
 

 

 صورت جلسه
 

 سرمايه گذاري و تامين مالي:  نام كميسيون

   4از          1: صفحه  9/7/1394 :تاريخ يك :شماره جلسه

 10:00 :ساعت خاتمه         7,30:  ساعت شروع محمد هاشم صفار :دبير جلسه جواد باقري  :رئيس جلسه

 

 .استان هاي بخش تمامي نظرات برآيند از استفاده با كار آغاز به چگونگي و كميسيون اداره نحوه :دستور جلسه
 

 
  :حاضران

 .، ستاره بصيري، اعظم غفارنيا، زهرا اطهريزاده راضيه عليرضايي، سراج احمدي، آزاده آژير، ساناز ميرهادي :  ها خانم
الساداتي، علي چشمي،               ملكنائيني، سعيد  فر، رضا خواجه غالمحسين شافعي، جواد باقري، اكبر صابري:  آقايان

دل، ياسر مهرآور، مهران دانشور، محمدهاشم صفار،  نيا، احد خوشرو، محسن خندان دري، سيد عليرضا گرجيجواد سخ
زاده، محمد جواد حميد، مجتبي  بين، فيروز ابراهيمي، حسين خاني زاده، غالمرضا شريفي،سيد ايمان پيش هادي هراتي

 .زهي هاشم بهاروند، آرمان
 
 

  :غايبان
 .لبافي :خانم

پور، حسين  ، عبدالكريم جوادي، فرهاد سحرخيز، پژوم، مغاني، رضاپور، علي كاللي، عليرضا نبي، مهدي نعيمياستادي: يانآقا
 .مستعلي

 
 

  :ميهمانان
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 4از               2:  صفحه                                        

 موارد طرح شدهاهم 

 

1 0Bجلسه در شده مطرح مباحث: 
 

مهندس شافعي مسائلي را مطرح فرمودند كه شرح آن در ذيل آقاي در ابتداي جلسه رئيس اتاق بازرگاني، جناب 
دولت طي دوسال گذشته ثبات اقتصاد كالن را بنا نهاده و مسئله تورم را نيز كنترل كرده است، اما با  :آورده شده است

تفاسير وابستگي اقتصاد ايران به نفت و ورود بيش از نياز درآمدهاي نفتي به اقتصاد، اقتصاد ايران را دچار بحران تمام 
 .كرده است

مربوط به % 3ها مربوط به بازار سرمايه و  گذاري از سرمايه% 7تنها . اقتصاد ايران، اقتصادي بانك محوراست
هامتصل به شبكه بانكي است  گذاري از مسائل اقتصادي وسرمايه% 89 گذاري خارجي است در صورتي كه بيش از سرمايه

از طرف ديگر پياده كردن طرح تحول اقتصادي فقط . و همين امرحساسيت مسائل اقتصادي را چندين برابر كرده است
كه طرح درحالي . ها اجرايي شده و باعث ايجاد تعهدات باثباتي براي دولت شده است درزمينه طرح هدفمندي يارانه

تحول نظام مالياتي و بانكي كه توانايي ايجاد تعهدات باثبات از سوي توليدكنندگان و بانكداران براي دولت بوده است 
 .است رها شده و اين امر باعث بروز معضالتي براي دولت شده

اد درادامه مهندس باقري رئيس كميسيون، ضمن بيان دستور جلسه توضيحاتي درخصوص طرح پيشنهادي اير
 :فرمودند

ها و  گذاري الزم است، فرصت در حوزه سرمايه. گذاري هاي تأمين مالي و حوزه سرمايه جداسازي حوزه )1
هاي موجود  گذاري گذاري و توسعه سرمايه هاي جديد سرمايه تهديدها شناسايي شده تا در راستاي آن فرصت

 .تأمين گردد
 .وكار وكار و بهبود محيط كسب شناسي محيط كسب آسيب )2
 .گذاري كشور هاي سرمايه اولويت )3
 .گذاري در استان و كشور هاي سرمايه روش )4
 روش هاي تامين سرمايه )5

  



 

2 1Bهدف كميسيون: 
 

 .گذاري پايدار در استان سرمايه )1
 .گذاري خارجي اهميت و اولويت براي سرمايه )2

طرح پيشنهادي ارائه پس از پايان بيانات مهندس باقري اعضاي كميسيون نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص 
 .شده و اهداف كميسيون بيان كردند

