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 دستورکار جلسه: 
  ماهه گذشته كميسيون ٦گزارش عملكرد 

  تي كميسيونآتصويب برنامه 

 محترم ءطرح موضوعات مرتبط توسط اعضا 

 

 اهم موارد مطرح شده:

 08/07/95و تأمين مالي با رياست آقای مهندس باقری و جمعي از فعاالن صنعتي و اساتيد دانشگاه در تاريخ  گذاریسرمايهجلسه كميسيون  يازدهمين

 . گرديددر محل ساختمان آموزش و پژوهش اتاق بازرگاني خراسان رضوی تشكيل 

كه در فاصله برگزاری جلسات كميسيون  ضمن تبريک هفته دفاع مقدس به نقل اتفاقات مهمي ،مهندس باقری رئيس كميسيونجناب آقای در ابتدا 

 ه است، پرداخت كه به شرح زير است:افتاد

حاصل جلسات به صورت پيشنهاد و با عنوان صورت و  اندداشتهدو كميسيون اقتصادی و صنايع و معادن مجلس شورای اسالمي در مشهد حضور  

شته  ضور دا شهد ح سيون هايي كه در م ضاء رئيس كمي شترک به ام سه م ست تا در اتاق ايران پيجل سيده ا شنهاد از اند ر گيری و تحقق يابد. دو پي

سيون  ست:  گذاریسرمايهسوی كمي شده ا ضي كه در قالب ماليات بر ارزش  %30( بحث 1و تأمين مالي مطرح  صنعتي از عوار شهرک های  سهم 

صنعتي به شكل  افزايش يافته است شهرک های %40به  %30افزوده در شهرک های صنعتي به شهرداری  پرداخت مي شود و در برنامه ششم از 

( خط اعتبار ارزی و ريالي به منظور نوسازی 2كنند. شوند اما باز هم مبلغ زيادی را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت ميخودگردان اداره مي

خواهد يافت. بحث مربوط پذيری با كشورهای همسايه تخصيص ماشين آالت واحدهای صنعتي كه در طول برنامه ششم برای ايجاد امكانات رقابت 

جز در سطح دانش و ارتقاء ماشين آالت ممكن نيست. بخش پاياني مربوط به انتخاب كه ده در رقابت كاالهای توليدی مطرح است به قيمت تمام ش

ست اتاق ايران كه فرصتي بيجناب آقای  شافعي به عنوان ريا سان رضوی ايجاد كرده و از كميسيونبديل برای پيشرفت امهندس  ها اين ستان خرا

 رود كه راهكارهای عملي و مناسب به كار برند.انتظار مي

به طور  ذيلآقای صفففار به ارائه گزارشففي از عملكرد يكسففاله و برنامه های پيشففنهادی به منظور عملكرد آتي كميسففيون پرداخت. كه در پس از آن 

 مختصر به آن خواهيم پرداخت.

 اهداف اصلی کمیسیون:

 گذاری پايدار در استانتقويت و توسعه سرمايه.  

 گذاری خارجي.طرح راهكارهای بهبود جذب و هدايت سرمايه 

 گذاری.های سرمايهشناسايي و معرفي فرصت 

 گذاری.جذب منابع سرمايه 

  گذاری.سرمايهبهبود محيط 

 گرفته: صورتهای مهم ترین فعالیت

  موضوعي مرتبط با كميسيون.گزارشات ارائه 

 گذاری استان خراسان رضوی.سرمايه هایخصصي به منظور بررسي كتاب اولويتتشكيل جلسه ت 
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  بهبود محيط . 3و  ، آب و صنايع تبديليكشاورزی. 2صنعت، . 1های ها ) كميسيونجلسات مشترک با ساير كميسيونتشكيل

 .(و كارآفريني كسب و كار

 موضوع قراردادهای بانكي تشكيل جلسات تخصصي با. 

  تخصصي در جهت بهبود روند كميسيون.برگزاری جلسات 

 طرح مصوب در شورای پژوهشی : 

 هزينه تأمين مالي درايران و چگونگي كاهش آن: عنوان پژوهشي 

 
 در ادامه اعضاء محترم نظرات خود را پيرامون عملكرد كميسيون و طرح مصوب اعالم كردند كه به شرح زير است:

  از جرائم  های ناشيها و هزينههای محيط كار و پايش بانکدر خصوص هزينه و كارآفريني كسب وكاربهبود محيط گزارشي در كميسيون

گيرد. از تواند مورد استفاده قرارمورد نظر كاربرد داشته و مي بنگاه مؤثر است تهيه شده كه در خصوص طرح ایدير كرد كه در درآمد بهره

های ها مورد پيگيری واقع شود و بحث هزينهبخش چگونگي كاهش هزينه و تأمين مالي، گذاریاست كه در كميسيون سرمايهسويي مناسب 

 مورد پيگيری قرار گيرد. و كارآفريني كسب و كاربهبود محيط مالي همچنان در كميسيون تأمين 

  های كميسيون طرح مطرح شده نشان دهنده فعاليت امارار گيرد ها مورد پيگيری قبايد در كميسيون مسائلي مطرح و سپس از سوی كميته

 ايم.های آن نيست بنابراين به نوعي از اهداف معرفي شده به دور ماندهو كميته

  های حمايت كننده از محصوالت با مهم است بهتر است با تشكيل كمپيناهداف كميسيون تعريف شده است اما نتايج و خروجي بسيار

ای به منظور كميته گرددتری شود و پيشنهاد ميو معرفي برندهای داخلي به توسعه مصرف توليدات داخلي توجه بيشكيفيت داخلي 

 شناسايي و معرفي محصوالت داخلي تشكيل شود.

