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 :دستورکار جلسه

 بازار پول و گذاریسرمایه كمیسیون اهداف طرح معارفه، .1

 گذاری خارجی و شرح خدمات مركزگذاری از وضعیت سرمایهگزارش مركز خدمات سرمایه .2

 موضوعات بندیاولویت كمیسیون و اداره نحوه درباره پیشنهادات اخذ .3

 كمیسیون با مرتبط هایكمیته تعیین .4

 كمیسیون با مرتبط مباحث سایر .5

اولین جلسه مشترک كمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خراسان رضوی با كارگروه 

شاه پسند، مدیركل دفتر جذب و حمایت از  محمدرضاسرمایه گذاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان با حضور جناب آقای 

 . سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی برگزار گردید

در ابتدای این نشست ریاست كمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول، جناب آقای چمنیان ضمن خوشامدگویی به حاضران، به 

 .ذاری استان تبریک گفتندجناب آقای شاه پسند جهت مدیریت جدید دفتر جذب و حمایت از سرمایه گ

تاثیرگذاری جهت افزایش  هدف اصلی از برگزاری این كمیسیون: اتاق عنوان كردند ریاست كمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول

متاسفانه امروز شاهدیم كه سرمایه ها كمتر به سمت بخش های مولد یا  .است سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی استان

قتصادی با بهره وری باال هدایت می شوند و حجم باالیی از آن ها در بخش های دیگر به كار گرفته می شوند و عمال فعالیت های ا

در نظر گرفته است كه  تامین هدف اصلی كمیسیونمحور به منظور  4 ونیسیكم این. صاد و توسعه پایدار اثری ندارندبر اقت

 یمال نیدر تام یربانکیغ یسهم ابزارها شیدر استان، افزا یگذار هیاسرم تیامن شیو افزا یقانون یها تیبهبود حما: عبارتند از

 شیافزاو الزم  یها رساختیدر استان و كمک به توسعه ز یگذار هیسرما یفرصت ها ینحوه معرف بهبوداستان، های  طرح

بحث آمار و اطالعات صحیح و قابل اعتماد نیز می تواند در . یگذار هیسرما جذب در بخش های مختلف برای استان یها تیجذاب

تمركز ما در این دوره بر سرمایه گذاری داخلی و جذب آن است زیرا به علت وجود تحریم . دسته بحث زیر ساخت ها قرار گیرد

ایه گذاران داخلی را جهت ها، مشکالت زیادی برای جذب و كنترل سرمایه خارجی وجود دارد و ما در مرحله اول باید بتوانیم سرم

مسائل در سطح  وشود  لیتشک یفوق، كارگروه یاز محورها کیهر  یبرا است تامقرر . سرمایه گذاری در استان مجاب نماییم

كارگروه نیز در این كمیسیون  5با توجه به محورهای فعالیت این كمیسیون، . پیگیری و برای آن ها چاره جویی شوداستان 

 . در خصوص استراتژی های توسعه نیز باید بحث نوآوری مد نظر قرار گیرد. تعریف شده است

ماهه امسال وضعیت  5در ابتدای : جناب آقای خیاط، مدیر اجرایی مركز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی بیان داشتند

هزاردالر  011لیون و می 115طرح جدید سرمایه گذاری است كه مصوب شده و رقم آن  11سرمایه گذاری خارجی در استان 

. میلیون دالر است 2.2ماهه  5رقم وارده سرمایه از طریق مبادی رسمی و مورد پذیرش بانک مركزی به استان نیز طی این . است

این تفاوت در رقم مصوب و سرمایه وارده دلیل اصلی اش این است كه در شرایط فعلی، ورود سرمایه به طریقی كه سازمان 

مک های فنی و اقتصادی ایران مد نظرش است از طریق سیستم بانکی و یا صرافی های بانک ها، عمال ممکن سرمایه گذاری و ك

با توجه به ارقامی كه . را از روش هایی دیگر، غیر از مبادی عنوان شده در قانون وارد می كنند و سرمایه گذاران، سرمایه ها نیست

تا  51رسیده اند، رقم وارده واقعی سرمایه خارجی به استان چیزی حدود حداقل  در طرح ها سرمایه گذاری شده و به بهره برداری

مورد ثبت 122 ریماه اخ 5 یط. طرح آن در حال حاضر در مرحله بهره برداری است 5طرح،  11میلیون دالر است و از این  01
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اغلب شركت  ی استان در این است كهطرح سرمایه گذار 11شركت و  122علت تفاوت این رقم . مه ایداشت یشركت اتباع خارج 

 دیجهت خر رفاروند و ص ینم یاقتصاد یها تیفعال سویكنند و اغلب به  یم تیفعال یثبت شده در حوزه تجارت و بازرگان یها

