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 :دستورجلسه 

  مختلفهای مالی از بازار سرمایه در روش تأمینالزامات و شرایط 

 های توسعه کسب و کار از طریق تجدید ساختار و ادغام و تملیکمعرفی روش 

  گذاری خارجیمالی ارزی و سرمایه تأمینشرایط 

 

 یباقر مهندس یآقا ییگوخوشامد با ی از بازار سرمایهمال تأمین یهاروش یبررس تیمحور با یمال تأمین و یگذارهیسرما ونیسیکم جلسه نینوزدهم

 تیوضع و یاقتصاد حوزه در تامل قابل ارقام و آمارها از یبعض ئهارا به ابتدا در شانیا. دیگرد آغاز مالی تأمینگذاری و رئیس محترم کمیسیون سرمایه

 در که است تیفعال حال در استان در یمعدن و یصنعت واحد هزار 6 حاضر حال در که کردند عنوان و پرداختند خراسان استان در یگذارهیسرما

 سازمان آمارهمچنین بر اساس آخرین . شودرا شامل می کشور اشتغال درصد 8 و کل یگذارهیسرما درصد 6 ،یصنعت یواحدها درصد7 یمل اسیمق

 ی دارد.گذارهیسرما الیر اردیلیم هزار 23 نیاز به که است کرده صادرجاری  لشش ماهه اول سا در سیتاس جواز فقره 705 تجارت و معدن صنعت،

 قرار کشور ششم مقام در ،یشرق جانیآذربا و یمرکز تهران، خوزستان، اصفهان، یهااستان از بعد یگذارهیسرما نظر از یرضو خراسان: داد ادامه یو

 .دارد

 رسیده درصد5/11 به استان یکاریب نرخ ،یدرصد5/3 یکاهشبا  خوشبختانه وفعالیت دارند  یرضو خراسان سطح در یصنف واحد هزار200 از طرفی

 . باشدمی تامل قابل اشتغال شاخص یارتقا و است

 یبرا یمال تأمین در را ما جهینت در که رفته مدتکوتاه یهایگذارهیسرما یبرا التیتسه ئهارا و یمال تأمین سمت به کشور یبانک نظام کرد انیب یو 

 نقش ناگذاراستیس و گذارانقانون توسعه ششم برنامه در که کردند نشانخاطر و است کرده روبرو مشکل با مدتبلند و کالن یهایگذارهیسرما

 ازین و یمال تأمین تیاهم به توجه با کردند عنوان شانیا. گرفتند نظر در بلندمدت یهایگذارهیسرما حوزه در ژهیو به هیسرما تأمین یبرا یمهم

 بازار با تعامل و هیسرما بازار به ورود یچگونگ و نحوهمالی، در این جلسه به  تأمینهای و فراگیر شدن شرکت هیسرما بازار به ورود و حضور به استان

 .میپردازیم بازاراین  یهاتیظرف و هیسرما

مدیران  و یتخصص هایکمیسیون سهیئر هیأت محترم یاعضا ون،یسیکم یاعضا هیازکل یقدردان ضمن کمیسیون ریدب یریبص مهندس مخان ادامه در

 یموضوعات یتخصص ینگاه با تا کرده تالش خود تیفعال سال دو مدت در یگذار هیسرما ونیسیکردندکم انیب سرمایه نوین تأمین شرکت محترم

 . کند دنبال را... و استان در یگذار هیسرماهای تیظرف ییشناسا ه،یسرما جذب نینوهای روش ،یمال تأمین همچون

 که دارد تیفعال یمال تأمین فرآیند و یگذارهیسرما یهافرصت ،یگذارهیسرما طیمح حوزه سه در یگذارهیسرما ونیسیکم کرد انیب ادامه در یو

 یتخصص تهیکم و مشهد یفردوس دانشگاه یهمکار با راستا نیا در یطرح کردند نشان خاطر شانیا. است یمال تأمین حوزه امروز جلسه یاصل محور

