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 دستورکار جلسه: 

 1400اولویت و اهداف کمیسیون سرمایه گذاری در سال  •

 مسائل و مشکالت در حوزه سرمایه گذاری، استان خراسان رضوی  •

 مسائل و مشکالت در حوزه خاص پولی و بانکی با توجه به سفر رئیس کل بانک مرکزی به استان •

 

  در سال جاری   اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی  گذاری و بازار پولسرمایه  جلسه کمیسیون    اولین

 . برگزار گردید اعضای کمیسیونو   اتاق بازرگانی محل ساختمان مرکزی در 05/03/1400مورخ  شنبه چهارروز 
  

  ، دبیرکمیسیون  جلسه  ابتدای  سایر  آدر  اهداف  و  ها  برنامه  ارائه  و  طرح  به  صفار  و قای  مشهد  اتاق  در  کمیسیونها 

ست کرد تا در خصوص برنامه های پیشنهادی خود برای  ا کمیسوهای متناظر آنها در اتاق ایران پرداخت و از حضار درخو

مسلما هر چه اهدف و اولیتهای مشخص تر باشد کمیسیون    نظراتشان را اعالم نمایند    کمیسیون سرمایه گذاری  سال آینده 

 تحقق اهداف یاری رسان اتاق و فعالین اقتصادی کشور باشد . بهتر خواهد توانست در 

 
 رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد  شرکاء نایب ✓

ادوار مختلف آن(   ی)ط  یاسالم  یدر مراجع مختلف و از جمله در مجلس شورا   یدهه است که بحث اصالح نظام بانک  2به    یبقر •

 یرمانع عمده در مس  هایزدگ  یاستمهم وجود نداشته است. س   ینا  یو ثمررسان  یشبردپ  یهمت و تالش الزم برا  آنمطرح بوده اما  

 . یدآ  یبه شمار م یامور ینچن  ینا یشرفتپ

که   یگری موضوع د  اشد ومیب  یچون بخش بانک  ی مهم  یهادر حوزه   یگردر گرو اصالح   یاقتصاد  یبرون رفت از مسائل و چالش ها  •

رو  یازمندن نگرش و  مزد  یکردرو  یم،در آن هست  یهاصالح  نظام روز  براساس  تعر  یم  یکار  اگر  ا  یفباشد.  به سمت   یندر  بخش 

جذب و حفاظت از   یبرا  یرمس  یهموارساز  یز،ن  یگرشود. مسئله مهم د  یم  ینتام  یشترب  یزن  کارگران  یشغل  یتبرود،امن  یکارمزد

 ها خواهد بود.  یگذار یهسرما

  یبخش خصوص  ین به مطالبات ا  یشتریتوجه ب  ینده، رود که دولت آ  ی م  ید صحنه اقتصاد باشد. ام  یاصل   یگر باز  ید با  ی بخش خصوص •

 . یمموثرتر اقدام کن  یگیری؛ در عرصه پ یزباشد و ما ن

اما نکته   یمکشورها ندار  یربا سا  یگونه رقابت   یچ ه  ی محور جاصادرات  ید باال است و لذا در حوزه تول  یار در کشور ما بس  یالتنرخ تسه •

 .یمدو مقوله را به تعادل برسان ینا یدالت با توجه به نرخ تورم باال بوده و لذا بایآن است که نرخ تسه  یگرقابل توجه د

کرد، چرا که متاسفانه در   یشیحوزه چاره اند  یندر ا  یدبا  ینوجود ندارد، بنابرا  ی الملل  ین کشور مولد نباشد امکان رقابت در عرصه ب •

 . یما یدهاز حوزه ها از مرز خسارت گذشته و به بحران رس  یاری حال حاضر در بس

 یه جذب سرما  یبرا  یهستند اما متاسفانه بستر مناسب  یرکه در کشور ما وجود دارد، کم نظ  ییها و فرصت ها  یلها، پتانس  یتظرف •

 وجود ندارد.  یگذار
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 یز ن  یاتاق بازرگان یتخصص یها یسیوندر واقع کم یرددر دستور کار قرار گ ید و قانون کار با ی آموزش  یاتی،مال ی،بانک یاصالح نظام ها •

نسل   یب تا منافع آن نص  یردخصوص انجام بگ  ین در ا  زمال   یها  یگیریکنند و پ  یجاد اصالح موارد مذکور ا  یرا برا  ییکارگروه ها  یدبا

 ما شود.  یبعد

 مشهد  ی و بازار پول اتاق بازرگان یگذار یهسرما یسیونکم  یرصفار، دب ✓

از   یکی دارند و لذا    ید و تول  یت خود فعال  ی اسم  یتدر استان در حال حاضر کمتر از ظرف  ی و اقتصاد  یدی تول  ی واحدها  ی متاسفانه بعض •

