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 :تعداد صفحــات 3

سرمایه گذاری و تأمین مالیصورتجلسه کمیسیون   

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1395/ماهخرداد/سیزدهم

 شماره جلســه: نهم
 

 رئیس جلسه: محمد استادی )نائب رئیس ( دبیر جلسه: محمدهاشم صفار ساعت شروع: 7:30 ساعت خاتمه: 9:00

        

 دستورکار جلسه: 
 ارائه گزارشی از وضعیت روز اقتصاد ایران و استان. -1

 های پژوهشی و بیان پیشرفت کار.ارئه طرح -2

                   و صادرات در راستای مباحث مربوط با تأمین مالی. ای و امور ارزی وارداتخدمات بیمه -3

          

 

     اهم موارد مطرح شده :     

  ریخدر تا نشگاهساتید داو جمعی از فعاالن و احضور نائب رئیس کمیسیون آقای دکتر استادی جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی  نهمین

 در محل ساختمان آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی خراسان رضوی تشکیل شد. 13/03/1395

لید ناخالص شتغال، توا در سه بخش: بررسی وضعیت اقتصادی استان خراسان رضوی" در ابتدا کارشناس کمیسیون خانم رضائیان گزارشی با عنوان 

 اعضاء محترم قرار خواهد گرفت(.رش به پیوست در اختیار )این گزاارائه کرد." گذاری داخلی و سرمایه

 و سرمایه اشتغال، تولید ناخالص داخلی در سه بخش:بررسی وضعیت اقتصادی استان خراسان رضوی مختصری از گزارش 

 :گذاری
 یکاه تماام   اسات  یهادف  یاقتصااد  یبه رشد و توسعه یابیاساس، دست یناست. برهم یاهداف اقتصاد کالن، رشد و توسعه اقتصاد یناز مهم تر یکی 

 قاوی عنوان موتور محرکاه و عامال   به یهارشد، سرم یو الگوها یاتنظر یدر تمام یدارند. از طرف یددر جهان بر آن تأک یاقتصاد یزانرها و برنامهدولت

باه   یکااف  ییهردن سارما )رشاد(، فاراهم آو   ین اقتصادتر، ضرورت تحقق اهداف کالساده یاندر نظر گرفته شده است. به ب یاقتصاد یرشد و توسعه

 است. یربناییز یهاطرح یازمورد ن یمنابع مال ینمنظور تأم

 یهااز شاخص یکیعنوان به ی،یکاراشتغال و کاهش ب یشکه افزا یاگونهاست، به یاقتصاد هر کشور یاساس یهاموضوع یگراز د یزن یکاریاشتغال و ب 

 .شودیم یکشور تلق یاقتصاد یطشرا یابیارز یهاشاخص ینتراز مهم یکی یکاریجوامع و نرخ ب یافتگیتوسعه

  حادود   85ساال   ی)درصد(، نرخ مشارکت اقتصااد  ییو روستا یدر نقاط شهر تریشساله و ب 10 یتکار در جمع یرویعمده ن یهاشاخصبا توجه به

درصاد  5/36 باه  90در ساال   یاژه نارخ، باه و   ینا تریشفاصله شاهد کاهش ب ینالبته در ا ید،درصد رس38به  93نسبت در سال  یندرصد بود که ا40

 .یمهست 93درصد در سال 8/10به  85درصد در سال 6/8از  یزن یکاریشاهد رشد نرخ ب یانم ین. در ایمبود

  دمات کساب و  خا مستغالت، کرایه و  و پس از آن بخشعمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها در تولید ناخالص داخلی سهم بخش

 کار 

 تر است. ها بیشاز سایر بخش 

  هزار دالر بوده است. 45،106راسان رضوی جذب که معادل گذاری خارجی در استان خترین میزان سرمایهبیش 1387در سال 

 تماام  ینکاه در با   باشدیم یسرمایه ا هاییاراید یاستان شامل دو منبع درآمدها و منابع حاصل از واگذار یاز کل درآمدها یعموم یسهم درآمدها 

