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بسـمه تعـالی
عنوان جلسه

نشست تخصصی به منظور بررسی مسایل ومشکالت سرمایه گذاری بخش خصوصی

گــــزارش:
بــا عنایــت ب ـه همــاهن ی و وعــوت نامــه شــمار /95/718ال ـ  ،جلســه ر ســاعت 11ظهــر روز یکشــنبه
مورخ  95/12/07بـا حضـور رئـس کمسسـسون سـرمایه گـذاری وتـامسا مـالی اتـار بازرگـانی ،و بـا حضـور
امضاء کنندگان لسست پسوست ور محل سالا جلسات اتار برگزار گروید.
ور ابتــدا احمــدعلی هــامونی رئــس کمسســسون ســرمایهگذاری و تــیمسا مــالی اتــار بازرگ ـانی بسرجنــد ور
نشســت تخصصــی ســرمایهگذاران و فعــا ن اقتصــاوی خراســان جنــوبی اظهــار واشــت :خراســان جنــوبی
علــیرغم برخــورواری از مــرز مشــتر بــا کشــور افغانســتان ،از اســتانهای برخــوروار و صــنعتی کشــور وور
افتاو است.
وی با اشار به اینکه بسشـتر سـرمایهگذاری کـه ور خراسـان جنـوبی صـورت گرفتـه از طریـ بانکهـا بـوو
است ،تصریح کـرو :اتـار بازرگـانی بسرجنـد بـرای تـامسا سـرمایه و جـذ سـرمایهگذار بـه طـرر غسربـانکی
بـا شــرکتهایی وارو همکــاری شـد ولــی متیســنانه فعـا ن بخــش اقتصــاوی اسـتان کمتــر از ایــا موضــو
استقبال کروند و تنها توانستسم حدوو  35مسلسارو تومان قرارواو منعقد کنسم.
رئــس کمسســسون ســرمایهگذاری و تــیمسا مــالی اتــار بازرگــانی بسرجنــد بــا بســان اینکــه خراســان جنــوبی
محصو ت کشاورزی منحصـر بـه فـروی ماننـد زعنـران و زرشـک وارو ،اضـافه کـرو :همچنـسا ایـا اسـتان
از نظر واشتا معـاون ور کشـور شـرای ویـه واشـته و اگـر بتـوانسم موفـ بـه جـذ سـرمایهگذار ور ایـا
بخشها شویم میتوانسم زمسنه تحول استان را فراهم کنسم.
رئس کمسسسون سـرمایهگذاری و تـیمسا مـالی اتـار بازرگـانی بسرجنـد بـا بسـان اینکـه جـذ سـرمایهگذار
میتواند سبب تحـول اقتصـاوی اسـتان شـوو ،گنـت :بـرای تـیمسا سـرمایه و جـذ سـرمایهگذار بـه طـرر
غسربانکی اتار بازرگانی بسرجند اقدام کرو است.
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فعــال اقتصــاوی خراســان جنــوبی ور بخــش تولســد کاشــی و ســرامسک ور اوامــه ایــا جلســه اظهــار واشــت:
سرمایهگذاری بدون مشکل نبوو و به رشتههای متناوتی تقسسم میشوو.
رضــا مزگینــهاو تصــریح کــرو :بــرای جــذ ســرمایهگذار ور خراســان جنــوبی زم اســت زمسنهســازیهایی
صورت گسرو.
وی بــا بســان اینکــه یکــی از مشــکالت خراســان جنــوبی ور راســتای جــذ ســرمایهگذار ور وهلــه نخســت
نبوو زیرساختهای مناسب ور بخش حمـل و نقـل اسـت ،یـاووور شـد :نبـوو حمـل و نقـل ریلـی ور اسـتان
سبب جلوگسری از وروو سرمایهگذار شد است.
فعــال اقتصــاوی خراســان جنــوبی ور بخــش تولســد کاشــی و ســرامسک یکــی وی ــر از مشــکالت ور بح ـ
جــذ ســرمایهگذار خــارجی را عــدم وگــاهی و اطــال از قــوانسا برشــمرو و افــزوو :ور ایــا راســتا اگــر
وموزشهــا زم واو و کتا هــای مناســب ور اختســار فعــا ن بخــش اقتصــاوی اســتان قــرار گســرو میتوانــد
گر گشا باشد.