 الزم را اتخاذ كرد. یشود تا بتوان راهكارها ييو وارد فاز اجرا يمعرف يسيوندر كم يمال ينتأم یهاروش ،هاضعف ييپس از شناسا يدبا 

 گذار يرتأث يباشد كه در سطح استان یابه گونه يسيونكم يانجام شود و خروج يدبا يينامه و بخش اجراييندر دو بخش آ يشناس يبآس

 باشد.

 جذب  یبرا ياستان یوراستفاده از امكانات و بهره يناست بنابرا یخرد و برندساز یاستفاده از پول ها يمال ينتأم یاز روش ها يكي

 خواهد بود. يرامكان پذ يدبخش تول يتو گسترش ظرف يخارج يدكنندگانتول

 و  يمعرف ينهدر زم يسيونكم يناست بنابرا يریگدرحال شكل يداخل يداتو مصرف تول يددر حوزه بخش تول ياجتماع ياكنون حركت

 واقع شود. يدمف يارتواند بسيم يدبخش تول يتو ظرف يدتول یهافرصت يلتشك

 ترين دليل اين امر نبود مهم كهداری است ی آن نيز در بخش هتلگذاری در استان نسبت به كشور بسيار كوچک است و عمدهسرمايه

بهره باشد. گذاری در بخش صنعت استان است و اين باعث شده بخش خصوصي از اين موهبت بيهای سرمايهاطالعات در خصوص اولويت

توان گذاری را با توجه به ظرفيت استان معرفي كنيم نميهای سرمايهم به عنوان مشاور بخش خصوصي اولويتبنابراين تا زماني كه نتواني

 فعاليت عملي انجام داد.

 
 هابرنامه ينا يریگيبه منظور پ يزن ييهايمو سرت يرا معرف يسيونكم يدفصل جد یبرا يشنهادیپ یهابرنامه يدكتر ملک الساداتجناب آقای  ياندر پا

 .انتخاب شد

 دعوت از مديران بورس و فرابورس در خصوص نحوه تأمين مالي شركت های متوسط و كوچک 

 هاتوسط آن يعصنا يمال ينتأم یسازوكارها يو معرف يهسرما ينتأم یدعوت از شركت ها 

 متوسط و كوچک يعاعتبار به صنا يصعملكرد تخص يبررس 
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 و مسكن ينزم گذاریسرمايه یهاصوص نحوه استفاده از تجربه صندوقمطالعه در خ 

 دار استان يتاولو یهاطالعه در خصوص بخشم 

 اعضاء محترم مشاركت خود را در خصوص موضوعات باال به اين شكل اعالم كردند:

 یهاشركت دعوت از"، "متوسط و كوچک یهاشركت يمال ينبورس و فرابورس در خصوص نحوه تأم يراندعوت از مد"آقای خدادوست موضوعات 

 گذاریسرمايه یهاصوص نحوه استفاده از تجربه صندوقمطالعه در خ"و  "هاتوسط آن يعصنا يمال ينتأم یسازوكارها يو معرف يهسرما ينتأم

آقای دكتر و جناب  "متوسط و كوچک يعاعتبار به صنا يصعملكرد تخص يبررس "، آقای صفايي نيكو و آقای دانشور موضوع  "و مسكن ينزم

 يگيریشدن آن مورد پ ياتيرا با ارائه كامل و جامع به منظور عمل "دار استان يتاولو یمطالعه در خصوص بخش ها "الساداتي موضوع  ملک

 داد.قرار خواهند 

شوند و با چه مشكالتي روبه هستند؟( پيشنهادی هايي برای كسب اعتبار به بانک معرفي ميخانم مهندس بصيری با طرح پرسش ) چه شركت

 به اين گونه كه بهتر است اين موضوع در دو بخش مورد بررسي قرار گيرد: ندرای بررسي بخش سوم بيان كردب

 ها.چگونگي معرفي دريافت كنندهای اعتبار و مشكالت مربوط به آن (1

 های اعتبارات.چگونگي اجرا  توسط بانک و پرداخت كننده (2

 

 

 مصوبات جلسه:
 .شد انتخاب هابرنامه ینا گیرییبه منظور پ یزن هایییمو سرت یمعرف یسیونکم یدفصل جد یبرا یشنهادیپ هایرنامهب  .1

 گیری قرار گیرد.های پیشنهادی به شکل هفتگی مورد پیمطالب و برنامه .2

  ارزش افزوده بخش خصوصی مطالعه انجام شود. و مالیات بربه منظور ارائه اصالحات و راهکارهای عملی بر روی برنامه ششم  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یمال ینمأت و گذاریسرمایه یسیونکم یردب  

هاشم صفار محمد  

Email: mh_saffar@yahoo.com 
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 .، آژیرلبافی، غفارنیا ها:خانم
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