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دستورکار جلسه:
 -1چگونگی تأمین مالی یا روش های تأمین مالی در پسا برجام
 -2رویکردهای اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت و معدن در سال 1395

اهم موارد مطرح شده :
 - 1اولین جلسه کمیسیون صنعت در سال  95به طور مشترک با کمیسیون سرمایه گذاری با خیر مقدم ویژه جناب آقای مهندس احمدی به سرکار خانم
مهندس علیرضایی و جناب آقای دکتر مروج ااشریعه در روز پنجشنبه مورخ  95/2/9آغاز شد.
با وجود اینکه نرخ خدمات بانکی به  %22رسیده است( پس از کاهش  2درصدی) هنوز مشکالت بانکی بیشترین وزن را در بین مشکالت صنایع دارند .در
استان هیچ برنامه ای برای تأمین مالی وجود ندارد .پیشنهاد می شود در استان یک کارگروه با هدف روانسازی و شناسایی منابع تأمین مالی در خارج از کشور
تشکیل شود .باید هم اندیشی و نشستی فراتر از این جلسه نیز وجود داشته باشد به طور خالصه باید در مسیری برای استفاده از تسهیالت ارزان تر و روان تر بین
المللی حرکت کرد.
 .2در ادامه جناب آقای مهندس باقری رئیس محترم کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی ضمن خوشآمد گویی به اعضاء هر دو کمیسیون و مهمانان
ویژه به اولویت های سرمایه گذا ری و چگونگی تأمین مالی اشاره کردند .مشکل جدی امروز برای تأمین سرمایه پول نیست بلکه تضامین مورد نیاز برای
دریافت پول است.
 .3سرکار خانم مهندس علیرضایی نیز ضمن تقدیر از کمیسیون های صنعت و سرمایه گذاری اتاق به منظور برگزاری نشست ،گزارشی مختصر از برنامه
های اجرا شده سال  94ارائه نمودند:
 در سال  94برنامه ریزی عملیاتی اقتصاد مقاومتی انجام و برنامه به استاندار ارائه شد ،موضوع تأمین مالی نیز جزء برنامه ها بوده است که البته دچار محدودیتهایی شد.
 در سال  ،94ستاد تسهیل  53جلسه برگزار کرد 80 .میلیارد تومان بدهی معوق صنایع در این کارگروه به مدیریت انجمن مدیران صنایع به روز و ساماندهیشد .با توجه به نیاز واحدها به تزریق نقدینگی از یک سو و نرخ باالی تسهیالت(  )25% -24از سوی دیگر ،در رابطه با قراردادهای خرید دین مقرر شد بانک
ها  %50چک مشتری را به عنوان مطالبات خود اخذ و  %50به صورت پول نقد به واحد تولیدی داده شود .در مجموع  17میلیارد تومان از این محل به واحدهای
تولیدی کسب شد.
 با کمک و پیگیری دائم استاندار ،تفاهم نامه 200میلیارد تومانی سه جانبه بین ایران خودرو ،ساپکو و واحدهای قطعه سازبسته شد. برنامه تأمین مالی حوزه صنعت برای سال  95پیشنهاد شد ،تسهیالت کوتاه مدت مشکالت صنعت را حل نمی کند .دوره برگشت پول در دوران رکود بسیارطوالنی شده است.
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 طرح های توسعه با تسهیالت بلند مدت ،یا در قالب طرح های نوسازی و یا اصالح خطوط تولید و تکنولوژی ارائه شدند .اکثر طرح های توسعه ،زیر بنایاصلی را دارند .اگر واحد تولیدی به صورت همزمان درخواست جواز تاسیس و جواز توسعه داشته باشد ،قبل از شروع  30تا  %40پیشرفت فیزیکی را دارد.
 جهت طرح های ناتمام با پیشرفت فیزیکی باالی  %60در استان  750 ،میلیارد تومان تسهیالت( بلند مدت) نیاز است. تأمین سرمایه در گردش با اختصاص حداقل  %5یارانه :اختصاص  5میلیارد تومان یارانه ،محرک اقدام بانک برای اعطاء  100میلیارد تومان تسهیالت بهواحدهای صنعتی خواهد بود .
 باید به منظور تحریک تقاضا تسهیالتی در نظر گرفته شود که سودش بیشتر از  10تا  %15نباشد .به طور مثال در حوزه قند و شکر ،آرد ،نساجی ،صنایعفلزی ،ماشین سازی ،برق و الکترونیک نیاز به استفاده از خدمات زیر کلید وجود دارد.
