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 :دستوركار جلسه 
 معرفي شده در سطح استان با مرور بر نتايج مطالعات و تحقيقات پيشين گذاري سرمايههاي  ها و فرصتها، اولويتبررسي مزيت. 
 گذاريهاي سرمايهمالي در تعيين اولويت تأمينو  گذاري تبيين نقش و رويكرد كميسيون سرمايه. 
  09/10/1395گزارش تشكيل كميته انرژي بر اساس مصوبه جلسه كميسيون مورخ. 

 

اساتيد  مهندس باقري و جمعي از فعاالن حوزه اقتصاد و صنعت و آقايرياست  مالي با تأمينگذاري و  چهاردهمين جلسه كميسيون سرمايه    
 .در محل ساختمان آموزش و پژوهش اتاق بازرگاني خراسان رضوي تشكيل شد 14/11/95دانشگاه در تاريخ 

 .مهندس باقري، ضمن خوشامدگويي به حضار محترم وارد دستوركار شدند آقايدر ابتداي جلسه جناب 

ايشان در پايان و در . شده است دادندهايي كه در كميته مذبور انجام بين گزارشي از برگزاري كميته انرژي و فعاليتدكتر پيش آقايسپس جناب 
از اي  جمع بندي سخنان خود به تشكيل تيمي با حضور چند تن از اعضاء كميسيون، نمايندگاني از شركت نفت، شركت گاز و در صورت نياز نماينده

موجود در اين هاي  ده از فرصتخارجي و استفا گذاري مطرح شده در كميته انرژي با رويكرد جذب سرمايههاي  در خصوص بحثها  شركت شهرك
 .بخش اشاره نمودند

معرفي شده در  گذاري هاي سرمايهها و فرصتها، اولويتبررسي مزيت "پس از آن سركار خانم مهندس بصيري، دبير كميسيون، به ارائه گزارش

). پيوست در اختيار اعضاء محترم قرار خواهد گرفتگزارش ارائه شده به . (پرداختند "سطح استان با مرور بر نتايج مطالعات و تحقيقات پيشين
گذار استان توسط كميسيون  سرمايههاي  و فرصتها  هدف از ارائه اين گزارش به مشورت گذاشتن و انتخاب راهكار بهينه براي فرآيند تعيين اولويت

 .معرفي كرد گذاري سودآوري را براي سرمايه يبه طريقي كه از دوباره كاري در اين بخش جلوگيري شود و در انتها بتوان طرح و پروژه

 :در ادامه اعضاء محترم نظرات خود را در خصوص گزارش ارائه شده اعالم كردند

مربوط به قبل از سال هاي  آنچه كه در سايت اين شركت وجود دارد اولويت :صنعتيهاي  مهندس مهديزاده از شركت شهرك آقايجناب  -
صنعتي به مطالعه موضوعاتي در خصوص شناسايي و مقايسه صنايع غذايي راكد و روي هاي  شهركدر حال حاضر شركت . است 90

 . خارجي پرداخته است گذاري آوردن به مطالعات جديدي مانند امكان سنجي طرح هايي با قابليت براي سرمايه

. هايي رسيده است بندي استان به جمع گذاري سرمايههاي  سازمان صنايع در خصوص اولويت: مهندس رجبي از سازمان صنايع آقايجناب  -
گذار شود با اهميت تر  ف موضوع ارائه تسهيالت به سرمايهگذار بيشتر به تسهيالت توجه دارد بنابراين اگر زمان بيشتري صر اما سرمايه

 .است
هاي  ها و فرصتي اولويتآور ترين وظايف اين مركز جمع يكي از مهم: گذاري خدمات سرمايه مهندس حسيني از مركز آقايجناب  -

هاي اما فرصت كند مياجرايي متولي امر درخواست هاي  را از دستگاه گذاري سرمايههاي  اولويت ،مركز. استان است گذاري سرمايه
مانند سرمايه ثابت و در گردش، نرخ بازگشت  گذاري نياز به طرح توجيهي اقتصادي دارد كه اطالعات مربوط به سرمايه گذاري سرمايه