فعال   ی نموده و برا  ییرا شناسا  یو صنعت  یدی تول  یبنگاه ها  ینا  یخال   ظرفیتچگونه    ،که  می تواند باشد   ینا  یسیونکم  یبرنامه ها

،بومی سازی  یدتول  ی ها  یرهحوزه، موضوع زنج  ین در ا  یعتا طب   .ییمنماراهکارهایی را پیدا و پیشنهاد  نمودن و بهره ور کردن آن اقدام  

اهم  یار بس  تولیدات داخل، ا  ید با  یسیون است و کم  یتحائز  ها  ی بحث ورود جد  ینبه  به طور مثال، شرکت  باشد.  بزرگ   ی داشته 

 . د خصوص داشته باشن ینبرنامه بلندمدت در ا یککنند و  یتکوچک و متوسط حما  یمتقاعد شوند که از شرکت ها  یدبا یداخل

بزرگ خودرو در   ی با شرکت ها  یدخودرو با   یراناست، ا  یدرصد صنعت استان مربوط به بخش خودروساز  35  ی ال  30از آن جا که   •

 کند.  یمتنظ یاستان برنامه جامع راهبرد

ها  ینهنهاد  مسئله    ین ا  ید با  ینهمچن • جا  یدی تول  ی شود که شرکت  افزا  یکدیگر با    ی،بانک  یستماز س   یالتتسه  یافت در  ی به   یی هم 

اپتانسیلهاو ظرفیتهای بالقوه و بالفعل یکدیگر منتفع شوند     داشته باشند و از   از   یاتکا به منابع بانک  یبه جا  می توان  ین. عالوه بر 

 .نیز استفاده برد یه بازار سرما یقاز طر یمال  ینو تام یربانکیغ یابزارها

 یگیریمسائل را پ  یشتریتوان به سهولت ب  ی واضح و مبرهن است که هر چه مشکالت و چالش ها به طور شفاف تر مطرح شوند، م •

و شایدالزم باشد مجددا   یمندار  کافی  و شناخت    یآگاه  یمبر  یکه به کار م  یفیاز مواقع نسبت به تعار  یاریدر بس  یگرد  یانکرد. به ب

بی آنها  مفهوم  و  معنا  و  گذاری  سرمایه   ، ، صنعت  تولید  مانند  عباراتی  تعریف  به  و  کنیم  رجوع  مسئله  اول  اجماع  به  به  و  ندیشیم 

 .بیشتری برسیم 

 ی ها   یسکمتناسب با ر  یزشی فقدان نظام انگ یت،بر واقع  یمبتن  یو صنعت، نبود نظام آمار  یدنبود فهم مشترک از موضوع توسعه، تول •

اجماع   ی،اقتصاد تول  ینبود  بحث  س   یمحور  یددر  جانب  همچن   یاستگذاراز  اعتبار  یبانک  یستمس   ینو  تغ  ی و  گسترش   ت ییراکشور، 

از مهم   از تغییرات تکنولوژی و نوع آوری در جهان    ی داخل  ی و صنعت  یدیتول  ی در جهان و عقب ماندن بخش ها  کنولوژیو ت  یفناور

که البه این مشکالت صرفا به محیط صنعتی خالصه نمی گردد   و صنعت کشور ما در سطح کالن است.  ید موانع و مشکالت تول  ینتر

 و باید اذهان کرد که محیط اجتماعی ، اموزشی و نوع نگاه جامعه به مقوله تولید شایدپیامد چنین شرایطی باشد 

ظرف • مقا  یدتول  یتکاهش  در  ظرف  یسهبنگاه  افزا  ی اقتصاد  یتبا  ق   یشآن،  رشد  و  ها  یمتتورم  بها   هیسدرمقا  یدیتول  ینهاده   یبا 

تول باال   یدی،محصوالت  مقا  ینههز  ینرخ  ها  یبا نرخ سودآور  یسهاعتبارات در  به    ی، و صنعت  یدیتول  ی در بخش  مربوط  مشکالت 

و  یدر مناطق شهر یملک یها یقهبا وث یسهدر مقا یدیو تول ی صنعت ی ها یقهوث یمتافت ق ی،صنعت یها  هرک ش ی در نواح ینزم ینتام

 شود.  یو صنعت در سطح خرد برآورد م یدموانع و مشکالت تول ین... از مهم تر

 یربانکیغ   یسهم ابزارها  یشاز افزا  یت در استان، حما  ی گذار  یهسرما  یت امن  یشو افزا  یقانون  یها  یت کمک به بهبود حماهمچنین    •

تام ها  یمال  ین در  معرف  ی طرح  نحوه  بهبود  به  کمک  ها  ی استان،  رضو  یگذار  یهسرما  ی فرصت  توسعه   یخراسان  به  کمک  و 

و بازار پول   یگذار  یهسرما  یسیونکم   یاز اهم برنامه ها  یگذار  یهاستان جهت سرما  یها  یتجذاب  یشالزم و افزا  یها  یرساختز

 است.

