزی کمیسیون ،استخراج محورهای
تبصره  5قانون بودجه سال  97لحاظ گردد .همچنین بایستی به نحو احسن از ظرفیتهای داخلی استفاده کنیم .به عالوه وضعیت بانکها ،صندوق-
های بیمه و بودجه کشور نامناسب است و اقتصاد را در بن بست قرار داده است .پروژههایی که توسط اساتید دانشگاه انجام میشود در هیچ زمینهای
استفاده نمیشود .بنابراین نباید تنها طرح موضوع کرد بلکه الزم است نقشه راه و راهکارها نیز کامال مشخص شوند.
پس از اعالم نظرات سایر اعضای کمیسیون ،خانم مهندس بصیری بر لزوم مطالبهگری از مسئولین و پیگیری این مطالبات تأکید نمودند .در پایان
جلسه نیز آقای مهندس باقری ضمن جمعبندی نظرات مطرح شده فرمودند در جلساتی که تاکنون انجام شده مشخص است که فاصلهای معنیدار
بین آنچه که در پژوهشها ،تحلیلها و مصوبات کمیسیون انجام میشود و آنچه که در میدان عمل اتفاق میافتد وجود دارد و عمال نقش
کمیسیونها را تنها به تشخیص پژوهشها تنزل دادهایم و نقشی در برنامهریزی ،تصمیمگیری و حتی واکنش نسبت به اتفاقاتی که در حال وقوع
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است ،نداریم .ایشان همچنین این نکته را بیان نمودند که در شرایط کنونی ،اقتصاد کشور با فعل و انفعاالتی روبرو است که باعث شده بخشی از
افراد به شدت از منافع و رانتها بهرهمند گردند و در مقابل ،قشر پیشران و متوسط جامعه روزبه روز محرومتر گردند .لذا در این وضعیت بایستی
تشکلهای بخش خصوصی ورود کرده و نقش خود را ایفا کنند .آقای مهندس باقری در پایان بنا به درخواست اعضای محترم اعالم نمودند که
نظرات اعضا به شکل مکتوب به هیئت رئیسه محترم اتاق بازرگانی ا ستان اعالم شده و مطالبات اعضای کمیسیون پیگیری خواهد شد .ایشان
همچنین تصمیمگیری در خصوص برنامه کاری کمیسیون را به جلسه بعد موکول کردند.

مصوبات جلسه:
 .1اعالم نظرات و مطالبات کمیسیون به هیئت رئیسه محترم اتاق مشهد و پیگیری و اعالم آن در جلسه آتی

حاضرین جلسه:
آقایان :باقری ،حسینی ،دانشور ،صفار ،صفای نیکو ،کاللی ،لبافی ،مجتهدی ،ملکالساداتی ،مسلم
خانمها :آستانی ،آقایی ،بصیری ،غفارنیا
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