 . گذار ارائه كردرا داشته باشد تا بتوان آن را به سرمايه.. .سرمايه و
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بنابراين پيشنهاد مي شود براي اين موضوع . اجرايي امكان پذير نيست كه براي فرصت هايشان طرح توجيهي نوشته شودهاي  در دستگاه
گذاري را از بخش خصوصي دريافت كرده و با سرمايههاي  اتاق بازرگاني متولي اين امر باشد و فرصتبخش خصوصي و به طور مشخص 

 .اين مركز اطالع رساني شودهاي  ها و همايشفرمت استاندارد جهاني به مركز خدمات ارائه كرده تا در سايت، كالس
ياز به بخش خصوصي قدرتمندي است كه بتواند طرح توجيهي براي رسيدن به اين هدف ن: دكتر سخدري از جهاد دانشگاهي آقايجناب  -

 . گذار دريافت كند زينه آن را از سرمايهقوي ارائه كند و در نهايت ه

جود هايي و اغتشاش گذاري سرمايههاي  و اولويتها  در فرصت: الساداتي عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهددكتر ملك آقايجناب  -
دولتي فقط هاي  در دستگاه شويم در حالي كهتر است و بيشتر به طرح نزديك مي كاربرديها  معرفي اولويتدر بخش خصوصي . دارد

اگر بناست كه . باشداست كه طرح توجيهي سودآور داشته اي  گذار نگاه كنيم نياز به پروژه اگر از ديد سرمايه. اند نام برده شدهها  اولويت
هاي  آنچه باعث شده است كه دستگاه. را معرفي كندها  يست كه دولت وارد اين بخش شود و فرصتگذار جذب شود نيازي ن منابع سرمايه

راهبردهايي جهت حمايت از صنايع ها  نبود استراتژي صنعتي مشخص در اين زمينه است در ساير كشور كنند ميدولتي اولويت معرفي 
 . شودخص نميتوسط دولت مش گذاري معرفي مي شود اما اولويت و فرصت سرمايه

منجر  با توجيه اقتصادي و سودآور براي سرمايه گذاراي  را با استاندارد مشخصي تعريف كند كه به پروژهها  بنابراين كميسيون بايد طرح
 .شود

بهره گرفت تا از ها  استاناجرا شده در ساير هاي  و اولويتها  از فرصت توان مي: مهندس پژوم از صنايع پروفيل سينا شرق آقايجناب  -
 . استفاده و آن را در استان اجرايي كردها  استانتجربه ساير 

ها  مختلف در خصوص معرفي اولويتهاي  و دستگاهها  بهتر است بخش: معاونت سرپرستي بانك ملي استان دكتر صفايي نيكو آقايجناب  -
مالي  تأمين گذاري ترين جاذبه سرمايه ري ايجاد كرد كه مهمگذا سند و از طرفي بايد جاذبه سرمايهبه اجماع بر گذاري سرمايههاي  و فرصت

 . مالي و ارائه تسهيالت به آن خواهند بود تأمينحاضر به ها  اگر طرح توجيه داشته باشد بانك. پروژه است

مشخص باشد بازار  گذاري سرمايههاي  اما اگر فرصت كند ميدر حال حاضر اقتصاد ايران بانك محور است و بازار سرمايه ضعيف عمل 
 .سرمايه را به طور اصولي توزيع و بطور فعال عمل كند تواند ميسرمايه 

متولي و تسهيالت بانكي را در خصوص هاي  پروژه بايد شكل ملي داشته باشد تا بتوان حمايت دستگاه: صفار از اتاق بازرگاني آقايجناب  -
 .تشويق و ترغيب قرار دادآن جذب كرد و به اين شكل سرمايه گذاران را نيز مورد 

 : مهندس باقري آقايجناب 

تا با توجه به گزارش ارائه شده . برسيم گذاري سرمايههاي  استان و با توافق با ذي نفعان، مردم و دولت به اولويتهاي  بايد مبتني بر مزيت -
را مبتني بر  گذاري سرمايههاي  ه اولويتاين است ك گذاري بنابراين رسالت كميسيون سرمايه. ايم كنون در اين زمينه موفق نبوده

