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صبح در محل ساختمان شماره دو  7:30ساعت  25/3/97شنبه دوروز گذاري استان هاي سرمايهشناسايي فرصت كارگروهجلسه  اولين

به گذاري و تأمين مالي، با اشاره سرمايهدر ابتداي جلسه آقاي مهندس باقري رئيس محترم كميسيون . اتاق بازرگاني برگزار شد
. ، بر لزوم تخصيص مناسب اين منابع و نيز توجه بخش دولتي و خصوصي به اين مقوله مهم تأكيد كردندگذاريمحدوديت منابع سرمايه

-ي كنيم، كجا سرمايهگذارگذاري به اين سؤاالت پاسخ دهيم كه چرا سرمايههاي سرمايهايشان فرمودند الزم است براي شناسايي فرصت

آمايش را به  هاي زيربناييدادههاي آن چيست؟ اگر بتوانيم گذاري در هر حوزه و موانع و محدوديتهاي سرمايهگذاري كنيم، مزيت
ه خوبي ، نقشه راه بتعيين نماييمهاي مبتني بر مزيت را سنجي، اولويتعنوان سند اصلي و مادر قرار دهيم و سپس از طريق ظرفيت

ها، احتمال كاهش فروش نفت و نوسانات اقتصادي اخير اشاره نموده و خاطرنشان كردند با ايشان به بازگشت تحريم. مشخص خواهد شد
 هاي اقتصادي بايد تالش كند كههركدام از بخشها شناسايي و بسته شده، هاي دور زدن تحريمتوجه به شرايط كنوني كه تمامي كانال

شود و نيز با كمك وزارت هايشان بررسي نميتحت كنترل نيستند و حسابكه  (SME) كوچك و متوسطيهاي گاهاز طريق ارتباط با بن
در واقع در شرايط كنوني، تنها راه انتقال پول . دنتر شناسايي و ارتباطات الزم را برقرار نمايهاي خود در اروپا را راحتامور خارجه، طرف

-به همين منظور الزم است اولويت. دفاتر جابجايي پول به جاي بانك است ايجاد و استفاده ازها و نيز  SMEبين ايران و اروپا ارتباط با 

ها، خانهگذاران خارجي جذاب است شناسايي و معرفي شده و با كمك وزارت امور خارجه و سفارتگذاري كه براي سرمايههاي سرمايه
-هاي اولويتر اين خصوص آنچه كه مهم است رسيدن به اتفاق نظر در مورد طرحد. گذاري نيز شناسايي و جذب شودهاي سرمايهطرف

هايي حمايت كند و چگونه عمل كند با توجه به منابع محدود، بايد مشخص شود كه استان بايد در ابتدا از چه بخش. باشددار استان مي
 . تا اين منابع محدود حداكثر اثربخشي را داشته باشد

فرمودند ما در گذاري سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ريزي و سرمايهنم مهندس آژير معاونت محترم برنامهدر ادامه جلسه خا
دار در هر هاي اولويتآنچه اهميت دارد عدم وجود اجماع نظر درخصوص طرحبلكه  گذاري مشكلي نداريمهاي سرمايهشناسايي فرصت

ها به طور درواقع بايستي فاز صفر پروژه. هاستها و الزامات مربوط به اولويتمزيت بخش و نيز اطالعات دقيق در خصوص عنوان طرح،
ايشان همچنين به مسأله فقدان شفافيت سيستم اداري و . گرددگذار پيشنهاد هاي شفاف و مشخصي به سرمايهكامل تعريف شود تا طرح

گذار تحميل گذاران با سيستم اشاره كردند كه هزينه زيادي را به سرمايهها از عدم آشنايي سرمايهنيز سوء استفاده برخي افراد و شركت
به عنوان  هاآالت و قطعات يدكي از اين بنگاهها نيز به حوزه واردات ماشين SMEدرخصوص ايجاد ارتباط با  در ادامه ايشان. كندمي

 . اشاره كردند گذاريهاي سرمايهيكي از اولويت

هاي ها و فرصتگذاري استانداري نيز فرمودند الزم است قبل از تعيين اولويتدفتر جذب سرمايه حترمم پرست كارشناسآقاي وطن
. گذاري نمايندسياست "هاتوانمندي"و نيز  "هاپتانسيل"، "هاشناسايي محدوديت"گذاري، مسئولين استاني در سه حوزه سرمايه

توان به موضوع بحران ها را تهديد كند كه از آن جمله ميها و توانمنديپتانسيلتواند در آينده ها شامل مواردي است كه ميمحدوديت
توان حوزه بالفعل نمود كه در اين مورد ميتوان آنها را گذاري ميشود كه با سرمايههايي اطالق ميها به حوزهپتانسيل. آب اشاره كرد
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ها مواردي هستند كه ما در حال حاضر آنها را دارا هستيم و بايد توانمندي در نهايت. هاي ريلي را نام بردونقل و ايجاد زيرساختحمل 
وري فروشي فراتر رفته و به مرحله بهرهالزم است از مرحله خام درخصوص آن تالش كنيم آنها را توسعه دهيم مانند محصول زعفران كه

. ها و تهيه طرح توجيهي پرداختها، فرصتررسي اولويتتوان به بپس از مشخص شدن اين سه حوزه، مي. و توليدات جديد دست يابيم
هاي اقتصادي اشاره كردند و فرمودند حتي در صورت وجود طرح ايشان در ادامه به وجود شكاف عميق بين امور زيربنايي و بخش