 عامل شرکت لعاب مشهد  یرمد یوسفی، ✓
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کمتر   یممواجه هست  یلقب  یناز ا  یها و مسائل  یمکه با تحر  یفعل  یطدر شرا  یاید،به وجود ب  یدبا  یگذار  یهسرما  یبرا  یدیجد  یدگاهد  •

 یصنعت  یاز واحدها یاریبس یدر حال حاضر امکان راه انداز انهکند. متاسف یگذار یهکند که در عرصه صنعت سرما یرغبت م یکس

 باشد.  یم  یبانک یباال  یاز بهره ها یمسئله ناش  ینوجود ندارد که ا

دشوار است. حال   یار بس  یدتداوم تول  یبرا  یطرا ندارد، شرا  یاز منابع بانک  یمال  ین به جز تام  یراه چاره ا   یدکننده که تول  یطی در شرا •

ا  یخاص  یکرداگر رو ب  یندر  تام  یگذار  یه و نحوه سرما  یاید حوزه به وجود  مال  ین و  مشخص شود، قطعا مشکالت و مسائل   ی منابع 

 . یافت  دکاهش خواه

 یت هدا  ی و افراد خاص  یانوجود دارد به نفع جر  ینشده است و اگر هم راهبرد  یفتعر  یدر نظام بانک  یمدکارآ   یمتاسفانه استراتژ •

 داده است.  یلتحو یخود را به نظام بانک یتمام منافع و سودها ید دهه گذشته، حوزه تول 3که در طول  یشود، به طور یم

که هر زمان که دولت به   ی حاصل کرده اند. از طرف یزن  ی خوب  یج خوب عمل کرده و نتا  یار در گذشته بس  یاتاق بازرگان  ی ها  یسیونکم •

 مغتنم داشته شود.  ید با یبخش خصوص یو نگاه تخصص یگاه کار بوده است، پس جا یپا  ی داشته اتاق بازرگان یازکمک ن

 استان   یبانک ها یهماهنگ یشورا یندهو نما یشعبه خراسان رضو یبانک مل  یمعاون اعتبار ی،کاظم  ✓

ها  • موضوع  یدولت  یبانک  هر  پا  یدر  ضرورت  به  الزام  ی بنا  اما  هستند  ها   ی برا  یکار  تام  ی خصوص  یبانک  موضوع    یمال  ین در 

 . یدآ  یچالش بزرگ به شمار م  یکمسئله  ایننشده که  یده د یدیتول یواحدها

به طور  یمنابع محدود  یبانک  یستمس  • م  یدارد،  استان صرفا  ها  یمتوان  ی که در سطح  به سپرده  توجه    85ها،    یره و ذخ  یقانون  یبا 

 یانگین درصد به طور م 130 یال 120از شهرستان ها  یاست که در برخ یدر حال ین. ایماختصاص ده یالتدرصد از منابع را به تسه

 برطرف شود.  یداست و با یچالش بزرگ  ینکنند که ا یاعطا م یالتتسه

منابع در استان    در حال • ا  یزیبرنامه ر  یدرصد است که در سال جار  76حاضر نسبت مصارف به  تا  درصد    85رقم به    ینشده 

برا  یدا پ  یشافزا ا  ی کند.  ها  ینتحقق  بانک  ها   ی همکار  یدبا  ی خصوص  ی مهم  بانک  با  را  باشند. همان طور که    یدولت  ی الزم  داشته 

آمار    یت،موارد در صورت عضو  یو در برخ  یستندبانک ها ن  ی هماهنگ  ی شورا  یلذ  یخصوص  یاز بانک ها  رخی که ب  یدمستحضر هست

 کنند.   یارائه نم ی و اطالعات متقن

  یم حال درصدد هست  ینبا ا  است.  یافته  یشنسبت به سال گذشته حدودا به دو برابر افزا  یالتدهد که پرداخت تسه  یآمارها نشان م •

 داشته باشد.  یصنعت  ی،کشاورز یدی،تول یبر واحدها یشتری ما تمرکز ب  یها یت تا حما

.  یمهست  یمشکالت  ینشاهد بروز چن  یفعل  یطدر شرا  یلدل  ینکم رنگ شده است و به هم  یارفرهنگ قرض الحسنه در جامعه ما بس •

مانع از آن شده که   گذاری فرهنگ ها در حوزه سپرده    ییر ها و تغ  یرساخت است که ز  یت هنر بوده اما واقع  ی فعل  یطدر شرا  یدتول

 ی اصالح نظام بانک   یموجود برا  یطبا توجه به شرا  یاتی انتقاد راهکار عمل  ی خوب است که به جا  ی. از طرف یردرونق بگ  یدبخش تول

 ارائه شود. 

