
  

 

 صورت جلسه
 

 سرمايه گذاري و تامين مالي:  نام كميسيون

  3از          1: صفحه  30/7/1394 :تاريخ دو :شماره جلسه

 9,30 :ساعت خاتمه         7,30:  ساعت شروع محمد هاشم صفار :دبير جلسه جواد باقري  :رئيس جلسه

 

 .تعيين اهداف و كميته هاي كميسيون :دستور جلسه
 

 
  :حاضران

 .زاده، ستاره بصيري ساناز ميرهادي: ها   خانم
نيا، احد خوشرو، مهران دانشور،  دري، سيد عليرضا گرجيسخالساداتي، علي چشمي، جواد  سعيد ملك جواد باقري،: آقايان 

          القضاة، غالمرضا شريفي، محمد استادي، اسماعيل شادكام، محمدجعفر عين زاده، محمدهاشم صفار، هادي هراتي
 .سيد عبدالكريم جوادي، محمدرضا موحد

 
 

  :غايبان
 .، اعظم غفارنيالبافي :ها خانم

محمدجواد دل،  رضاپور، علي كاللي، عليرضا نبي محسن خندان فر، فرهاد سحرخيز، پژوم، مغاني، حاج اكبر صابري: يانآقا
 .بين پيش سيد ايمان نائيني، پور، حسين مستعلي، رضا خواجه حميد، مهدي نعيمي

 
 

  :ميهمانان
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 3از               2:  صفحه                                        

 اهم موارد طرح شده
و در ادامه با ارائه اهداف مدنظركميسيون حضار به بحث و  ؛رح شده در جلسه گذشته مط بياناي از مباحث  در ابتداي جلسه خالصه

 .تبادل نظر پيرامون اين اهداف پرداختند
ها ترغيب به  ورد تا آنگذاران در استان فراهم آ ي سرمايهگذاري را برا به طور كلي حضار معتقد بودند كه بايد ابتدا امنيت سرمايه

اتقاء بخشيدن به رويكرد  گذاري جديدي با مشاركت بخش خصوصي با هاي سرمايهشيوه  بايد. گذاري در داخل استان شوند سرمايه
هاي آموزشي به پيشرفت در اين  باالبردن سطح علمي مديران توليد از طريق دورهو از سويي با هاي توليد ارائه گردد؛  زيرساخت 

 . بخش كمك كنيم
 : هاي زير مطرح شدبا توجه به اهداف مطرح شده پيشنهاد

 . كندگذاري در استان  به توسعه سرمايهتواندكمك شاياني  هاي خرد مردمي كه مي اعتماد سازي در بخش سرمايهافزايش   -1
 :گذاري به سه بخش اصلي تفكيك شده و اهداف در اين سه حيطه بررسي شود مباحث سرمايه -2

 گذاري فضاي سرمايه   -         
 ريگذا موضوع سرمايه   -                     
 گذاري داخلي و خارجي سرمايه   -                     

 . گذاران  فعلي و جديد ايجاد حاشيه امن براي سرمايه -3
 .آوري نقدينگي در دست مردم باال بردن نقدينگي با افزايش صادرات، كيفيت محصوالت توليدي و جمع -4
تواند مشكالت موجود در اين بخش را رفع و كه ب گذاري مدون، علمي و تعريف شده در بخش صنعت تعريف مدل سرمايه -5

 .به استحكام آن كمك كند
گذاري است و پوشش  زيرا تالقي در اين سه بخش هدف اصلي از سرمايه ؛ها داشتن تعريفي صحيح از بنگاه، محيط و فرصت -6

 .دادن اين سه بخش بايد يكي از اهداف اصلي كميسيون باشد
گذاري بايد مدنظر قرار گير تا بتوان با  هاي سرمايه اولويت. ي بسيار مهم استگذار هاي سرمايه گذاري در فرصت اولويت -7

 .گذاري كمتر  به سود و اشتغال باالتري دست يافت سرمايه
با توجه به نياز ها را  گذاري را همگام با دولت در نظر گرفت و در بخش دوم بتوان آن هاي مربوط به سرمايه ابتدا فعاليت -8

 .هدايت كردخود 
 .هاي مختلف را داشته باشند گذاري در بخش هاي سرمايه هايي كه توانايي شناسايي فرصت اندازي شركت راه -9

 .ها گذاري توسط بانك ها و امنيت سرمايه تضمين فرصت -10
 توسط دبير كميسيون هاي پيشنهادي هايي كه بايد در هر بخش انجام شود تا به هدف مورد نظر دست يافت و كميته فعاليت پاياندر 

 .بندي مورد نظر در اين حوزه دست نيافتند اين بحث در جلسه آتي پيگيري خواهد شد و چون حضار به جمع مطرح شد
 

  



 

 
 

 
 
 
 
 

 3از              3:  صفحه                                        

 مصوبات جلسه

1- 0Bبندي جمع 
جدا از مباحث . رساني كرد ها كمك در اين بخش باشد اما مي توان اي كميسيون نميه ه طور كلي برخي از بندهاي مطرح شده در حيطه فعاليتب

گذاري دارد به  هاي فرهنگي براي جذب سرمايه باشد و بيشتر نياز به زيرساخت علمي و اقتصادي، استان خراسان رضوي داراي فضايي خاص مي
ظور رفع مشكالت و موانع در اين بخش و نياز به توجه ويژه به حمايت و هاي صنعتي به من سازي براي ايجاد اتحاد در بخش طور مثال فرهنگ

ترين مباحث مطرح شده  از مهم شود سازي اقتصادي مي گذاري كه باعث بهينه گذاران فعلي و رفع ناامني در بخش سرمايه ايجاد انگيزه در سرمايه
 .باشد گذاري و تأمين مالي مي در دومين جلسه كميسون سرمايه

 
 

 مباحث قابل طرح در جلسه آتي      1-1
 .مشخص كردن اهداف اصلي -1
 .تشكيل كميته ها -2
 .مشخص كردن اعضاي هر كميته -3

 
 

 
 

 

 دبير كميسيون سرمايه گذاري وتامين مالي

 محمد هاشم صفار

E mail  :  mh_saffar@yahoo.com 
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