سوال و  ء؛ ابتدا در خصوص نحوه انتخاب اعضادل، نائب رئيس خانه صنعت و معدن مهندس محسن خندان
 :سپس دو پيشنهاد مطرح كرد

 .قرار بگيرد ءطرح پيشنهادي مطرح شده در جلسه براي بررسي بيشتر در اختيار اعضا )1
 .اضافه شوند ءزه ها به جمع اعضاافرادي از ساير حو )2

؛ شرح وظايف جديدي را براي مهندس راضيه عليرضايي، رئيس سازمان صنعت،معدن و تجارتخانم 
 :كميسيون مطرح كرد

 ).هاي ماندگار و تأثيرگذار در اقتصاد معرفي سرمايه( گذاري با تشكيل سرمايه تفاوت سرمايه )1
 .وكار به جريان رونق در كسبگذاري براي پيوستن  رسيدگي به عمق سرمايه )2
 .بررسي چگونگي نقش ايجاد سرمايه در اقتصاد استان )3
 .گذاري به منظور تشكيل سرمايه واقعي بررسي اثرات جايگاه سرمايه )4
 .گذاري براي برون رفت از ركود هاي پاسخگويي سرمايه بررسي زمينه )5
 .بررسي عمق تكنولوژي و اثرات ناشي از آن )6
 .پذير ذاري ريسكگ روي آوردن به سرمايه )7
 .حل چالش بين فرهيختگان استان )8
 .ها براي آينده استان پايدار، بادوام، تاثيرگذار و مثبت است گذاري ثابت در كدام حوزه سرمايه  )9

ترين بخش است و درآمد حاصل از تمامي فعاليت ها در  مهندس عليرضايي، بخش خدمات نهاييخانم از منظر 
گذاري در كدام  بنابراين بايد به بررسي اين مسئله بپردازيم كه سرمايه. شود يابي مي نها در اين بخش برو تمامي حوزه

 ها بيشترين بازدهي را در بخش خدمات به دنبال خواهد داشت؟ بخش
همراه آن پرداختن به عمق  اي استان است و به در انتها گفته شد كه تشكيل سرمايه ثابت اولويت اول توسعه

 .پذير از اهميت بااليي برخوردار است هاي ريسك گذاري دانش بنيان و حمايت از سرمايه  گذاري ايهتكنولوژي و نظام سرم
؛ ضمن بيان چهار وظيفه از وظايف گذاري استان نائيني، مدير اجرايي مركز خدمات سرمايه دكتر رضا خواجه

جزء وظايف كميسيون تعريف  هاي جديد بيان كرد شناسايي فرصت در آيين نامه كميسيون هاي اتاق ،  كميسيون
 .شود طي جلسات نگاهي به وظايف كميسيون داشته باشيم شود و پيشنهاد مي نمي

ضمن بيان اين مسئله كه دعوت شدگان از بخش صنعت ؛ مهندس بهاروند عضو محترم هيات نمايندگان اتاق
اضافه شوند زيرا استان  ها به خصوص بخش خدمات هم اعضايي به كميسيون هستند پيشنهاد كرد از ساير بخش



 .باشد و بايد به اين بخش توجه زيادي مبذول گردد خراسان قطب خدمات كشور مي
هاي مطرح شده  بيان كرد كه بخشي از فعاليت صنعت چناران ، خانم مهندس اعظم غفارنيا، مديرعامل خانه

يشنهاد شد عضوي از بخش آمار گاني در حال بررسي است و همچنين پرهاي اتاق باز در جلسه در ساير كميسيون
ها به جمع  هاي مختلف براي سنديت بيشتر فعاليت دانشگاه به منظور ارائه و محاسبه آمار و اطالعات مربوط به بخش

 .اعضا اضافه گردد
؛ پيشنهاد كرد كميسيون فقط خانم مهندس آزاده آژير، معاون برنامه ريزي سازمان صنعت، معدن و تجارت

 :كند و آن مسئله شامل اين دو نكته باشد يك مسئله را مطرح
گذاري در استان در كدام بخش اقتصادي وجود داشته باشد تا با استفاده از آن بتوان  اولويت سرمايه )1

 .به اشتغال پايدار دست يافت
گذاري در كدام  بندي برسيم كه سرمايه شود به اين جمع بررسي خدمات وابسته به صنعت باعث مي )2

 .ل پايدارتر و توليد ناخالص داخلي باالتر خواهد شدبخش باعث اشتغا
هاي  ها در توسعه شركت ؛ اظهار كرد كه اولويتآوري جهاد دانشگاهي ري، مدير مركز فنمهندس جواد سخد