  250میلیارد تومان تسهیالت برای خریدار کاالی تولیدی مورد نیاز است.واحدهای تولیدی در سال  ،94میزان  50میلیون یورو واردات مواد اولیه برای قطعه داشتند.
 .4در ادامه جناب آقای دکتر مروج الشریعه نقطه نظرات خود را به شرح ذیل اعالم فرمودند :
 در برنامه چهارم به صورت بی رویه برای ایجاد سیستم های مالی منسجم غیر دولتی مجوز صادر شد و به دلیل نبود نظارت در بازار پولی و نقدی به یکمصیبت ملی تبدیل گردید .به عنوان مثال یکی از موسسات مالی که در استان ثبت شده است 1670 ،سهامدار و سپرده گذار در کل کشور دارد %3 .سهامداران
از خراسان رضوی %11 ،در کرمان %7 ،در فارس %16 ،در اصفهان و  %34از تهران می باشند .برای ساماندهی این موسسات و بانک ها باید یک بازار متشکل
رسمی قابل قبول ایجاد شود.
 در سال  %71 ،67بودجه کشور مربوط به سرمایه گذاری زیرساخت ها و بقیه مربوط به هزینه های جاری بود .اما امسال  %10سرمایه گذاری زیرساختی وبقیه جاری است.
 باید از بانک مرکزی درخواست اجازه شکل گیری یکسری نهادهای مالی در حوزه های مشخص با مدیریت افراد مسئول در آن نهاد را داشته باشیم .درحوزه مسکن و ساختمان اولین صندوق در استان شکل گرفته ا ست .حال که این حرکت خودجوش و منظم شکل گرفته می توان از آن به عنوان یک الگو
برای بخش های دیگر استفاده کرد.
 بارها از حکومت مرکزی درخواست داشتیم تا اختیار درآمد و هزینه استان را به خود استان واگذار کند تا با سیستم مشخص خودش و تعامل با بخشخصوصی آن را مدیریت نماید .وجوه اداره شده از مهم ترین درخواست های استان های کشور است.
 در نهایت سه نکته که از اعضاء هر دو کمیسیون درخواست می شود توجه کافی به آن داشته باشند .1 :سود سپرده ها در بانک ها هنوز قابل قبول نیست،نباید اجازه سرریز شدن منابع مالی به بانک ها را داد . 2 .وجوه اداره شده خود یک منبع است ،قانون بودجه در مجلس باید اصالح شده و کمک خرج هایی
برای تولید در کشور بوجود آید . 3 .پول هایی که در موسسات است را دوباره به صاحبان سپرده برگردانیم ،باید برای برگشت پول و منابع آزاد شده مدلی
کارآمد برنامه ریزی شود.
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سایر اعضاء حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند:
 .5بانک ها نمی توانند در تقابل با موسسات مالی به راحتی نرخ سود را پایین آورند ،استدعا می شود در بسته اقتصاد مقاومتی تکلیف بانک ها مشخص شود.
 . 6در رابطه با بحث تأمین مالی  ،روش های بانکی دیگر کارایی ندارد ،بانک ها نیز خود دچار رکود هستند .در بازار سرمایه چند سالی است که برای دولت
و بخش خصوصی ابزارهایی طرا حی شده است که البته کمتر اجرایی شده اند .صندوق های سرمایه گذاری که روش هایی با نام سکوک دارند از جمله این
روش ها می باشند .چند شرکت بزرگ در کشور این طرح را اجرایی و نتایج خوبی گرفته اند.
این صندوق ها چند مزیت دارد از جمله اینکه بعد از گرفتن مجوز از بانک مرکزی  ،مثل اوراق سهام صندوق عرضه عمومی می گردد و از این طریق منابع
مردم جمع می شود .همچنین این صندوق ها تضمین شده اند و منابع متقاضی سر وقت به حساب وی واریز می گردد .دوره اخذ مجوز برای این صندوق ها
برای شرکتی که طرح توجیهی و مدارکش حاضر باشد سه ماه می باشد .همچنین سود این اوراق پس از سه سال پرداخت می شود ،یعنی شرکت های دریافت
کننده وجوه یک دوره بلند مدت تنفس دارند.
 . 7باید شرایط را برای استفاده از شعبات بانک های خارجی حداقل در مناطق خاص کشور ایجاد کرد.