منوچهر فروزاننـر یکـی وی ـر فعـا ن اقتصـاوی خراسـان جنـوبی ور ایـا جلسـه اظهـار واشـت :بـا بـوون
بهر هــای بــانکی ،بروکراســیهای اواری و همچنــسا عــدم توجســه اقتصــاوی ور تولســد از جملــه مشــکالت
خراسان جنوبی ور بح سرمایهگذاری است.
وی تصریح کرو :متیسـنانه بـرای کا هـایی کـه ور اسـتان زمسنـه صـاورات وارنـد مشـور صـاوراتی ور نظـر
گرفته نشد که ایا امر نسز یکی از مشکالت خراسان جنوبی ور بخش اقتصاو است.
مــدیرکل وفتــر ســرمایهگذاری خــارجی ســازمان ســرمایه گــذاری و کمــک هــای اقتصــاوی ایــران گنــت:
رسـانه هـای خراسـان جنـوبی بسشــتر توانمنـدی هـای اقتصـاوی اســتان را بـرای سـرمایه گـذاران واخلــی و
خارجی معرفی کنند.
احمــد جمــالی ور نشســت تخصصــی ســرمایه گــذاران و فعــا ن اقتصــاوی خراســان جنــوبی ور بسرجنــد
افزوو :رسانه ها ور کنار توجه به وی ر حـوز هـا ،توجـه ویـه ای بـه حـوز اقتصـاوی اسـتان واشـته باشـند
و تــالش کننــد از مســایل روزمــر کــه وقــت و انــر ی زیــاوی از مســالو ن وولتــی و بخــش خصوصــی را بــه
هــدر مــی وهــد اجتنــا کننــد و بــه ونبــال ایــا باشــند چ ونــه اســتان را بــه صــورت مناســب بــه وی ـران
معرفی کنند.
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وی با بسان اینکه برای سـرمایه گـذاری سـه عنصـر سـرمایه پـذیر ،سـرمایه گـذار و حلقـه واسـ زم اسـت
گنت ور وی ر اسـتان هـا فرصـت هـای سـرمایه گـذاری خـو معرفـی مـی شـوندولی ور خراسـان جنـوبی
کمتر به ایا بح توجه شد است.
وی تصـریح کــرو :از منظــر بسـترهای قــانونی ایــران بـه پشــتوانه  60ســال تجربـه پــذیرش ســرمایه گــذاری
خارجی ،از کشورهای خو بـرای حمایـت از سـرمایه گـذاران خـارجی اسـت و ایجـاو اشـترا منـافع بـسا
سرمایه گـذاران واخلـی و خـارجی مـی توانـد بسـساری از مشـکل موجـوو ور بحـ سـرمایه گـذاری را رفـع
کند.
مــدیرکل وفتــر ســرمایهگذاری خــارجی ســازمان ســرمایهگذاری و کمکهــای اقتصــاوی ایــران گنــت :ور
ایا سازمان بـه حـوز سـرمایه گـذاری خـارجی و اسـتناو از فاینـان کـه عمـدتا بـه زیرسـاخت هـا مثـل
و  ،برر ،گاز ،بسمارستان ،را وها و  ...اختصاص وارو توجه می شوو.
جمالی افـزوو :ور خراسـان جنـوبی بـه غسـر از منبـع محـدوو بانـک توسـعه تجـارت بـرای و  ،اسـتناو ای
نشد ،ور استان باید به حوز زیرساخت ها بسش از پسش توجه شوو.
وی یــاووور شــد :ور حــوز انــر ی و نسروگــاهی بسشــتریا مجوزهــایی کــه ســال  95ور حــوز ســرمایه
گذاری صاور شد مربوط به انر ی های پا ،خورشسدی و باوی است.
ور ایــا نشســت تعــداوی از فعــا ن اقتصــاوی خراســان جنــوبی مشــکل و کمبــوو هــای خــوو ور حــوز
سرمایه گذاری مطرح کروند.
علسرضــا خامــهزر ور نشســت تخصصــی ســرمایهگذاران و فعــا ن اقتصــاوی خراســان جنــوبی اظهــار واشــت:
خراسان جنوبی محصو ت استراتهیک کشاورزی از جمله زعنران و زرشک وارو.
وی بــه صــنعت پــرورش طســور اســتان اشــار کــرو و افــزوو :ور خراســان جنــوبی  80ورصــد تولســد طس ـور
مازاو بر مصرف استان بوو و قابلست صاورات وارو.