گذاري استان در  كاري نيست، ازسويي طي ده سال اخير توسعه سرمايه بنيان مشخص شده است ونياز به دوباره دانش
 .رستوران بوده است كه بايد اصالح شودبخش هتلداري و 

گذار  ؛ بيان كرد كميسيون نبايد نقش سرمايهدكتر علي چشمي، عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد
گذاري و هدف از جلسات بايد هماهنگي و  گري در امر سرمايه را در استان داشته باشد، بلكه وظيفه آن بايد تسهيل

گذاري مشخص شود و در انتها  هاي سرمايه ها و فرصت بايد اولويت. گذاران مايهپيگيري باشد نه رفع مشكالت سر
 .گذاران خارجي هم اعضايي به كميسيون معرفي گردد گذاران دولتي و سرمايه ها، بورس، سرمايه پيشنهاد شد از بانك

انتخاب اعضا بيان كرد ؛ سخناني در مورد نحوه ها ياسر مهرآور، مدير دبيرخانه امور هماهنگي كميسيونآقاي 
 :به اين شرح كه
تالش بر اين بوده كه اعضاي كميسيون حداقل تعداد ممكن باشند اما در صورت نياز و با توجه به  )1

 .دستور كار جلسه امكان حضور مهمان در جلسات وجود دارد
وم قرار گذاري داراي اهميت بوده است و تأمين مالي در اولويت د در اهداف كميسيون بيشتر سرمايه )2

 .گيرد مي
ها به گذشته  گذاري وجود ندارد و تمامي نگاه در استان خراسان رضوي الگوي مشخصي براي سرمايه )3

گذاري و  گذاري، تعريف الگويي مشخص براي سرمايه معطوف شده است؛ اما هدف جلسات كميسيون سرمايه
 .هاي آن با نگاه به آينده است اولويت

 :؛ چند پيشنهاد مطرح كردهاي كارفرمايي صنايع كانون انجمنزاده، دبير  مهندس حسين خاني
 .ساده سازي طرح پيشنهادي )1
 .مشخص كردن وظايف و اختيارات )2
 .مشخص كردن اهداف و پيشنهادات )3
 .گذاري بسترسازي در زمينه رشد سرمايه )4

 :ارائه كردنيز چند پيشنهاد  المللي توسعه و تجارت تيران ل بيننيا، مدير عام مهندس سيد عليرضا گرجي



 .شفاف شدن وظايف )1
 .كاري از سوي كميسيون عدم موازي )2
 .هاي مورد نظر تفاهم بين مديران و نخبگان در استان و در اختيار گذاشتن نهادها و زيرساخت )3
 .گذاري هاي سرمايه آماده سازي زمينه )4
 .صورت جداگانه بررسي موانع استاني و ملي به )5
 روند فعاليت بخش خصوصيدقت در عدم تحميل نظرات بخش دولتي به  )6

گفت، مشكل اصلي چالش استخراج  الساداتي، عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد دكتر سعيد ملك
هايي  در نگاه دولتي و با توجه به ساختار دولت معمول بر اين است كه بايد فرصت. گذاري است هاي سرمايه فرصت

 :وي در ادامه به چند نكته اشاره كرد. گيري شود وسوي آن جهت ها به سمت گذاري موجود باشد و سرمايه
 .شود هاي محرك باعث استفاده بهتر از آن مي حركت سرمايه به بخش )1
 .گذاري بستر سازي براي فضاي بهتر سرمايه )2
 .گذاري هايي براي سرمايه ايجاد مشوق )3
 .اي از بازار سرمايه در جلسات كميسيون حضور نماينده )4

گفت، قبل از هر كاري بايد استفاده  و هيئت مديره شركت گسترش نوخانم مهندس ستاره بصيري، عض
به عبارتي بايد دانست استفاده كنندگان از دستاوردهاي كميسيون . كنندگان اصلي از نتايج كميسيون مشخص شوند

 . هايي خواهند بود چه گروه
گذار جديد باشد  جذب سرمايه؛ بيان كرد كه هدف كميسيون نبايد فقط خانم سراج احمدي، عضو اتاق بازرگاني

 .گذاري محسوب شود تواند نوعي سرمايه ها نيز مي گذاران موجود در اقتصاد و حفظ آن بلكه رفع مشكالت سرمايه
 :؛ چند نكته را بيان كردمهندس غالمرضا شريفي، مديرعامل صنايع آهن و فوالد توس