 اساس بر که است مختلف یهاروش از یمال تأمین یهانهیهز مورد در یواقع اطالعات به یابیدست ما یاصل هدف و است انجام حال در هیسرما و پول

 .میبپرداز یاقتصاد یواحدها یمال تأمین یبرا ییراهکارها به میبتوان یواقع اطالعات نیا

 .میباش مالی تأمین روند یارتقا شاهد گرفته، شکل خطه نیا در که یتخصص نگاه و تعامالت با: کرد یدواریام ابراز یو

 تأمین یچگونگ از یگزارش ارائه به نشست ادامه رد نینو هیسرما تأمین شرکت ی و سرپرست منطقه شرقابیبازار و قاتیتحق ریمد پور،غالمآقای دکتر 

 که باشدیم یوربهره و سهم هر سود شیافزا یبرا هاشرکت به کمک مجموعهاین  یاصل هدف که کردند انیب شانیا تندپرداخ هیسرما مالی از بازار

 ه،یسرما بازار از بلندمدت یمال تأمین قیطر از هاشرکت هیسرما و هایبده ساختار اصالح راهکار نیاول. دارد وجود یاصل قیطر دو منظور نیا یبرا

 ه،یسرما بازار یابزارها از استفاده با هاییدارا یسازبهادار اوراق سهام، صاحبان حقوق و هایبده ساختار به یبخش تنوع با یمال یهانهیهز کاهش

 و هاییدارا ساختار اصالح دوم راهکار و باشدیم هابورس در سهام رشیپذ و هاشرکت تأمین رهیزنج در ینهاد و خرد سهامداران به سهام یواگذار
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 اوراق و مولد ریغ یهاپروژه و هاییدارا یواگذار ک،یتمل و ادغام خدمات از استفاده کار، و کسب کیاستراتژ توسعه قیطر از که هاییدارا بازده شیافزا 

 کاالو بورس امکانات از استفاده با شده تمام یبها ساختار بهبود و فروش شبکه توسعه ،یالمللنیب فعالن با مشارکت راکد، یهاییدارا یسازبهادار

 .باشدیم ریپذامکان یدولت اوراق یواگذار و مطالبات افتیدر لیتسه

 این که است نیاها بانک با هیسرما تأمینهای شرکت یاصل تفاوت که ندکرد عنوان ،ریاست بخش ادغام و تملیک گمارآقای مهندس  نشست ادامه در

مالی سرمایه از این روش  تأمینایشان خاطر نشان کردند  دهندیم انجام را هاپروژه مدتکوتاه یمال تأمین هابانکو  بلندمدت یمال تأمین هاشرکت

 طریق بدهی، عرضه سهام به عموم مردم و ادغام و تملک صورت میگیرد. 3در بلندمدت از 

.. در کنار ابزارهای مبتنی بر .استصناع و مشارکت، اجاره، مرابحه،گواهی، اوراقهای مالی نظیر اوراق تأمینوی در ادامه این نشست به ابزارهای متنوع  

 ها را برای حاضران تشریح نمود. سرمایه اشاره کرد و ظرفیت هر کدام از آن

نوسانات کاذب قیمت محصوالت مالی از بازار سنتی شامل  تأمینبه مشکالت  سرمایه نوین تأمینمعاونت کارگزاری شرکت  بدیعیآقای در ادامه  

فقدان یک نظام قیمت گذاری ، سک و محافظت از نوسانات آتی قیمتعدم امکان مدیریت ری تقاضا، و عرضه میان نامناسب و نامشخص ناشی از ارتباط

 جمع سیستم یک فقدان، نبود یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معاملهر، ن عرضه و تقاضا و نیاز بازاشفاف بر پایه تعادل میا

 میان هماهنگی عدم، مطلوب گیری تصمیم و بازار به رسانی اطالع جهت در مصرف و صادرات واردات، تولید، آمار و اطالعات تحلیل و پردازش آوری،

به این شرح پرداخت:  معامالت در بورس کاالی ایرانمزایای پرداخت. در ادامه به  فمصر بازار و صادرات واردات، یدی و بازرگانی در زمینهتولهای بخش

