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 دستورکار جلسه: 

  1397تعیین و تصویب برنامه کاری کمیسیون در سال 

 گذاری در سال جدیدبینی وضعیت سرمایهبحث و تحلیل پیرامون وضعیت اقتصادی موجود و پیش 

 

ن در سال ی کمیسیوتعیین برنامه کاربا محوریت  مین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضویگذاری و تأجلسه کمیسیون سرمایه چهارمینبیست و 

ایر و س سیونکمی اصلی یبا حضور اعضا پیش روگذاری در سال بینی وضعیت سرمایهو همچنین تحلیل وضعیت اقتصادی موجود و پیش 1397

ری قای مهندس باقجلسه آ ی. در ابتداماره دو اتاق بازرگانی برگزار شدصبح در محل ساختمان ش 7:30عت سا 13/2/97روز پنجشنبه  مدعوین

 و برنامه صوبمشخصی را گانه مدر ابتدای شروع به کار کمیسیون، راهبرد سه کهاین نکته  با طرح ،روز کارگرضمن تبریک  رئیس محترم کمیسیون

. ایشان همچنین از شدند 97ل محور برای ساای اثرگذار و نتیجهراهبردها تنظیم نمودیم، خواستار تدوین برنامهاساس این کاری ساالنه را نیز بر

 های گذشته قدردانی نمودند.ر سالهای پیشرو و فعال اتاق دفعالیت کمیسیون در جایگاه کمیسیون

 سه ابتدا بهر این جلجلسه آغاز کردند. ایشان بیان نمودند که دخانم مهندس بصیری دبیر محترم کمیسیون بحث خود را با توضیح دستور سپس 

ه این ه کمیسیون بهر سال گذاریم. روال کاریتحلیل مسائل روز اقتصاد خواهیم پرداخت و پس از آن برنامه کاری ساالنه کمیسیون را به بحث می

داخل  ههادهای وابستنافراد و ت و نیز استفاده از نقطه نظرا انجام شود مطالعه آنچه که بایدبراساس را محورهای پیشنهادی  ابتدا بوده است کهشکل 

 ز صدور مصوبهاو پس سیدیم رکردیم و با ارزیابی آنها به چند محور میبررسی می ،دادندانجام میهای کمیسیون که متناسب با بحث اتاق خارجو 

در جمع  وجه به اینکهتا و باست  ریزی چهار ساله کمیسیونامسال، سال نهایی در برنامهبا توجه به اینکه . اما پرداختیمکمیسیون به انجام آنها می

یره غصنایع و ن گاهی، فعاالهای دانشچهرههای نیمه دولتی، بازار پول، اجرایی، ارگاننهادهای  های مختلف شاملافرادی از رسته اعضای کمیسیون

ه به یشان در ادامادهد.  ته فعالیت خود پیشنهادهایی را برای فعالیت امسال کمیسیون ارائهستواند بر اساس رحضور دارند هرکدام از اعضا می

 وکار و دربوق و مخل کسگذاری به معنای قوانین مشگذاری، فضای سرمایههای سرمایهها و اولویتگانه کمیسیون که شامل فرصتراهبردهای سه

-یهسرما یجاد یک مرکزاصویب تاز  ،پس از بیان این راهبردها. خانم مهندس بصیری اشاره کردند است انتها تأمین مالی از طریق بازار پول و سرمایه

ند که سیون خواستهای خود از اعضای کمیایشان در انتهای صبحت. ابراز خشنودی نمودندسه راهبرد کمیسیون،  تحققگذاری در اتاق برای 

 صوص رسته فعالیتشان مطرح نمایند.ود را درخهای اثرگذار خکدام نظرات، مطالبات و فعالیتهر

 موجود، ساماننابای شرکت قهوه مولتی فرمودند که با توجه به وضعیت نامناسب بانکی کشور و فض محترم ابتدا آقای مهندس حسینی مدیرعامل

ارند. در تسهیالت ند به ارائه ها تمایل چندانیهای معوق و... بانکهای انباشته، بدهیاستفاده از منابع مالی داخلی میسر نیست و به دلیل زیان

صوص ش آمده در خضعیت پیکنیم که متأسفانه از ابتدای سال جدید با توجه به وهمین راستا ما در حال حاضر از منابع مالی خارجی استفاده می

ور اقتصادی کش وع سیاسی د و منتظر بهبود اوضاگذاری در ایران را ندارنگذاران خارجی نیز جرأت قدم گذاشتن در مسیر سرمایهبرجام، سرمایه