 . منابع مالي در استان فراوان است و بايد سعي شود تا از هدر رفت آن جلوگيري شود. معرفي كندها  استان و با اجماع دستگاههاي  مزيت
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استفاده كند و ها  از توان علمي، عملي و تجربي دستگاه گذاري بر آن است كه با تشكيل كميته سرمايه گذاري كميسيون سرمايه 
 . اشتغال استان معرفي كند پايدار و گذاري سرمايه تأميناستان را براي رسيدن به ميانگين كشوري،  گذاري سرمايههاي  اولويت

اي و در سطح كشور و استان با اتاق بازرگاني همكاري بسيار ارزنده كند ميروزنامه دنياي اقتصاد تالش زيادي در انعكاس اخبار اقتصادي   -
بنابراين به منظور چاپ و پايداري  كند مياستان خراسان رضوي تنها استاني است كه همزمان با تهران اين روزنامه را چاپ و منتشر . دارد

ت تا بتوان از اين طريق سطح آگاهي افراد جامعه را در حوزه مختلف اسهاي  نياز به حمايت بيشتر دستگاها و بخش ،اين روزنامه در استان
 .دااقتصاد ارتقاء د

 

 :جلسه مصوبات 
استان  گذاري سرمايههاي  بايد نسبت به تعيين اولويت گذاري با توجه به مصوبه هيئت نمايندگان اتاق، كميسيون سرمايه .1

 . در اين راستا اقدام كندها  و تعيين اولويت گذاري ي تخصصي سرمايهدر كميته

و نظر به  10/11/1395ص و تاريخ /3227/95با توجه به دريافت نامه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي به شماره  .2

مرتضوي معاونت محترم دادگستري استان خراسان رضوي در نشست تخصصي با  آقاياين كه مقرر است جناب حاج 

اجرايي استان، با هدف بررسي موضوعات مرتبط با دستگاه هاي  دستگاه حضور تني چند از فعاالن اقتصادي و برخي

از اعضاء خواسته شد كليه مسائل و موضوعات  .قضاء و حوزه دادگستري در قالب جلسه دبيرخانه شورا حضور پيدا كنند

ه، رسيدگي به مرتبط با حوزه دادگستري محترم كل استان شامل ابهامات موجود در اجراي قوانين مرتبط با اين حوز

هاي  ي در جهت توسعه فعاليتقضايي مورد نياز فعاالن اقتصادهاي  مرتبط، حمايتهاي  تجاري در دادگاههاي  پرونده

بنابراين اگر اعضاء محترم در خصوص . بندي و طرح در اين نشست، به اين دبيرخانه ارسال نمايند را جهت جمعمولد 

 .خانه كميسيون ارائه كرده تا در شواري گفتگو مطرح گرددند آن را به دبيرتوان ميي دارند نامه مذكور پيشنهاد و يا نظر

و نگاه استاني در اين مورد وجود ندارد بنابراين مصوب شد به  شوند ميضرايب مالياتي عمدتاً در تهران تعيين و بسته  .3

از استان در تهران اي  شوراي گفتگو پيشنهاد شود تا سازوكار تعيين ضرايب اصالح شود و براي اين منظور نماينده

 . حضور داشته باشد

 
 :حاضرين جلسه

 .رافع بصيري،: ها خانم
 .الساداتي، مهديزادهدانشور، رجبي، زورمند باغبان، سخدري، شاهرخي، صفار، صفايي نيكو، مسلم، ملكبين، حسيني، باقري، پژوم، پيش: انآقاي

 
   ."يشينپ يقاتمطالعات و تحق يجشده در سطح استان با مرور بر نتا يمعرف گذاري يهسرماهاي  و فرصتها  يتاولو يت ها،مز يبررس "گزارش : وستيپ

       
يمال تأمينو گذاري يهسرما يسيونكم يردب  
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 ستاره بصيري 
Email:Inv@mccima.net 