 ریسک انتقال و توزیع پوشش، امکان ،در بورس کاال، تی و کم هزینهشفاف)بدور از رانت(، عادالنه، رقابمتشکل و سازمان یافته، قانونمند، قابل نظارت، 

 شده تضمین و مشخص کاال مبداء در بورس کاال،، است شده تضمین معامله مدت و معامله مبلغ و کاال کمیت و کیفیتدر بورس کاال، ، دارد وجود

مقایسه با تشریفات مناقصات و مزایدات سرعت انجام معامالت در بورس کاال بسیار باالتر بوده و جریان معامالت از امنیت کامل برخوردار در  .است

صورت بروز اختالف میان طرفین معامله، بورس کاال دارای مراجع اختصاصی بررسی و رسیدگی به دعاوی بوده و سرعت رسیدگی به دعاوی در ، است.

مالی برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده  تأمینهایی که بورس کاال برای باالتراست و همچنین به ظرفیتعادی های مطرح شده در مقایسه با دادگاه

گواهی  ،اوراق سلف موازی استاندارد، قراردادهای سلفاندازی شده شامل پایان به ابزارها و بازارهایی که برای این منظور طراحی و راهه کرد و در اشار

 اشاره کرد. سپرده کاالیی

 .باشدیم ریز صورت به آن اهم که پرداختند مطروحه موارد خصوص در سواالت و نظرات هئارا به شده انجام یهاتیفعال از تشکر ضمن اعضا از یتن

 سهم ازضمن ابراز خرسندی از برپایی چنین جلساتی  نشست، نیا ادامه در اتاق یمعدن عیصنا و معدن ونیسیکم سیرئ اهلل، پورفتح آقای دکتر

 جرگه در استان یدیتول مراکز عمده تا شده باعت یخصوص بخش پررنگ نقش نیا: ندشد ادآوری و هگفت صنعت در یخصوص بخش یدرصد97

 . شوند یبند دسته متوسط و کوچکهای بنگاه

 به نظر و است افتهی اختصاص شرق مانیس رینظ بزرگ یهاشرکت به هیسرمامالی از بازار  تأمین از یاعمده سهم: ندکرد نشان خاطر ادامه در ایشان

 کوچک یهاشرکت یبرا هیسرما تأمین یکردهایروبه  ،یتخصصهای نشست ادامهدرشود پیشنهاد می نوپا، یهابنگاه و یخصوص بخش ریچشمگ سهم

 .نیز پرداخته شود

 گذارهیسرما نفع به هم که است یفرآیند بورس از استفاده رکود تیوضع در خصوص به است بورس هیسرما تأمین نینو یابزارها از یکی داد ادامه یو

 یبرا آمده شیپ مشکالت و کردند اشاره فرابورس، و بورس حوزه در ینظارتهای ضعف یبعض وجود به نیهمچن و کاال صاحب نفع به هم و است

 . نددانستها ضعف نیا از گرفتهنشأت  را... و آذراب همچون ییها شرکت
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هر چند تشریح بسیاری از مباحث : ندزمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق نیز با تقدیر از بانیان برگزاری این جلسه عنوان کردآقای  

های سرمایه ای در بخشهای به واسطه محدودیت زمان ممکن نیست اما این نشست یک شروع خوب و گامی مثبت در جهت ارتقای زیرساخت

 آید. می اقتصادی استان به شمار

 نباید به یک جلسه محدود شود و باید در قالب یک روند مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. ها وی تاکید کرد: این جنس نشست

 بلکه ستین یدولت تیریمد ضعف از یناش فقط هیسرما بازار یهاینابسمان ندکرد عنوان خدمات و یگردشگر ونیسیکم محترم عضو یریدلخانم دکتر 

 خواستار سرمایه نوین تأمین شرکت از ادامه در زین و ندارد هیسرما تأمین مختلف یهاروش از یبرخوردار یبرا یکاف اطالعات هم یخصوص بخش