عضو هسات رئسسه اتـار بازرگـانی بسرجنـد بـا بسـان اینکـه خراسـان جنـوبی بـا توجـه بـه معـاون فـراوان بـه
عنــوان بهشــت معــاون نام ــذاری شــد اســت ،یــاووور شــد :ور بخــش معــدن خراســان جنــوبی  37مــاو
معدنی شناسایی شد است.
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خامــهزر بــا اشــار بــه اینکــه صــنعت خراســان جنــوبی وضــعست خــوبی نــدارو ،اضــافه کــرو :ور بخــش
توریستی نسز خراسان جنوبی وارای سه اثر ثبت شد جهانی و  10اثر ثبت شد ملی است.
وی گنــت :خراســان جنــوبی وارای وانشــ ا های زیــاوی بــوو کــه رشــتههای مختلــ ور ون تــدری
میشوو و ایا استان پتانسسل علمی با یی وارو.
عضو هسات رئسسـه اتـار بازرگـانی بسرجنـد بـه موضـو تجـارت و وجـوو مـرز مشـتر بـا افغانسـتان اشـار
کرو و افزوو :متیسنانه بـا توجـه بـه موقعسـت اسـتان از نظـر هـم مـرزی بـا افغانسـتان و وجـوو بازارچـههای
مــرزی از طــرف افغانســتان بازارچــههای مــرزی خراســان جنــوبی تعطســل شــد و تنهــا بازارچــه مــاهسروو
برای تجارت باز است.
خامــهزر اوامــه واو :از نظــر ارزشــی  35ورصــد و از نظــر وزنــی حــدوو  50ورصــد از کا هــایی کــه بــه
افغانستان صاور میشـوو از طریـ مـرز خراسـان جنـوبی اسـت .همچنـسا بـازار افغانسـتان بـه طـور کامـل
یک بـازار مصـرفی اسـت بـا توجـه بـه اینکـه افغانسـتان را نتوانسـتهایم بـه عنـوان شـرکاء خـوو ور اسـتان
بپذیریم رتبه استان ور تجارت با ایا کشور از رتبه سوم به رتبه پنجم تنزل یافته است.
خامــهزر اوامــه واو :خواســته افغانســتان ور تجــارت بــا خراســان جنــوبی ایجــاو بــا ن تجــاری و تعــاول ور
تجارت وو طرفه اسـت کـه متیسـنانه اگـر چـه میتـوانسم برخـی از محصـو ت کشـاورزی کـه ور افغانسـتان
تولسد میشوو را با قسمت نازلتر به استان وارو کنسم ولی ور ایا زمسنه مشکل وجوو وارو.
وی بــا بســان اینکــه نتوانســتهایم ســرمایهگذاران افغــانی را بــرای ســرمایهگذاری ور خراســان جنــوبی جــذ
کنــسم ،اضــافه کــرو :همــاهن ی نهاوهــایی کــه بایــد بــه جــذ ســرمایهگذار ور اســتان اقــدام کننــد وجــوو
ندارو.
عضو هسـات رئسسـه اتـار بازرگـانی بسرجنـد یـاووور شـد :بـرای رفـع مشـکالت حمـل و نقـل کـه ور بخـش
اقتصاوی و جذ سـرمایهگذار تیثسرگـذار بـوو یـک شـرکت مسـتقل هـوایی بـه مرکزیـت خراسـان جنـوبی
میتواند تا حدووی گر گشا باشد.
خامهزر با بسان اینکه بسشتر روزهای اسـتان وفتـابی بـوو کـه میتـوانسم بـا واشـتا ایـا مسـزان روز وفتـابی
بــه تولســد بــرر بپــروازیم و بــرر تولســد شــد صــاور کنــسم ،یــاووور شــد :خراســان جنــوبی ور زمسنــه
شاخصهای بهر وری ور رو وخر جدول ور بسا وی ر استانهای کشور قرار وارو.
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وی با اشار بـه اینکـه بهر هـای بـانکی ور خراسـان جنـوبی کـه جـزو اسـتانهای محـروم کشـور محسـو
میشــوو بــا اســتانهای صــنعتی تنــاوتی نــدارو ،یــاووور شــد :انتظــار مــیروو زمسنــههای ســرمایهگذاری
خراسان جنوبی معرفی شوو.
جلسه ساعت 13با ذکر صلوات خاتنه یافت.