فراهم  ديگر الزامات آنهاي مربوط به آن طرح مانند زمين، آب، برق و گذاري كامال كارشناسي شده، در صورتي كه زيرساختسرمايه
گذاري در يك پروژه عالوه بر لزوم پس عامل مهم براي موفقيت سرمايه. اميدوار بودگذاري در آن پروژه توان به توفيق سرمايهنباشد نمي

در  ديگر نكته بسيار مهم. هاي مورد نياز استيرساختذيربط براي تهيه زهاي ، وجود تضمين دستگاهمشخص بودن اطالعات كامل طرح
ها در حال رسيدن به نقطه غير قابل بازگشت هستيم به در كشور است كه به دليل تحريمگذاري، سطح پايين تكنولوژي خصوص سرمايه

قرار  "تكنولوژيآالت و ماشينروزرساني به"بنابراين بايد اولويت اول را . سال عقب خواهد افتاد 50طوري كه با ادامه اين روند، توليد ما 
  .نماييمداده و از اتالف منابع و انرژي و از دست رفتن بازار صادراتي جلوگيري 

هاي مورد گذاري استانداري نيز به بحث فراهم نبودن زيرساختخانم مهندس ميرشاهي مديركل محترم دفتر جذب و حمايت از سرمايه
گذاري اشاره كردند و خاطرنشان ساختند بسياري از هاي سرمايهمختلف براي به ثمر رسيدن طرح هاينياز و عدم همكاري سازمان

رسد و حتي سازي آنها، به سرانجام نميهاي مختلف و مانعر، به دليل مخالفت سازمانگذابا وجود حضور سرمايه يگذارهاي سرمايهطرح
براي مثال در حوزه انرژي خورشيدي مجوزهاي زيادي صادر شده و درواقع . كندگذار تحميل ميبه سرمايه سنگينيهاي گاه هزينه

-نمي به شبكه توزيع را گذاري كرده مجوز اتصالظرفيت اسمي تكميل شده است و به همين دليل به فردي كه در اين زمينه سرمايه

. ب تجهيزات كند كه به هيچ عنوان به صرفه نيستبنابراين وي مجبور است حتي بيش از مبلغ سرمايه خود را صرف انتقال و نص. دهند
گذاري از هاي سرمايههاي ذيربط و فراهم نبودن امور زيربنايي، بسياري از فرصتهاي ايجاد شده توسط دستگاهمحدوديتلذا به دليل 

ها سرعت عمل و در انجام پروژهگذاري در درجه اول اهميت قرار نداشته از طرف ديگر تقريبا براي هيچ سازماني، سرمايه. رودبين مي
ايشان در ادامه به حوزه كاالهاي . رودگذاري به راحتي از دست ميهاي سرمايهالزم وجود ندارد و به اين ترتيب بسياري از اين فرصت

 . ادر كردتوان با استفاده از امكانات داخلي توليد نموده و به ساير كشورها صحد واسط براي جذب سرمايه اشاره كردند كه مي

ها گذاري و تأمين مالي اتاق بازرگاني نيز بر لزوم بررسي توأمان امكانات و فرصتخانم مهندس بصيري دبير محترم كميسيون سرمايه
 گذاري داشتههاي سرمايه، جايگاه واحدي براي طرح فرصتها بودهتمام دستگاه در تعامل بامتولي كه  مرجعاشاره كردند و از فقدان يك 

ايشان فرمودند الزم است در . ابراز نارضايتي كردند ،ها داشته باشدهاي ايجاد شده توسط دستگاهقدرت كافي را براي رفع محدوديتو 
 . شناسايي و براي رفع اين محدوديت تالش كرد در استان گذاريسرمايهو توسعه متناسب حلقه مفقوده جريان عدم توفيق  كارگروه،اين 

بندي مباحث مطرح شده عنوان كردند تقريبا تمامي گذاري و تأمين مالي در جمعرئيس محترم كميسيون سرمايهآقاي مهندس باقري 
براي . هاستهاي الزم جهت اجرايي كردن اين اولويتاصلي، تهيه زيرساختمشكل  اما شده دارندهاي كارشناسيها اولويتسازمان
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گذاري جهت پيگيري و اجرايي كردن آنها هاي سرمايهاجماع و اعتماد درخصوص پروژهرسيدن به اين هدف بايستي مديريت استان به  
پذيري به عنوان تهديدات جدي حال حاضر شده باال، عدم توسعه صادرات و فقدان رقابتقيمت تمامايشان همچنين به بحث . دست يابد

قاي مهندس باقري در پايان جلسه فرمودند بايد در گام اول هر آ. عنوان كردند "عدم نوسازي صنايع"را  هااشاره كرده و عامل اصلي آن
اي ديگر، با دعوت و سپس در جلسه ها و تهديدها را معرفي نمايدهاي اصلي كارشناسي شده خود مبتني بر فرصتدستگاه اولويت

نجام داده و با مشخص شدن نقشه راه، هاي مسكن و شهرسازي، برنامه و بودجه و نيز منابع طبيعي، بحث و بررسي امسئوالني از سازمان
  . به انجام برسانيمهاي مختلف مذاكرات الزم را با دستگاه

 

 : مصوبات جلسه

 وگوپيگيري تأمين منابع و امكانات الزم جهت نيل به هدف تبيين شده براي كارگروه از طريق دبيرخانه محترم شوراي گفت  

 

 : حاضرين جلسه

 پرستباقري، وطن :آقايان

 ميرشاهي ، آقايي، بصيري،ژيرآ :هاخانم
 
 
 
 
 
 
 
 


