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 ازگذاری پایدار و اشتغالهای اثرگذار در تعریف یک فرصت سرمایهشاخصبا محوریت گذاری و تامین مالی کمیسیون سرمایهجلسه هفدهمین 

 توسط خانم دستورجلسهو توضیح  با خوشامدگویی آقای مهندس باقریگذاری در آینده تحلیل تغییرات در ماهیت و محتوی مدلهای سرمایهو 

با  گذاری و تامین مالیکمیسیون سرمایهدر  موثرگذاری سرمایه هایگیریجهتمشکالت و ابهامات بررسی  ادامه در آغاز گردید. بصیری مهندس

 به بحث و گفتگو گذاشته شد.محترم  ءاعضاحضور 

ن در گذاری در ایراصنعت آفتاب شرق ضمن ارائه گزارشی با بیان اینکه سرعت تحقق سرمایه مدیر محترم شرکت پایا کامیارفرآقای مهندس 

های رگ گامهای بزهای کوچک و خالق در کنار شرکتمقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار کند است، اظهار کردند: کشورهای پیشرفته با ایجاد شرکت

پذیر بودن و بازگشت های کوچک، چابک و انعطافآوری برداشتند. وی ادامه داد مهمترین مزایای شرکتق نوآوری و ارتقاء فنمهمی در جهت تحق

 سریع سرمایه توسط آنهاست. 

ها را تفعالیهای سربار تولید در استان فضای بیان کردند: باال بودن هزینه رئیس محترم اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضویحاج آقای مغانی  

ذاری، گتر در حوزه جذب و توسعه سرمایههای موفقشود مدیران استان با بررسی و الگوبرداری از استانسخت کرده است به همین منظور پیشنهاد می

 سب و کار استان را بهبود ببخشند.فضای ک

 با توجه به دو پروژه: کردند بیان استانداری خراسان رضویگذاری سرمایههماهنگی امور گروه محترم س رئیتقوائی  دکترآقای جلسه در ادامه 

نتایج پژوهش صورت گرفته به منظور یافتن راهکارهای  ولی بر اساسهای خرد مردمی در استان وجود دارد توان گفت سرمایهپدیده و میزان می

 به سمت این است که اصلی. به این ترتیب راهکار شدبامیپدیده شکست اعتماد علت عدم موفقیت در این راستا های خرد مردمی جذب سرمایه

با معاونت علمی و فناوری ریاست  با هماهنگیایشان اعالم کردند: . همچنین رفتکسب و کارهای خرد اثرگذار در های مشوقصدور مردمی شدن و 

مراکز نوآوری در  بعالوهشود. ایجاد  در استان تومانمیلیارد  12ای به مبلغ های جسورانه با سرمایهسه صندوق برای ایدهمقرر گردیده جمهوری 

. ده استشایجاد دانشگاهی  نخبگان و جهاد بنیاد باکمک مراکز رشددانشگاهی،اولین مرکز در نیشابور  و در این راستا گرددمیها تشکیل شهرستان

های ریزیدر برنامه های تدوین شدهبرای مشارکت و اخذ اولویتها و آمادگی استانداری بندی رسته فعالیتبا تاکید بر اهمیت اولویتوی همچنین 

  شود.ها در راستای اشتغال موثر هزینه میبندی این است که سرمایه: از مزایای اولویتاذعان کردند استانی

زیرا به عنوان  برشمردند گذاریها را مهمترین رکن در ایجاد سرمایهآقای مهندس مافی دبیر محترم کمیسیون معدن و صنایع معدنی مشوق

یز ندولتی کاری، یک سری موانع ماده معدنی و سخت بودن شرایط معدنقیمت تغییرات  ی از جملههایدر بخش معدن عالوه بر ریسکدر ایران مثال 

 . گذار وجود داردبرای سرمایه
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ذاری گند عدم شناخت کافی از پارادایم حاکم بر سرمایهآقای دکتر سخدری مدیر محترم مرکز نوآوری و کارآفرینی جهاد دانشگاهی اذعان داشت 

 کی سه شاخصه بسیار مهمایشان همچنین افزودند:  .گذاری شده استباعث کندی روند سرمایه )بخش عمومی، خصوصی و دولتی( از سوی ذینفعان

ه شایستگی داشت اجراییتیم  آن فرا رسیده باشد و)بازار داشته باشد(، زمان مناسب جذاب باشد  عبارت است از اینکهگذاری فرصت خوب سرمایه

  .باید شبکه نوآوری شکل گیرد نیز و در حوزه ثبات مانی نداریمای جز کارآفرینی سازچاره انگذاربرای جذب و حفظ سرمایهبه این ترتیب باشد. 