 .دندش کشور سطح در یخصوص بخش در یخارج یگذارهیسرما زین و استان سطح در یخصوص بخش در یگذارهیسرما و یمال تأمین از یسوابق هئارا

 طیشرا ما استان در یهتلدار حوزه ژهیو به و یگردشگر بخش حاضر حال در: ندکرد عنوان اتاق خدمات و یگردشگر ونیسیکم سیرئ ،یقانعآقای 

نشأت  تقاضا عرضه بحث در تعادل عدم و یخارج گردشگران با ارتباط ضعف از است حوزه نیا ریبانگیگر امروز که یمشکالت از یبخش و ندارد یخوب

 . ردیگمی

 یمابق و بوده یاقامت آن مورد 215 انیم نیا از که است ساخت حال در استان در یگردشگر پروژه 291: کرد عنوان موجود مشکالت حیتشر در یو

 یساز هتل بخش به مشخصاً پروژه 160 ان،یم نیا از. است شده فیتعر.. . و یتجارهای مجتمع ،یحیتفر مراکز رینظ مختلف یهاحوزه در زین

 مشکالت لیدل به زین یشمار و روندمی شیپ یبردار بهره ریمس در یکند به بازار، اشباع لیدل بهها پرژوه نیا اعظم بخش متأسفانه. دارد اختصاص

 .اند شده متوقف ینگینقد

 ،یگردشگر حوزه در هیسرما تأمین موضوع به یتخصص ینگاه نییتب جهت را یتیظرف تا خواست حاضر کارشناس و نشست نیا یبرگزار انیمتول از یو

 . سازند فراهم

 هیسرما یبرا افرادبرای بورس در بازار سرمایه از ترغیب  مسکن و ارز ن،یزم چون ییها نیگزیجا وجود: ندکرد عنوان یسخنان در زین صفار،آقای 

 کند.ممانعت می یبورس یگذار

مدیریتی است زیرا اکثر گذاری در کشور ما داری یک گسست عنوان کردند که روند سرمایه گذارینایب رئیس کمیسیون سرمایه آقای دکتر استادی،

های کوچک را با مشکل روبرو کرده است و لذا این روند مالی شرکت تأمینهای کوچک نیستند و این روند های بزرگ حاصل رشد شرکتشرکت

  .باشدنیازمند راهکارهای مناسب می

 تواندمی کوچکمتوسط و های شرکت نانهیکارآفر یکردهایرو: ندکرد عنوان ادامه در زین اتاق ییقضا و یحقوق ونیسیکم سیرئ بینا زاده، خادمآقای 

 . گردد اتخاذ درست یاستیس و شود دهیشیاند یداتیتمه بخش نیا در هیسرما توسعه یبرا دیبا اما بزند رقم را یتحوالت مجموع در

 کوچکهای شرررکت تیظرف به ترکالن ینگاه تا دهیرسرر آن زمان دیشررا هسررتند، ده انیز ما بزرگهای شرررکت عمده که ییآنجا از: کرد دیتاک یو

 .میباش داشته

 .  شد بخش نیاهای لیپتانس به توجه خواستار و کرد عنوان کیلجست بخش توان وها تیظرف خصوص در را ینکات نیهمچن یو

 و یرضو قدس آستان مجموعه از یبرخوردار لیدل به یرضو خراسان استان که ندکرد عنوان تیترانز و نقل و حمل ونیسیکم عضو یقندچآقای 

 یگذارهیسرما و به دلیل باشد داشته گرید یهابخش با هیسرما یاعطا در یریچشمگ تفاوت دیبا کارخانجات مانند یاستان یهاتشکل نیهمچن
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 ات:تعداد صفحـ 4
مالی تأمینگذاری و کمیسیون سرمایهصورتجلسه   

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1396ماه/ مهر/13

 ه:شماره جلسـ 19
 

 رئیس جلسه: باقری  مهندس جناب آقای دبیر جلسه:  بصیریمهندس  سرکار خانم ساعت شروع: 7.30 ساعت خاتمه: 11

        