 .8سهم بخش صنعت در اقتصاد  %3کاهش یافته است .باید بسته ای از اقدامات دولتی و بخش خصوصی برای آنچه که باید اتفاق بیفتد تهیه شود.
 90% .9واحدهای تولیدی با  %30ظرفیتشان کار می کنند %10 ،نیز تعطیل هستند .تحریک تقاضا به عنوان یک راه حل پیشنهاد می شود .همچنین باید در
خصوص ظرفیت های موجود و ارائه مجوز برای ظرفیت های جدید عارضه یابی صورت گیرد.
 . 10بهتر است در رابطه با صندوق و شرکت سرمایه گذاری کار پخته تر و قوی تری انجام شده سپس وارد بحث عمومی شود تا از تکرار آزمون و خطا
جلوگیری شود.
 . 11بهتر است مشابه بسیاری از کشورهای خارجی مثل آلمان و آمریکا از سیاست های عام بر اساس پتانسیل و قوت استان به سمت سیاست های خاص پیش
رفت.
 . 12دولت بزرگترین خریدار کاال و خدمات است ،وقتی نقدینگی دولت کم می شود تولید نیز به مشکل می خورد .در کنار بحث های تأمین مالی باید به
بازارهای صادراتی و فراتر از کشور نیز اندیشیده شود.
 .13در بحث صندوق و اوراق سکوک برای اینکه این روش مورد اقبال عموم قرار گیرد باید برنامه ریزی مناسب صورت گیرد .معموال دولت آنقدر در رابطه
با این ابزارهای مالی سخت گیری کرده که نتیجه ای حاصل نشده است.
 .14اقتصاد ،تولید و بازار یک زنجیره به هم پیوسته اند ،وقتی راجع به یک بسته کامل تولید اقتصادی صحبت می شود باید موضوع در سایر کمیسیون های
اتاق مطرح و بررسی گردد.
 . 15پیشنهاد می شود کتاب سکوک اسالمی( دکتر نظمی) حتما مطالعه شود .روش سکوک بیش از دو دهه در اقصاد مالزی اجرا و نتایج خوبی حاصل شده
است.
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مصوبات جلسه :
 مقرر شد جناب آقای حکیمیان جزوات مربوط به صندوق های سرمایه گذاری و اوراق سکوک را به منظور افزایش آگاهی از طریق اتاق در اختیار اعضاء
هردو کمیسیون قرار دهند.
 با توجه به اهمیت موضوع رفع مشکل جهت ارائه مدل برای تأمین مالی استان ،از کمیسیون های اتاق درخواست شد تا این مهم را در دستور کار قرار داده
و روش های نوآورانه بررسی گردد تا نتایج گردآوری و جمعبندی شود .همچنین از اساتید دانشگاه عضو کمیسیون های اتاق نیز تقاضای ارائه مدل هایی در
زمینه تأمین مالی وجود دارد.
 مقرر شد تا موضوع رویکردهای جدید تأمین مالی به طور جد در دستور کار کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق قرار گرفته و در این راه از سایر
منابع و کمیسیون ها نیز کمک گرفته شود.

حاضران :
آقایان :سید حسین احمدی سلیمانی -جواد باقری -سید امید طباطبایی -امیر مهدی مرادی -محمود مرید احمدی -حسن قاسمیان مقدم -حبیب اهلل مقامی-
سید محمد علی موسوی فرد -احد هرمز زاده -محمد مهدی ناصری - -محمدرضا رحمانی -علیرضا کیوانی -محمد مظاهری -حسین سقاء رضوی -رضا
نوفرستی -علی حین آبادی -سید علیرضا گرجی نیا -علی مغانی -سعید ابراهیمی – علیرضا درخشان -محمد هاشم صفار ،رضا خواجه نائینی -محمدرضا
اسحق آبادی -حسین متین راد -جواد سلم -علیرضا نصیری -علی چشمی -حمید صفای نیکو.
خانم ها :عرفانی  ،امیری ،میرهادی زاده ،رضائیان.

غایبان:
آقایان :باقری ،دور اندیش ،زیبایی ،فیاض ،مرادی ،منصوریان ،نبی زاده.

میهمانان:
آقایان :محمد مهدی مروج الشریعه ،علی اصغر پور فتح اهلل ،محسن خندان دل ،مهدی حکیمیان ،مجتبی بهاروند ،فیروز ابراهیمی.
خانم ها :سرکار خانم مهندس علیرضایی.