با ثبت  یاز اتباع خارج یبرخ ،یاتباع خارج یبرا رمنقولیامالک غ تیبا توجه به قانون منع مالک. كنند یم اقدامملک در استان 

 ی، عده ادارند تیفعال ی و بازرگانیتجار یها تیدر حوزه فعال زیاز شركت ها ن یبرخ. كنند یشركت، امالک را به نام شركت م

و بعد از خراسان رضوی،  میداشت مصوب یخارج یگذار هیمورد طرح سرما  30، 20در سال . هستند یگذار هیبه دنبال سرما زین

امسال طرح تا مرداد ماه  11 زین یدر سال جار. به لحاظ تعداد طرح قرار دارددر رتبه دوم كشور قرار در طرح  22با  استان تهران

به لحاظ رقم سرمایه گذاری خارجی نیز سال  .یکسانی داشته ایم کردعمل بایمشابه سال گذشته تقرمدت كه نسبت به داشته ایم 

به لحاظ تعداد طرح سرمایه گذاران افغانستانی  .ب داشتیممیلیون دالر جذب سرمایه گذاری خارجی مصو 181گذشته ما 

در  نیو چ ییاروپا یكشورها یگذار هیاما به لحاظ رقم سرما را در سرمایه گذاری در استان كسب كرده اندرتبه نخست  یشان،ها

مربوط به نیز طرح ها  گریدو كشور افغانستان  متعلقدر استان  درصد طرح ها 50 یجار در سال .نخست قرار دارند یرتبه ها

 ، 28تا پنج ماهه سال  22از سال  ی نیزاقتصاد یبه لحاظ حوزه ها. هند، تركمنستان، عراق است ،یامارات متحده عرب یكشورها

در حوزه . كرده اندخود را جذب  یخارج یگذار هیهستند كه سرما ییحوزه ها ، عمده ترینصنعت، آب، برق و گازبخش های 

 شده ییحوزه اجرا نیدر ا یخوب یتاكنون طرح ها در منطقه خواف وجود دارد و یخوب یها تیظرف ریپذ دیتجد یها یانرژ

حوزه صنعت نیز به لحاظ تعداد همواره بیشترین و بهترین سرمایه گذاری خارجی را به خود جذب كرده و به لحاظ تعداد . است

 ی، تالش ما هدایتدر سال جار. به حوزه صنعت بوده استماهه امسال متعلق  5تا  22سرمایه گذاری خارجی از سال % 52

 .است بودهفعال  مهیفعال و ن یمجدد واحدها یراه انداز ایبر یگذار هیسرما یفرصت ها

در بررسی وضعیت  :بیان داشتندخراسان رضوی  یاستاندار یگذار هیاز سرما تیجذب و حمادفتر  ركلیمد ،محمدرضا شاه پسند 

م كه در بسیاری از واحدها سرمایه گذاری صورت گرفته اما این واحدها یا بهره برداری نشده یمتوجه شده اسرمایه گذاری استان 

 عدم توان تامین واسطهفعال بوده اند اما به  یاقتصاد یاز واحدهادیگر  یبرخ .و یا با حداكثر بهره برداری فعالیت نمی كنند

در  یموارد نیشده اند، چن لیتعط ی مذكورصورت گرفته و واحدها کیط تملدر گردش و مداخالت بانک ها، اجاره به شر هیسرما

 هیراه سرما یكه در ابتدا ییبر پروژه ها ل،یتعط مهین ایفعال و  یواحدهافعال سازی مجدد  به باور ما،. است بسیار زیادما استان 

در  یگذار هیسرما نسبی مطلوب اریبس یها تیاز مز یکیتواند به عنوان  یمنیز  یبخش كشاورز.  دارد ، اولویتهستند یگذار

است و  یفراوان یها تیمز یبخش دارا نیا. است نییپا اریحوزه بس نیدر ا یگذار هیاستان باشد كه متاسفانه در حال حاضر سرما

 . ردیحوزه مدنظر قرار گ نیتواند در ا یم زین ییبحث اشتغالزا

قبل از اصالح آیین نامه شورای برنامه ریزی، : نداستان عنوان كرد ییاداره كل اقتصاد و دارا یمعاون اقتصاد ،انیعرش یرمضانعل

و رفع  یگذار استیدر حال حاضر كارگروه سكارگروه خاص سرمایه گذاری وجود نداشت و با ابتکاری كه در استان انجام شد 

كه بر سر  یموانع و و هدف این بود كه در بحث سرمایه گذاری، سیاست گذاری كلی انجام شود شده لیتشک یگذار هیموانع سرما