گذاری پایدار را اینگونه برشمردند: قابلیت های سرمایهالساداتی عضوء محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد شاخصآقای دکتر ملک

ری گذاد: رویکرد ایجاد اشتغال از طریق سرمایهدنعنوان کرهمچنین پذیری جهانی. وی فروش پروژه، رقابتی بودن قیمت محصول، دارا بودن رقابت

 د. راهی برای افزایش اشتغال یاد کر گذاری نباید صرفًا به عنوانباید عوض شود و از سرمایه

گذاری در خراسان رضوی برابر شدن سرمایه 22با اظهار استان خراسان رضوی  سازمان صنعت و معدنمحترم س خانم مهندس علیرضایی رئی

رساند؛ به بیان بهتر فضای ونی است که هر ناهنجاری به آن آسیب میگذاری پدیده بسیار نرم و موز: سرمایهسال گذشته عنوان کردند 4در طی 

علیرضایی با بیان اینکه محور خانم  دهد.گذاری را به شدت تحت تاثیر قرار میسرمایه ،و دیگر نهادهای جامعه های ذیربطاجماع نظر بخشعمومی، 

ه دمندی صنعت از تکنولوژی و دانش روز الزامی است اما تمرکز استان بر استفا: بهرهندافزودری پایدار در کشور بخش صنعت است گذاتوسعه و سرمایه

تغال بر بر اشباشد. وی ادامه داد: تاثیر صنایع سرمایههای علمی و پژوهشی داخل کشور و به ویژه استان برای پاسخگویی به این نیاز میاز ظرفیت

ایت عدر پایان با بیان اینکه تمرکز سازمان صمت بر کاهش مصرف انرژی، آب و ر ایشان بسیار بیشتر است. عمومیبر اشتغال  ومستقیم کمتر 

عه توانیم انجام دهیم تدوین یک الگو توسآنچه میباید به سمت نوسازی صنایع برویم و در این راستا : ندمحیطی است، عنوان کردمحدودیتهای زیست 

ه استان کگذاری در فضای عمومی فعلی رشد سرمایهکردند  اذعان ایشانهمچنین بر مبنای علوم و فنون جدید و منطبق بر نیازهای خودمان است. 

ذاری گگذاری برسیم که این امر با تصویب الگوریتم جذب و ایجاد سرمایهشود که به وفاق در مبحث سرمایهعلیه توسعه است فقط در صورتی محقق می

ن به گذاری برای رسیدسرمایهمجموعه کمیسیون  ایجاد کارگروهی در زیر و نیز برشود پذیر میگذاری و تامین مالی اتاق امکاندر کمیسیون سرمایه

 د.ندریزی در سطح استان تبدیل نماید، تاکید کرای برای برنامهنحوی که فکر را به رویه گذاری استان بهنظر و تصمیم واحد در توسعه سرمایه

صنعتی  هگذاری با تمرکز بر توسعسرمایهگذاری و تامین مالی عنوان کرد: تهیه الگوریتم کمیسیون سرمایهمحترم دبیر  خانم مهندس بصیری

گذاری در شرق کشور است. در این راستا براساس مصوبه قبلی کمیسیون با منطقه آزاد برای همکاری و بسط سرمایه در استان، فرصت ارزشمندی

 ایم.کرده های علمی برای تهیه نقشه راه توسعه اقتصادی شرق کشور توافقچابهار به منظور انجام مطالعات و پژوهش
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شرایطی ایجاد شود که رسمی یا غیر رسمی  ،باید با تنظیم یک چارچوب قراردادی قرارداها اظهار کردند: با تاکید بر بحث صفارمهندس آقای  

ساس دوام حکه شرکتهای کوچک بتوانند در کنار شرکتهای بزرگ اشرکتهای بزرگ و کوچک بتوانند بر پایه منافع برد برد با هم کار کنند، به طوری

 کنند.

نیز بر درک درست از محیط و تکنولوژی تاکید کردند و عنوان کردند بهتر است با شناخت  مشاور محترم شرکت خوشگوار آقای دکتر کاللی

 ها صورت گیرد.محیط و شرایط و درک درست از تکنولوژی انتخاب

ها تانگذاری و اشتغال در اسهای سرمایهاینکه دولت برای تحقق برنامه گذاری و تامین مالی با بیانیس کمیسیون سرمایهآقای مهندس باقری رئ

گذاری پایدار، توسعه اشتغال و کاهش بیکاری، نیاز ضروری استان برای های سرمایهبینی مدلها و پیش: تدوین فرصتاذعان کردندعزم جدی دارد 

ضمن اعالم مصوبات زیر عنوان کرد: برای رسیدن به یک  جلسهدر پایان شان ایجذب حداکثر منابع محدود در قبال نیازهای فراوان استان است. 

های جذب سرمایه نیز باید بر همین شود و استراتژیهای مادی و معنوی احساس میگذاری پایدار نیاز به اجماع بر سر هدفمند کردن داراییسرمایه

 مبنا شکل گیرد که نیازمند همراهی مدیران استان است.

 

 جلسه: اتمصوب 

 امین مالی و تگذاری گذاری پایدار و اشتغال استان ذیل کمیسیون سرمایههای اثر گذار بر فرصتهای سرمایهتشکیل کارگروه تعیین شاخص

 های بخش خصوصی، فعالین اقتصادی و کارآفرینان.های دولتی ذیربط، تشکلمتشکل از دستگاهاتاق 

  گذاری استانداری، مرکز خدمات گذاری با مشارکت دفتر جذب و حمایت از سرمایهسرمایهمطالعه، بررسی و تصویب الگوریتم جذب

 گذاری خارجی و دفتر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه.سرمایه

 

 حاضرین جلسه:

 .، علیرضایی، غفارنیانیکوصفای پزشکیان،، بصیری آژیر،ابراهیمی، : هاخانم

-ملکی، ، مغانمجتهدی، مافی، لبافی، کاردان، کامیارفر خوشرو، دانشور، رشیدی، سخدری، شریفی، صفار، کاللی،بین، تقوائی، باقری، پیش: آقایان

 مهرآور.، مسلم، مظفری، السادات

 

یمال ینمأوت یگذاریهسرما یسیونکم یردب             

 ستاره بصیری
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