بسمه تعالی
صورتجلسه
شانزدهمین جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
بر اساس دعوتنامه شماره ۲/۲/۲۴۲ص مورخ  /۹۲۲۲۴۲اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی
زنجان به عنوان دبیرخانه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی شانزدهمین جلسه شورا
روز سه شنبه مورخ  /۴۲۲۲۴۲به منظور بررسی و طرح مهمترین رخدادهای روز به ریاست استاندار
زنجان در محل اتاق زنجان تشکیل شد.
دستور جلسه  :تبیین و تحلیل شرایط اقتصادی ناشی از نتایج احتمالی مذاکرات هسته
ای
جناب آقای مهندس جمیلی:
شانزدهمین جلسه شورای استانی گفتگوی دولت وبخش خصوصی به دلیل تقارن با مهمترین رخداد
جهانی (توافق هسته ای و لغو همه جانبه تحریمهای اقتصادی) با تفاوت معناداری با سایر جلسات
این شورا برپا می گردد.
در این جلسه مهندس غالمحسین جمیلی رئیس اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگو ضمن تبریک این
پیروزی بزرگ اظهار داشت :توافق هسته ای به عنوان یک دستاوردو تحول مثبت می تواند در تاریخ
ایران و دنیا ماندگار و عامل مهمی جهت پیشرفت و تعالی اقتصاد ایران گردد.
دبیر شورای گفتگو با اشاره به دستور جلسه این شورا اظهار داشت به جهت اهمیت موضوع  ،برخالف
جلسات گذشته در این جلسه صرفاً به موضوع توافق و اثرات ناشی از این توافقنامه براقتصاد استان
علی الخصوص واحدهای صنعتی و تولیدی می پردازیم چرا که پیش بینی شرایط موجود می تواند ما را
در تصمیم گیریهایمان همگام تر و منسجم تر نماید.
مهندس جمیلی این جلسه را اولین جلسه رسمی کشور پس از توافق هسته ای دانست و تصریح
کرد برگزاری این جلسه می تواند نقطه عطفی جهت برنامه ریزیهای روزهای آتی و تصمیم گیریهای
پیش روی استان باشد .از این رو دیدگاهها و نقطه نظرات دولتمردان باالخص مقام عالی استان می
تواند به عنوان یک رهنمود در مسیر توافقات مثمرثمر باشد .از سوی دیگر به دلیل تاثیر منفی تحریمها
در بازار سرمایه لغو همه جانبه این تحریمها می تواند تاثیرات مثبتی بر بازار سرمایه در ایران داشته
باشد.
جناب آقای مهندس انصاری استاندار محترم زنجان:
در این نشست ضمن تبریک عید فطر و توافق هسته ای به مردم و فعالین اقتصادی ابراز امیدواری
کرد با پیروزی دولت تدبیر و امید در حل و فصل مسئله پرونده هسته ایران با قدرتهای جهان در آینده
نزدیک شاهد کاهش تدریجی مشکالت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار خواهیم بود.
مقام عالی استان ضمن اشاره به پیامدهای رفع تحریمهای اقتصادی اظهار داشت اساساً تصور اینکه
کلیه مشکالت با لغو تحریمها حل و فصل شود تصور غلطی است چرا که همه پیامدهای توافقنامه
لزوماً مثبت نبوده و از این رو باید خود را جهت بهره مندی از تاثیرات مثبت این توافقنامه آماده کنیم.
تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت توافق هسته ای در اقتصاد کشور
در بخش اول درقسمت گاز  ،نفت و پتروشیمی است که به دلیل تاثیرگذاری در اقتصاد کشور و بودجه
عمومی  ،بخش قابل مالحظه ای از اقتصاد کشور تحت تاثیر نوسانات توافقنامه قرار می گیرد و قیمت
نفت در ابعاد جهانی تحت تاثیر بار روانی این توافق نامه کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر ما نمی توانیم تا پایان سال  /۹۰۲هیچ تغییری در صادرات خودمان به لحاظ قیمت تولیدی
ایجاد کنیم چرا که در بخش حمل و نقل  ،بعد از توافق شاهد کاهش و حذف هزینه ریسک ورونق
شرکتهای بیمه خواهیم بود.

از سوی دیگر آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده در کنار درآمدزایی از طریق فروش بشکه های نفت
شناور موجب ایجاد نقدینگی برای دولت و فراهم شدن امکان عملیاتی شدن تفاهمنامه های موجود
برای پروژه های خطوط انتقال گاز از دیگر تغییرات حوزه نفتی و گازی خواهد بود.
استاندار محترم فرمودند :توافقنامه هسته ای بر بازار ارز ،مبادالت بانکی و همچنین بازار سرمایه طال و
سکه از بعد روانی تاثیر گذاشته و موجب کاهش آن می شود .همچنین ایجاد اعتماد و امید از نتایج
تفاهمنامه هسته ای برای تولید می باشد که واحدهای تولیدی باید خود را با شرایط جدید از جمله
بازار سرمایه و تبادالت بانکی آماده کنند.
در بخش تولید و تجارت نیز راههایی برای مبادالت از طریق سیستم بانکی ایجاد می شود و اساساً
استفاده از ساز و کارهای  LCدر دستور کار شرکتها قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر در بازار بورس نیز مهمترین اتفاقی که روی می دهد جهش بازار بورس است و این رشد
کماکان ادامه خواهد داشت.
وی تسریع روند ورود سرمایه به بازار بکر ایران را بعد از چند سال دوری از نتایج اجرای تفاهمنامه
هسته ای عنوان کرد و تصریح کرد باید تالش کنیم بخشی از این سرمایه وارد استان شود.
استاندار زنجان فراهم شدن امکان انتقال منابع ارزی از مراجع رسمی را از دیگر مزایای تفاهمنامه
هسته ای دانست و گفت امکان دستیابی به منابع جدید ارزی با اجرای این تفاهمنامه برای بانکها
فراهم می شود.
مقام عالی استان با هشدار در خصوص احتمال بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور بعد از توافقنامه
هسته ای گفت :براثر افزایش بودجه هزینه ای دولت به دلیل اعمال فشار جهت افزایش هزینه ها از
جمله حقوق و دستمزد کارکنان دولت  ،حجم بودجه دولت در این بخش متورم می شود که اگر مراقب
نباشیم مشکالتی ایجاد خواهد شد .وی تاکید کرد اگر نتوانیم شرایط اقتصادی بعد از تفاهمنامه
هسته ای را مدیریت کنیم آثار تورمی برجای خواهد گذاشت.