 دند.ش یخارج اتباع یبرا یمال تأمین با رابطه در یاطالعات ارائه خواستار افغانستان مثل هیهمسا یکشورها 

معدن در کشور  800که طبق آمار منتشر شده توسط صنایع و معادن  دعنوان کردن معدنی صنایع و معدن کمیسیون عضوزاده حسینمهندس آقای 

 مالی در بخش معدن شدند. تأمینمعدن فعال است و لذا خواستار ارائه اطالعاتی از اقدامات صورت گرفته برای  300داریم که از این تعداد حدود 

پذیری توسط مجمع جهانی اقتصاد عنوان های رقابتضمن اشاره به گزارش شاخص معدنی صنایع و معدن کمیسیون ابراهیمی عضومهندس آقای 

گذاری هستند و خواستار برگزاری جلسات آتی با محوریت هدایت کردند بسیاری از واحدهای صنعتی ما به جای جذب سرمایه نیازمند هدایت سرمایه

 شدند.گذاری سرمایه

 پول نرخ با دهندیم افراد به هیسرما تأمین یهاشرکت که یپول نرخند کرد عنوان یمهندس و یفن خدمات صادرات ونیسیکم عضو یمنوچهرآقای 

 تأمینشرکت  از ادامه در و کنند استفاده هیسرما تأمین دیجد یابزارها از هاشرکت که است یضرور امر کی نیا لذا ندارد یریچشمگ تفاوت یبانک

 ند.شد یاقتصاد یهابنگاه یبرا سکیر نرخ ارائه خواستار سرمایه

 یادیز حجم باشند هم اگر و ستندین تأمین قابل یگذارهیسرما بخش در هادهیا اکثرا ندکرد انیب خدمات و یگردشگر ونیسیکم عضو زادهیقلآقای 

 یهاطرح هیسرما تأمین یبرا یابرنامه ارائه خواستار ادامه در و شوندیم مواجه مشکل با اجرا مرحله در غالبا و دهندیم اختصاص خود به را منابع از

  ند.شد انیبن دانش

 متوسط بزرگ، گروه سه به را هاشرکت که شد گفته پاسخ نیچن نیا یاقتصاد فعاالن یسو از شده مطرح ابهامات و سواالت به نشست نیا انیپا در

 شرکت توسط که ییهاشرکت شتریب اکنون هم کردند انیب ادامه در زین و کردند آغاز بزرگ یهاشرکت با را کار ابتدا در و کردند میتقس کوچک و

 کهنیا بر مشروط ندارد وجود یخصوص و یدولت بخش نیب یتیمحدود چیه لذا هستندو یخصوص یهاشرکت اندشده یمال تأمین سرمایه نوین تأمین

  .کنند یط را الزم مراحل

 باشد.ارائه ضمیمه میفایل 

 حاضرین جلسه:

، میرزایی، مقدم ،مژگان ثایت تیموری، مرادپور،گیتی ثابت تیموری، الیان، زینشهیدی،  رحیمیان،دلیری،الهی، بادی ،بصیری آستانیاسالمی،  :هاخانم

 وفادار 

حقیقی، زاده، تقوایی، حسین پورفتح هلل،بهاروند، بدیعی، بسکابادی، باقری، عطایی،  پور، ارباب،اسدآبادی، استادی، امام، ابراهیمی دوست،اخالق :آقایان

صفار، ، صبورشادمان، شیردل، سلطانی،  دانشور،زحمتکش، زمانیان،رجبی، رحیمیان، رضوی، چمنی، چشمی،  خیاط، زاده،حسینی، خادم

، منوچهریمیرزایی، مافی، لبافی، مسلم،  گیر، گمار،کاردان، گل زاده،عیدی زاده،قلیقندچی، قانعی،  قانع، محمدی،فیض فرقانی،غالمپور، 

 ، منصوریانمنفرد ،مرادی

 

 یمال تأمینو یگذاریهسرما یسیونکم یردب      

 ستاره بصیری

Email: Inv@mccima.net 
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