با وجود بدنه قوی هم در بخش . بگیرندقرار  یابیو ارز یكارگروه مورد بررس نیگذار وجود دارد، پس از طرح در ا هیراه جذب سرما

تقسیم كار نمود كه هم سرمایه گذاری داخلی و هم  خصوصی و هم در بخش دولتی می توان در خصوص بحث سرمایه گذاری

 .خارجی مورد توجه قرار گیرد

انباشت شده كه بعضا در  خرد یها هیسرمانقدینگی و  یماگر بتوان: بیان داشتند استان یسازندگ جیبس رئیس ی،محمد روحان

 مدیریت نقدینگی در استان كمک كردهبه ، كنیماستان  یگذار هیسرما یجذب فرصت ها بخش های غیرمولد فعال می شوند را
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سازوكاری برای اگر  .كنندمتضرر می  راایم، در غیر این صورت، این سرمایه ها سر از بازار دالر و سکه درآورده و اقتصاد استان  

رد را به خ یها هیسرما یتوان به راحت یمهدایت سرمایه ها و ارائه فرصت های سرمایه گذاری به نحو مناسب وجود داشته باشد، 

 .آن ها بهره جستجذب كرد و به نحو احسن از  عرصه ها نیا

شود  یم شنهادیپ: ندعنوان كرد نینو هیسرما نیو سرپرست منطقه شرق شركت تام قاتیتحق ریمحمد مسعود غالمپور، مد

 هیبازار بورس با بازار سرما .كند یابیعارضه  یی را كه در تامین سرمایه با مشکل مواجهند،شركت ها تا شکل بگیرد یكارگروه

كند اما عمدتا مبالغ كالن را  یجذب م زیخرد را ن یها هیهر چند كه سرما ،بلندمدت است هیبازار سرما تیمتفاوت است، ماه

 . آشنا شوند هیمختلف در بازار سرما یبا ابزارها یجلسات آموزش قیاز طر دیگذاران با هیسرما. شود یشامل م

 یها هیدر كنار جذب سرما میاگر بتوان: بیان داشتند یاقتصاد دانشگاه فردوس ی دانشکدهعلم اتیضو هع ملک السادات، دیسع

چرا  م،یا داشتهرا در جهت توسعه بر یگام مطلوب ،توجهی داشته باشیم زین انیدانش بن یخرد به استارت آپ ها و كسب و كارها

توان  یمهم را م نیكنند كه ا دایجذب كرده و توسعه پ ی رامنابع یبتوانند از بخش خصوص تا دوارندینوع كسب و كارها ام نیكه ا

وجود دارد  یگذار هیسرما یفرصت ها ییبه نام شناسا یپروژه ا یدر استاندار .محقق كرد یگذار هیسرما یصندوق ها لیبا تشک

حال  م،یكمک گرفته ا یاز بخش دولت یگذار هیسرما یفرصت ها یمعرف یتاكنون برا. گذرد یم تشیاز آغاز فعال یكه چند ماه

با مشورت  میبتوان واریمدیام بررسی ها كامل نشده وهنوز  یخواهد شد اما در بخش خصوص شیو پا یابیارز یافتیقطعا موارد در

 ،گردد نیتدو جامع كتابیو به صورت  ییشناسا یگذار هیسرما یاگر فرصت ها. میارائه دهدر این زمینه را  یالزم، طرح كامل یها

و شركت در مجامع مختلف نیز نیاز داریم تا  گرید یكشورها ایو  یشهردار اتیتجرب به حلقه های بعدی نیز مانند بحث بازاریاب،

 .بتوانیم سرمایه گذاری در این فرصت ها را به نتیجه برسانیم

 هیو دفتر جذب سرما یگذار هیمركز خدمات سرما: ندعنوان كرد یخراسان رضو یبانک مل یمعاون سرپرست، کوین ییصفا دیحم

در  یگذار هیدر حوزه سرما ییمقاالت و پژوهش ها نیعالوه بر ا. خاص خود را بر عهده دارد فیوظا کیهر  یدر استاندار یگذار

 کیتالش ها در  یتا تمام میحوزه ها داشته باش نیاز ا یكامل فیشرح وظا میاست، حال اگر ما بتوان استانداری در حال انجام

مركز  نیكانون ها در ا ریسا اتیتوان از تجرب یمو  شد مینخواه یكار یمركز معطوف شود، قطعا گرفتار مواز کیراستا و در 

 . استفاده كرد

شركت هایی كه در بورس نیز پذیرش نشده اند می توانند از : حسین خدادوست، مدیر بورس منطقه ای مشهد بیان داشتند

جوز را مایه بر عهده دارند و بورس فقط مبحث اجرایی ابزارها را شركت های تامین سر. موجود در بورس استفاده نمایندابزارهای 