 .برطرف كردن شكاف فكري بين بخش خصوصي و نمايندگان دولت )1
برخالف كشورهاي توسعه يافته كه بخش خصوصي فعال دارند، در استان خراسان رضوي بخش  )2

 .خصوصي فعاليت بسيار كم رنگي داشته است
گذاري بررسي  هاي سرمايه هاي بخش خصوصي و بخش دولتي بايد اولويت به جهت تضاد ديدگاه )3
 .شود

 .گذاري خصوصي اتفاق بيفتد گذاري در بخش سرمايه هدف )4
 تخاب اعضا چه بوده؟چه وظايفي بر عهده اعضاست؟منطق ان )5

 
؛ پيشنهاد كرد، كميته آمايش و پااليش زاده، مديرعامل هلدينگ جام جم خانم مهندس ساناز ميرهادي

 .هاي مختلف و يا رفع مشكالت توليدكنندگان تشكيل شود  گذاران در بخش گذاري به منظور مشاوره سرمايه سرمايه
 

 
 .مورد استفاده در كيسيون در غالب جزوه در اختيار اعضا قرار بگيرد بايد مفاهيم: و نكته
 :كرد عنوان؛ سرمايه گذاري  و تامين مالي صفار، دبير كميسيون  آقاي



و از يك سو قصد ندارد نگاه سطحي به مسائل  نيست و صرف آكادميك  هاي پيچيده كميسيون به دنبال بحث )1
ن به مباحث در چارچوب وظايف اتاق هاي بازرگاني كه مشاوره به قواي سه و مشكالت داشته باشد ، يك نگاه كميسيو

گانه تعريف شده مي باشد و نگاه دوم آن است كه در همپوشاني با ساير سازمان هاي  دولتي و خصوصي محيط 
خدمات مطلوبي را براي رشد سرمايه گذاري فراهم نمايد و البته هدف سرمايه گذاري در شاخه خاصي مثال صنعت يا 

بنابراين درخواست ما از اعضاء محترم اين است كه مواردي را كه الزم مي بينند به عنوان اهداف و وظايف .   نيست
كميسيون مي تواند مطرح گردد و در چارچوب آيين نامه كميسيون ها و اتاق بازرگاني و صنايع باشد به صورت 

دي نظرات در جلسات آتي به وفاق نسبي در موارد مورد اجماع مكتوب در اختيار ما قرار دهند تا بتوانيم با جمع بن
 .برسيم 

 :در بحث الگوهاي توسعه دو راهكار وجود دارد كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد )2
 .ادامه كارهاي گذشته -
 .اصالح روندهاي گذشته -

ادامه آنچه انجام داده ايم با نكته مهم آن است كه اگر وضعيت فعلي را شرايط مطلوبي مي بينيم مي توانيم با ديد 
شدت و حدت بيشتري آيند ه را رقم بزنيم اما اگر به اين نتيجه رسيديم كه گذشته را درست بنا نكرده ايم و به اهداف 
مد نظرمان نرسيده ايم مسلما ادامه وضعيت گذشته آينده متفاوتي را در پيش روي ما نخواهد داشت لذا نياز به 

 .ي گذشته دو چندان مي گردد بازنگري در رويكرد ها
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 4از        4:    صفحه                                                                              

 مصوبات جلسه

3 2Bبندي جمع 
 

 .ارائه گرددوظايف و اهداف كميسيون ها توسط اعضاء محترم كميسيون  به دبير خانه كميسيون  )1
هـدف  (، ) سـرمايه گـذاري مولـد    .(مشخص شود روي چه محور هايي كميسيون بايـد متمركـز گـردد     )2

 )اشتغال ، نوع آوري ، تكميل زنجيره هاي مفقوده توليد ، بدست اوردن سهم باالتر از ارزش افزوده 
 .كميته هاي تخصصي كميسيون پيشنهاد گردد  )3
ي اگر مد نظر اعضاء مي باشد كه مي توانـد در كميسـيون تـاثير    سازمان ، تشكل و يا  افراد مطلع خاص )4

 .گذار باشند به عنوان مهمان دعوت گردد
گـذاري   سـرمايه  ، تصريح كننده و تقويـت كننـده    دهنده گذاري كه شيوع اي براي سرمايه ي نسخه ارائه )5
 .باشد
وضـعيت روز اسـتان تعيـين     ها با توجه بـه  اطالعاتي مبتني بر شرايط موجود استان تهيه شود و اولويت )۶
 .شوند
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