
 

 
 

 

 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

 :تعداد صفحــات 3

 صورتجلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 :تاریخ برگزاری 4331/بهمن/هشتم

 :شماره جلســه ششم
 

 :رئیس جلسه جواد باقری :دبیر جلسه محمدهاشم صفار :ساعت شروع 0:31 :ساعت خاتمه 41:11

        

  

 :دستورکار جلسه

 یستم بانکی در استان خراسان رضوی، توسط جناب آقای مهندس  فدیا ی نیکدو،    ارائه گزارش عملکرد س

 .معاونت محترم بانک ملی استان

 کمیته های فرعی کمیسیون معرفی پروژه های انتخاب شسه برای. 

   (.به آدر  ا میل اعضاء ارسال گرد سه است) گزارش بررسی مجوزهای بور 

 تبادل نظر درباره وضعیت اقتصادی استان و کشور پس از برجام 

          

             

 :اهم موارد مطرح شسه             
     

 80/11/49در تااری   فعاالن صنعتی و اساتید دانشگاه ششمین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی با ریاست آقای مهندس باقری و جمعی از 

 . در محل ساختمان آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی خراسان رضوی تشکیل شد

 "(تجهیاز و تصیایم منااب    ) بررسی عملکارد سیساتب باانکی     "در ابتدا مطابق دستور کار جلسه آقای مهندس صفایی نیکو به ارائه گزارشی با عنوان

 ..در ادامه مصتیری از ان ارائه خواهد شد پرداخت که 

 رد سیستم بانکیمختصری از گزارش بررسی عملک

 :بررسی عملکرد سیستم بانکی در جذب منابع

  درصد از سپرده های افراد نزد بانک  53درصد و سپرده های کوتاه مدت بیش از  94ماه سال جاری سپرده های بلند مدت تقریبا  آذرتا پایان

ساپرده هاای    18.5و سپرده های جاری  3.5نزد بانک ها تنها  قرض الحسنه های پس انداز سپردههمچنین .  ها را به خود اختیاص داده اند

از آنجا که منب  اعتبارات بانکی سپرده های بلند مدت می باشند این موضوع بیانگر ایان اسات کاه در ساال هاای       .بانکی را پوشش می دهند

 (هزینه زا برای سیستب بانکی محسوب می شودسپرده های مدت دار از نوع سپرده های  )اخیر هزینه اعتبارات بانکی افزایش یافته است  

  و . بنابراین گرایش افراد به این نوع از سپرده ها بیشتر شاده اسات  ای مدت دار باالتر از نرخ تورم است هنرخ سپرده ، با توجه به رکود موجود

ب منفعت بیشتر به سپرده گاذاری در باناک هاا    از طرفی به این دلیل که  نرخ سود سپرده باالتر از نرخ تورم است بنابراین سپرده گذار با کس

 .گرایش پیدا می کند

 د ریاال منااب  از ساال    ست و هشاتاد هازار میلیاار   با توجه به اطالعات ارائه شده سیستب بانکی در استان خراسان رضوی علی رغب جذب دوی

درصد  89.0سهب این گونه سپرده ها در این مدت از و . سهب سپرده گران ایجاد نماید نتوانسته است توازنی در جهت 1549تا آذر ماه  1501

 .این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده پول در سیستب بانکی گردیده است. درصد افزایش یافته است 08.5به 
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 :بررسی عملکرد سیستم بانکی در تخصیص منابع             

  مانده تسهیالت بانک ها در تمامی بصاش هاا   . و سنوات قبل اعطا شده استمانده تسهیالت به معنی تمامی وام هایی است که در سال جاری

 .دارای رشد بوده است 1545یان سال تا پا 1501از سال 

  بوده است و ایان در  ( نسبت مطالبات جاری به کل مطالبات)باری ده تسهیالت دارای ریسک اعتدرصد از مان 18بیش از  1545در پایان سال

 .درصد را به خود اختیاص دهد 5باید بیش از حالی است که این رقب ن

  بانک عضو شورای هماهنگی بانک ها است 15آمار و اطالعات ارائه شده در این گزارش مربوط به. 

جلسه وارد دستور کار دوم خود شاد و جنااب آقاای دکتار ملاک الساادات پیشانهاد طار  هاای          ،  دکتر صفایی نیکو پس از پایان گزارش جناب آقای 

 :طبقه بندی شده است متناسب با هر یک از کمیته ها  طر  های پیشنهادی در سه بصش. ددنمطالعاتی را جهت بررسی در کمیته ها مطر  کر

 جم  بندی اولویت های سرمایه گذاری در استان خراسان رضوی جهت ارائه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی. 

 ت اصالحی در قوانین مربوطهآسیب شناسی سرمایه گذاری خارجی و یشنهادا. 

 بررسی دالیل شکل گیری مالی اقتیادی اخیر در استان، تأثیر آن بر فضای سرمایه گذاری و راهکارهای پیشگیری از آن. 

 (ء کمیسیون به پیوست تقدیم می گرددخالصه اولویت های پژ هشی جهت اظهار نظر تکمیلی اعضا)

 .خیوص طر  های پیشنهادی مطر  کردنددر پایان اعضاء محترم نظرات خود را در 

  این که اولویت ها و ارائه به سرمایه گذار در کنار هب مطر  شده است نا مناسب است و بهتر است چند طر  مجزا در خیوص ارائه به سرمایه

 .گذاران تنظیب شود

   بلیت اجرایی شدن داشته باشدقاتنظیب طر  هایی که قابل ارائه باشند و پس از تأمین مالی از سوی سرمایه گذار طر. 
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  :حاضران 
 .بصیریآژ ر، : هاخانم

 .دانشور پژوم، پیش بین، خسادوست، سخسری،فیا ی نیکو، شر یی، خواجه نائینی، گرجی نیا، خوشرو، چشمی، ملک الساداتی، : آقا ان

 : غا بان

 میرهادی زاده، غیارنیا ،لبافی  :هاخانم

 .،ابراهیمی، مغانی ،شادکام، ، کاللی مسلم، حمیس،  حسینی، فابری فر، جوادی، ، خنسان دل، حمیس، مستعلی،  استادی: آقا ان

 : میهمانان

 .خانب زین الیان

 رشیدی، خطیب: آقایان

 

  

 خالفه اولو ت های پژو هشی کمیسیون سرما ه گذاری و تامین مالی : پیوست 

 

 

 دبیر کمیسیون سرما ه گذاری وتامین مالی

 محمس هاشم فیار

E mail  :  mh_saffar@yahoo.com 

 :مصوبات جلسه

تأمین مالی و توجیاه سارمایه   جمشیدی به منظور بررسی راهکارهایی جهت دکترشکل گیری جلسه ای با حضور -1

 .گذاری

جمشیدی دکترتعیین جلسه ای با حضور نماینده دستگاه ها، تیب پیشنهاد دهنده سازمان سرمایه گذاری و جناب  -2

 .های سرمایه گذاریجهت توجیه طر  

 18اصالحی مد نظر کمیسیون مااده  های ه اجرایی قانون به عالوه پیشنهادقانون سرمایه گذاری خارجی، آیین نام -5

 از اعضاء محترم درخواست همکاری و اظهار نظر شده است. جهت  بررسی و اظهار نظر تقدیب حضور گردیده است

 
 