 .شركت تامین سرمایه در ایران داریم 2صادر می كند و ما 

 تیحماسرفصل  دیبا ،یقانون یها تیحما موضوعدر  :استان عنوان كرد انیكارفرما یكانون انجمن ها سیب رئینا ،عباس سادات

  .زیرا ما در این سرفصل دچار كمبود دانش هستیم، نیز گنجانده شود ییقضا یها

ما در استان در خصوص فرآیندهای شکست پروژه ها كارهای : مهدی مظلوم زاده، مدیرعامل شركت سازوكار سرمایه بیان كردند

استان شکست می خورد و در جاهای دیگر می تواند موفقیت باید بررسی كرد كه چرا برخی پروژه ها در . تحقیقاتی نداشته ایم

یکی از زیرساخت ها این است كه موانع و شکست ها آنالیز . اتاق محل مناسبی برای احصاء دالیل شکست پروژه هاست. آمیز باشد

 . شود و به عنوان زیر ساخت در قوه عاقله استان بنشیند

 ،ییوزارت اقتصاد و دارابر اساس شرح  :داشتند انیب مشهدو بازار پول اتاق  یگذار هیسرما ونیسیكم سیب رئینا ،محسن شركا

تدوین استراتژی توسعه صنعت و  .است خانهوزارت این بر عهده وظیفه تدوین استراتژی كالن توسعه اقتصاد بلندمدت كشور
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. و وزارت كشاورزی نیست ذیل این كارگروه در وزارت اقتصاد باید این اتفاق بیفتد كشاورزی وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

تا به امروز سهم مالیات استان خراسان رضوی به  1321از سال . امروز ما دچار سردگمی و حجم موافقت و جواز تاسیس شده ایم

 دهیشركت پددر استان فعالیت می كردند كه پدیده و موسسات مالی و اعتباری  1321چه نسبتی افزایش یافته است؟ در سال 

از استان هم كه اعتماد را  یو اعتبار یموسسات مال. پرداخت می كرددر استان مالیات كالنی را داشت و  مانکاریپ 122هزار و  کی

دهندگان  همه این ها، چندین سال است كه از جمع مالیات. بودند استانبخشی از پرداخت كنندگان مالیات در این  ،ربودند

. این ضد سرمایه گذاری است كم نشده و چه بسا كه افزایش نیز داشته است و استاناستان حذف شده اند اما حجم مالیات این 

سهم آن ها را در هر استان ارائه  تدوین و یهر بخش را دراستان  یبلندمدت توسعه اقتصاد یاستراتژ باید ییوزارت اقتصاد و دارا

 انیكوتاه مدت، م یاستراتژ تا میبخواه ییوزارت اقتصاد و دارا باید از. سهم ها در هر ایالت مشخص می گردددر دنیا این . نماید

و  یاعم از صنعت، خدمات، گردشگر یبخش اقتصاد 4هر و سهم  كشور را مشخص كند یمدت و بلند مدت توسعه اقتصاد

باید مشخص گردد كه اولویت های كشور در چه  .ردیگبانجام  یگذار هیسرما دیبا ییكه در چه حوزه ها مشخص شود یكشاورز

 در حال حاضر شاهد. آیا باید از همه چیز حمایت صورت گیرد؟ امروز ما برنامه نداریم و سردرگم هستیم. حوزه هایی قرار دارد

، قطعا هدایت نشودد مول ی واقتصادهای  رساختیبه سمت ز ینگینقد نیكه اگر ا میدر سطح جامعه هست ینگینقد حجم باالی

 . شد میمتضرر خواه

رویکرد حمایت از استارت آپ ها و : عنوان كردند، معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان اقتصادی رضوی ضا رجبیامیرر

یکی از این . س اجرا شدوژه در سازمان اقتصادی آستان قدبرای دو پر با جذب سرمایه كمک به توسعه آن ها طی سال های اخیر

حال حاضر توانسته به میلیارد تومان سرمایه در گردش آغاز شد و در 31الی 21طرح ها، با سرمایه اولیه حدود دو میلیارد تومان و 

در حال حاضر پیشنهاد و  آغاز شدمیلیارد تومان سرمایه اولیه 0پروژه دوم نیز با  .میلیارد تومانی منجر شود211ی جذب سرمایه

یکی از كارگروه  .در آن صورت گیردمیلیارد تومان سرمایه گذاری 111بخشی از سهام آن،  در ازایپلتفرم همان  هشده است ك

در این استان، قابلیت ها و  زیراپیدا كند،  اختصاصها و تامین مالی آن ها  آپ استارت موضوعبه می تواند های این كمیسیون 

 .دوجود داردر این خصوص پتانسیل های ارزشمندی 
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