 توس راهبرد  یگذار  یهشرکت مشاوره سرما یرعاملاکرم کمره، مد ✓

عرصه    ین ورود به ا  یبرا  ی گذاران رغبت  یهسرما  یا و    یست در کشور فراهم ن  ی گذار  یه که در حال حاضر بستر سرما  یند گو  ی م  یبرخ •

خواهد   یا قطعا مه  یپژوه  ینده و بحث آ  یطمتناسب با شرا  ی گذار  یهچرا که بستر سرما  یستم،موافق ن  ا گفته ه  ینندارند اما بنده با ا

 بود.

مبحث در خصوص  ینا ید،آ یبه شمار م یگذار یهسرما یرو یشپ  یچالش ها یناز مهم تر یکی یاتیمال ینهمچون قوان یمخل ینقوان •

 ینیبه قوان  ید چالش ها با  ینبر چالش ها واقف است، ا  یبه خوب  یکند. بخش خصوص  یصدق م  یشترب  ید در حوزه تول  ی گذار  یهسرما
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 یلدر خصوص تبد   ید با  یاتاق بازرگان  مجاب شوند.   ینقوان  ینا  یبه اجرا  یددولتمردان با  ین دارند، همچن  جراا   یتشوند که قابل   یلتبد

 شود.   یجهجلسات منتج به نت  یالزم را داشته باشد تا برگزار ی چالش ها به قانون به اجماع برسد و مطالبه گر ینا

شود تا از    ینخصوص تدو  یندر ا  یا   یحهال   یدکرد. لذا با  یافتدر  یالتتسه  یتوان به آسان  یخلق الساعه نم  یو بخشنامه ها  ینبا قوان •

کامل داشته باشند و هر دو طرف منتفع شوند   یت رضا  یالت تسه  یبانک مورد نظر در اخذ و اعطا   یگرد  یکننده و از سو  یدتول  یکسو

 . یستل نگذار قابل قبو یهسرما یک یبرا یفعل یراما در حال حاضر روند و مس

 بذر زردانه جام یرهمد یاته یسرئ یان،اردکان ✓

ا  یبتواند به تکنولوژ  یدبا  یدکننده تول  • باشد  التحص  یاست که نظام آموزش  یدر حال  ینمجهز  کردن   یلو دانشگاه ها صرفا به فارغ 

م  یدکتر  یاندانشجو فضا  یاکتفا  به  روز  علم  اما  نم  یکنند  وارد  کار  و  م  یکسب  انتظار  لذا  کم  یشود.  ا  یسیونرود  حوزه    یندر 

 را در دستور کار قرار دهد. ی اقدامات

در کانون توجه   ی است که بخش بازرگان  ی کشور  به گونه ا  یقاعده گذار  یستم در س   ی ها مرتفع شد باز هم نوع نگاه کل  یم اگر تحر •

 است.  یبعد یها یتدر اولو یدو تول یردگ ی قرار م

  یها سبب م  یرساختماهر و ضعف ز  یانسان  یروین  ی،را ندارد. فقدان تکنولوژ  یررقابت پذ  یدامکان تول  یفعل  یطدر شرا  یدکنندهتول •

 باشد.  هنداشت یمطلوب  یگاهجا  یدر بازار رقابت یدی،شود تا محصول تول

 استان  یدادگستر یرضا مقدم، کارشناس رسم  ✓

توجه   یزن  یگذار  یه سرما  یشود تا به بهبود فضا  یم  یشنهادکسب و کار پ  طیقانون بهبود مستمر مح  5ماده    یداتبا توجه به تاک  •

  3 ی ال  2مطالعات مربوط به   ینشده اما ا مشخص  یگذار   یه سرما  یسازمان صنعت و معدن فرصت ها   یتشود. در حال حاضر در سا

لذا توص فعال  یگذار  یهسرما  یسیونکم  یلکه ذ  ییمختلف و کارگروه ها  یشود تشکل ها  یم   یهسال گذشته است،  بازار پول   یت و 

 . یندفرصت ها را مجددا احصا کرده و منتشر نما یندارند، ا
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