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 :تعداد صفحــات 4

صنعتصورتجلسه کمیسیون   

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1395ماه/خرداد /ششم

 شماره جلســه: 2
 

9:30 
ساعت 

 خاتمه:
 رئیس جلسه: سید حسین احمدی سلیمانی دبیر جلسه: امیر مهدی مرادی ساعت شروع: 7:30

        

 دستورکار جلسه: 
( تبادل نظر در خصوص دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط )متوقف و فعال زیر ظرفیت اسمی( به منظور  1

 ریزی  جذب بهینه تسهیالتبرنامه

 صنعتی( سایر موارد مرتبط با شهرکهای 2

 

 : اهم موارد مطرح شده

با خیر مقدم جناب آقای مهندس احمدی به اعضاء کمیسیون و میهمانان  6/3/95صبح روز پنجشنبه مورخ  7:30دومین جلسه کمیسیون صنعت ساعت  .  1

در حالیکه در دنیا اینگونه نیست و روش گرانقدر جناب آقایان مهندس اصغریان و مهندس طیبی آغاز شد. فرهنگ جامعه ما بر روی تسهیالت تمرکز داشته 

صندوق ضمانت سرمایه گذاری کوچک می تواند یکی از روش های تامین مالی صنایع  های متعددی برای تامین مالی ایجاد شده است. استفاده از امکانات

 باشد . 

دستور العمل تأمین مالی بنگاه "و  "95عت، معدن و تجارت در سال برنامه تامین مالی حوزه صن". در ادامه جناب آقای مهندس مرادی گزارشی در رابطه با 2

 ارائه نمودند. "های کوچک و متوسط

 . سپس جناب آقای مهندس اصغریان عنوان نمودند: 3

 سازمان توسعه ای کشور است.  4سازمان صنایع کوچک و  شهرک های صنعتی یک سازمان توسعه ای از  -

 مورد تقاضا محور هستند. 9درآمد هزینه است، از مجموع شهرک های این سازمان  سازمان صنایع کوچک یک سازمان -

 730% معادل  6/4میلیارد تومان پیش بینی و بین استان ها سهمیه بندی شده است. سهم استان خراسان رضوی 16000در بحث تامین مالی، اعتباری معادل  -

 میلیارد تومان می باشد.

در وثیقه گذاری در بانک ها و بحث ضمانت نامه ها مشکل دارند. صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به منظور . واحدهای صنعتی معموال 4

 اعتبار سنجی و حل این قبیل مشکالت ایجاد شده است.

یرامون صندوق ضمانت . در ادامه جناب آقای مهندس مهدیزاده) مدیر تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت شهرک های صنعتی خراسان( گزارشی پ5

 سرمایه گذاری صنایع کوچک بیان نمودند:

تصویب و به امضاء  84می باشد که اساسنامه اش در سال  83قانون صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب مجلس شورای اسالمی سال  -

 هبئت وزیران رسیده است.

 هیالت است . فعالیت این صندوق صرفاً ارائه ضمانت نامه و نه خود تس -
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% می  5/0%  به مبلغ ضمانت نامه افزوده خواهد شد. متوسط کارمزد نیز در هر سال  25/0میلیارد ریال می باشد. هر سال مقدار  30سقف هر ضمانت نامه  -

 باشد. 

قه ملکی، سپرده سرمایه گذاری، اوراق مشارکت شامل وثی 1با توجه به اعتبار سنجی متقاضی ترکیبی از دو نوع وثیقه مورد پذیرش خواهد بود: وثایق نوع  -

 می باشند. چک و سفته و ماشین آالتشامل  2و وثایق نوع   زمینبهادار، امالک اوقافی و اسناد بورس،  و سهام شرکت های پذیرفته شده

ت، بانک ملی، بانک رفاه کارگران، بانک بانک صنعت و معدن، بانک سینا، بانک کشاورزی، بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان، بانک توسعه صادرا -

 پاسارگارد، بانک کارآفرینی امید و موسسه مالی و اعتباری کوثر، بانک های طرف قرارداد با این صندوق می باشند.

 باالیی را بپردازند.ظرفیت خود فعالیت می کنند ناچارند بهره بسیار  %30% سرمایه گذاری های کشور بانک محور است. واحدهایی که با  70. بیش از 6

به سایر . بیش از یک سوم نقدینگی های استان در موسسات مالی و پروژه پدیده قفل شده و بال استفاده است. که این مشکل صنعتگران استان را نسبت 7

 استان ها افزایش داده است. 