 د.اجه خواهد ششکل مومله اجرا با گذاری گرفته شود در مرحهستند. درواقع تا زمانی که این مشکالت حل نشود هر تصمیمی که در حوزه سرمایه

د در زمینه ت موجوای از مشکالبخش عمده شرکت خانه شکالت در بیان نظرات خود اعالم کردند که محترم خانم مهندس غفارنیا مدیرعاملسپس 

 ت. نکته دوماسان اسبخش خصوصی و کندی انجام کارها به خصوص در استان خر نه تنها بخش دولتی که نمایندگان گذاری ناشی از تعللسرمایه

از کشور  د را به خارجهای خوارد و سرمایهگذاری داخلی ندگذار داخلی به دلیل فقدان امنیت اقتصادی، تمایلی به سرمایهاین است که وقتی سرمایه

ین شده و همچن عکوس ایجادگذاری مگذاری در ایران را داشت. لذا جریان سرمایهگذار خارجی انتظار سرمایهتوان از سرمایهکند، نمیمنتقل می

 گذاری و اقتصاد کشور است.سرمایهفضای وضعیت نامشخص برجام به شدت به ضرر 
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-اقتصاد کشور و فقدان اطالعات و قابلیت پیش ثباتبیسرپرستی بانک ملی استان خراسان با تحلیل وضعیت  محترم نیکو معاونآقای دکتر صفای  

گذاری خصوصی و نه بودجه دولت توانایی نجات اقتصاد کشور را ندارند و تنها چیزی که بینی در مورد وضعیت آینده، عنوان کردند که نه سرمایه

سفانه با توجه به وضعیت برجام و احتمال خروج امریکا از این توافق، وضعیت آن گذاری خارجی است که متأرا انجام دهد سرمایه تواند این کارمی

 ر بود.توان به بهبود فضای اقتصادی امیدوانمی بدون تمهیدات الزمای از ابهام قرار دارد و نیز در هاله

وان کردند که اقتصاد ما ، عن96ها و مطالعات اقتصادی با ارائه گزارش بانک مرکزی در سال سیمرکز برر محترم آقای مهندس صفار کارشناس سپس

نفت است. فزایش قیمت اهای نفتی و نیز ناشی از رفع تحریم 96و  95های به شدت وابسته به نفت است و رشد اقتصادی مثبت ایجاد شده در سال

های قبلی و عدم رمایهمنفی بوده که نشان از مستهلک شدن س 96تا  92های ، بین سال93سال گذاری در کشور غیر از که رشد سرمایهدر حالی

ت از شاری که دولفهمچنین  وها بوده است. ایشان با اشاره به روابط دیپلماتیک نامطلوب ایران با سایر کشورها گذاری جدید در این سالسرمایه

ا با سایر حوه تعامل منی که نکند بر وخامت اوضاع موجود تأکید کردند و فرمودند تا زمای وارد میطریق باال بردن مالیات بر بخش تولیدی و صنعت

رخ ارز نه به وضعیت ین با توجگذاری امیدوار بود. همچنتوان به بهبود اوضاع سرمایهگذاری برقرار نگردد نمیکشورها مشخص نشود و امنیت سرمایه

 هد بود.اال خوابهای تورم بسیار قتصاد خارج شده و دالر جایگزین آن شود که نتیجه این امر نرخممکن است در آینده ریال از چرخه ا

های تحریم رجام تنهابهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد این نکته را مطرح نمودند که محترم الساداتی عضو ، آقای دکتر ملکدر ادامه جلسه

ا با رکود وکار رسبکحقوق بشر همچنان پابرجاست. اما آینده برجام به این صورت است که کل های موشکی و ای را برطرف کرد و تحریمهسته

ود این کامل لغو ش به طور یابد. حال اگر برجاممواجه خواهد کرد، نرخ ارز همچنان افزایش خواهد یافت و روند معکوس خروج سرمایه نیز شدت می

 خواهد شد و شکل مواجهمهای خود به شدت با افزایش خواهد داد و در نتیجه دولت در تأمین هزینهگیرد و تورم را نیز به شدت روند سرعت می

 با بحران عظیمی مواجه خواهد کرد.اقتصاد کشور را 

هند، بدا از دست ش خود رهای دست مردم ارزآقای دکتر کاللی مشاور عالی شرکت خوشگوار بر این نکته تأکید کردند که باید قبل از اینکه پول

انشگاه با دید اساتید های مختلف هدایت کنیم. همچنین باگذاری در بخشآوری و مدیریت کرده و به سمت سرمایههای خرد را جمعاین سرمایه

گیری مواهان تصمیخموده و ها در استان خراسان ابراز نجدیت بیشتری تحقیقات خود را ارائه دهند. ایشان نارضایتی خود را از کندی اجرای طرح

 ن پس از تعیین تکلیف برجام شدند.در خصوص برنامه کاری کمیسیو

مرانی کم ودجه عبمعاونت اقتصادی شهرداری مشهد این مطلب را خاطرنشان کردند که دولت به طور مداوم از  محترم آقای مجتهدی کارشناس

حتی کفاف مسائل  پس از آن مسائل جاری کشور خواهد شد و فتمام بودجه صر 1400کند. بنابراین در افق کرده و بر بودجه جاری اضافه می

جز تورم  یجه آن چیزید که نتپشتوانه چاپ خواهد کرجاری را نیز نخواهد کرد. در این شرایط دولت یا نرخ ارز را افزایش خواهد داد و یا پول بی

 ویرد، بررسی گنجام ا گذاراندر این شرایط از جانب سرمایهبسیار شدید و حتی سقوط اقتصاد کشور نخواهد بود. الزم است اقداماتی که باید 

 پیشنهاد شود.

رهای ستخراج محوریزی کمیسیون، ادر برنامهفرمودند باید  وگوی دولت و بخش خصوصیرئیس محترم دبیرخانه شورای گفتسپس آقای لبافی 

-ندوقصها، وضعیت بانک های داخلی استفاده کنیم. به عالوههمچنین بایستی به نحو احسن از ظرفیت لحاظ گردد. 97قانون بودجه سال  5تبصره 

ای زمینه شود در هیچنجام میاهایی که توسط اساتید دانشگاه های بیمه و بودجه کشور نامناسب است و اقتصاد را در بن بست قرار داده است. پروژه

 و راهکارها نیز کامال مشخص شوند.تنها طرح موضوع کرد بلکه الزم است نقشه راه شود. بنابراین نباید استفاده نمی

پایان کید نمودند. در مسئولین و پیگیری این مطالبات تأ گری ازاعضای کمیسیون، خانم مهندس بصیری بر لزوم مطالبه سایر پس از اعالم نظرات

دار ای معنیفرمودند در جلساتی که تاکنون انجام شده مشخص است که فاصله بندی نظرات مطرح شدهضمن جمع جلسه نیز آقای مهندس باقری

افتد وجود دارد و عمال نقش در میدان عمل اتفاق میشود و آنچه که ها و مصوبات کمیسیون انجام میها، تحلیلبین آنچه که در پژوهش

گیری و حتی واکنش نسبت به اتفاقاتی که در حال وقوع ریزی، تصمیممهایم و نقشی در برناها تنزل دادهها را تنها به تشخیص پژوهشکمیسیون
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اقتصاد کشور با فعل و انفعاالتی روبرو است که باعث شده بخشی از  ،در شرایط کنونیاست، نداریم. ایشان همچنین این نکته را بیان نمودند که  

تر گردند. لذا در این وضعیت بایستی قشر پیشران و متوسط جامعه روزبه روز محرومو در مقابل،  مند گردندها بهرهافراد به شدت از منافع و رانت

که بنا به درخواست اعضای محترم اعالم نمودند ورود کرده و نقش خود را ایفا کنند. آقای مهندس باقری در پایان  ی بخش خصوصیهاتشکل

ستان اعالم شده و مطالبات اعضای کمیسیون پیگیری خواهد شد. ایشان اتاق بازرگانی ا به شکل مکتوب به هیئت رئیسه محترمنظرات اعضا 

 .گیری در خصوص برنامه کاری کمیسیون را به جلسه بعد موکول کردندهمچنین تصمیم

 مصوبات جلسه:

 اعالم نظرات و مطالبات کمیسیون به هیئت رئیسه محترم اتاق مشهد و پیگیری و اعالم آن در جلسه آتی .1
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 الساداتی، مسلملبافی، مجتهدی، ملککاللی، باقری، حسینی، دانشور، صفار، صفای نیکو،  آقایان:

 آستانی، آقایی، بصیری، غفارنیا ها:خانم

 

 

 

 