 انک ها روی صنایع کوچک تمرکز می کنند.. شرکت های کوچک توانایی حضور در بورس و تامین مالی از این طریق را ندارند. ب8

 . سازمان صنایع کوچک تفاهم نامه ای با بورس مبنی بر ایجاد بازار هدف صنایع کوچک در بورس منعقد کرده است.9

رصد را حداقل در مناطق د 3تا  2. استفاده از منابع ارزان خارجی یکی از موارد بسیار خوب تامین مالی است. باید مجوز تأسیس بانکهای خارجی با نرخ 10

 آزاد گرفت. 
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 : مصوبات جلسه     

  بین المللی افراد صاحب نظر شناسایی و به ارتباط با موسسات تامین مالی  و کارگزاری برای آشناییبه منظور ایجاد  مقرر شد از اتاق درخواست شود

  اعضاء معرفی شوند . 

 تگوی ستورالعمل ابالغیه تامین مالی صنایع کوچک در شورای گفو گوی دولتو بخش خصوصی پیشنهاد شود د مقرر گردید به دبیرخانه شورای گفت

 گردد. مطرح  از استانداری محترم همچنین طی مکاتبه ای تقاضای کمیسیون جهت حمایت از این طرح عملیاتی مطرح ،دولت و بخش خصوصی استان 

 ت، صادرات، تجارت و ... با صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک همکاری ندارند، مقرر شد مکاتبه با توجه به اینکه بانک های اصلی مثل مل

 همکاری این بانک ها با صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک انجام شود.تعامل و ای با شورای هماهنگی بانک های استان در راستای ایجاد 

  درصد از واحدهای کشور را به خود  8/7تعداد واحدهای صنعتی فعال در استان کهعدم تطابق آن با جه تامین مالی و % استان از بود 6/4با عنایت به سهم

 اختصاص می دهد مقرر شد طی مکاتبه ای با استانداری محترم درخواست افزایش سهم استان مطرح و پیگیری شود . 

  خالف قوانین بانکی است، مقرر شد طی مکاتبه ای با بلوکه می شود و این اقدام ط بانک ها بخشی از تسهیالت سرمایه در گردش توسبا عنایت به آنکه

 جناب آقای رسولیان مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین المللی استانداری موضوع طرح و همکاری ایشان جهت پیگیری و رفع این مشکل

 گردد.  درخواست

 رهای با توجه به اهمیت بحث تامین مالی برای صنایع استان، مقرر شد از اتاق درخواست شود تا همایشی برای معرفی هرچه بهتر و تخصصی تر راهکا

 تامین مالی با حضور صنایع استان برگزار گردد. 

 هماهنگی کاهش نرخ بهره بانکی در مقایسه با عدم و  مقرر شد مکاتبه ای با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان انجام شده و عدم تناسب

 این مهم مطالبه گردد. پیگیریکاهش نرخ تورم مطرح و 

  و باید همزمان با رفع مشکالت تامین مالی بازار است با توجه به اینکه از بین رفتن بازار تولیدات داخلی یک معضل مهم در کنار بحث تامین مالی

در کمیسیون مورد پژوهشی هبود آن در قالب پروژه براهکارهای بررسی و ابد، مقرر شد دالیل از بین رفتن بازارهای داخلی تولیدات داخلی نیز رونق ی

 عارضه یابی قرار گیرد. 
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 : حاضران
 -حبیب اهلل مقامی -قاسمیان مقدمحسن  -محمود مرید احمدی -امیر مهدی مرادی -حمید طیبی -یسید امید طباطبای -سید حسین احمدی سلیمانیآقایان: 

جواد  -حسین متین راد -محمد هاشم صفار -حسین سقاء رضوی -محمد مظاهری -علیرضا کیوانی -محمدرضا رحمانی -سید محمد علی موسوی فرد

 -اردالن منصوریان -اد افخمیجو -اضعلی اصغر فی -آرش دوراندیش -سعید ابراهیمی -محمدرضا زیبایی -سید هادی نبی زاده -علیرضا نصیری -سلم

 محمد مهدیزاده. -هادی هراتی زاده -داوود باقری -چمنیانمحمدعلی 

 

 اسکندریان.، امیری،  عرفانی خانم ها:

 غایبان: 
 ناصری، سقاء رضوی، هرمززاده.مرادی، فرامرز : آقایان

 میهمانان:

 مسعود اصغریان رضایی. آقایان: 

 خانم ها:  