 استان دارا هستند. ررا د ینسهم تام ترینیشدرصد، ب88با  یاتیمال یدو بخش، درآمدها ینا هاییرمجموعهز

ل طارح  ای بررسی به شاک به عنوان طرح اولیه بر "هزینه  تأمین مالی در ایران و چگونگی کاهش آن " سپس آقای صفار دبیر کمیسون به ارائه گزارشی با عنوان

 )این گزلرش به پیوست در اختیار اعضاء محترم قرار خواهد گرفت(. پژوهشی ارائه کرد.
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 مختصری از گزارش هزینه  تأمین مالی در ایران و چگونگی کاهش آن            

o دو نظریه در رابطه با تأثیر ساااختار سرمایه بر سودآوری وجود دارد: 

ی می ای تامین مالهت هزینه نظریه اول، شرکت هایی که تأمین مالی آن ها از طریق بدهی اساات ، بخشی از درآمدهای خود را درسال ها ی آینده صرف پرداخ 

 کنند. در نتیجه سود آوری آینده آن ها کاهش خواهد یافت. 

د این نتأمین می کن ر بورس،نظریه دوم شاارکت هایی که بخااش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق حقوق صاحبان سهام و ابزارهای بازا

 د. دهن فرصاات را دارند تا با اسااتفاده از این منابع ارزان در پروژه ها سرمایه گذاری کاارده و در نتیجه ارزش خااود را ارتقا

o انکی بکه سیستم  ینجه به امین مالی است. با توأشرایط فعلی اقتصاد کشور و حوادث پس از برجام نیز از دیگر دالیل ضرورت ایجاد تنوع در نظام ت

تری در بتاً پاییننسثربخشی ربوی تعریف شده است که به اذعان بسیاری از کارشناسان این حوزه از کارایی و ا ایران حداقل در ظاهر، بر اساس سیستم غیر

رسد به ویژه در این شرایط، گذاران خارجی با مفاهیم عقود اسالمی، به نظر میهای موجود در اقتصاد جهانی برخوردارند و نیز عدم آشنایی سرمایهمقایسه با روش

بیش از  گذاران خارجی قرار گیرد،عاالن و سرمایهفد پذیرش خوانی داشته باشد و هم مور ربوی هممین مالی که هم با نظام غیرأهای جدید تنیاز به طراحی مدل

 .پیش قابل درک است

o سهیالت.بهره ت آنچه بنگاه های تولیدی در اقتصاد ایران را تاکنون پابرجا نگه داشته بوده است تورم بوده است، تورم باالتر از نرخ 

o هد ب ناپذیر خوااجتنا  هش مواجه نشود، ورشکستگی بسیاری از شرکت ها امریطرح مسئله : چنانچه به موازات کاهش تورم، نرخ سود تسهیالت با کا

 بود.

 پس از آن اعضا به بیان نظرات خود در این خصوص پرداختند.

 آورند.می ها به وام رویترین دالیلی است که بنگاهشود مشومول مالیات نشده و این یکی از مهممنابعی که وام داده می 

 کند.بازارهای سوداگری دارد عموم مردم را به دریافت وام ترغیب می به خاطر جذابیتی که 

 .بخش صنعت کمترین هزینه را به آموزش اختصاص داده است و این امر باعث پیشرفت کم در این بخش شده است 

 خواهند شد. وام دچار مشکلها در جذب منابع خارج از به دلیل این که بخش زیادی از منابع در بخش سوداگری درگیر است بنابراینبنگاه 

 گذار خواهد بود.ر در تأمین مالی تأثیردهند و این امگذاران قرار میها بیش از بخش تولید سود در اختیار سپردهبانک 

 د.ورجن با عنوان بانکدار شرکتی بانک سامان برخی از خدمات این بانک را برای اعضاء حاضر در جلسه توضیح دادر ادامه جناب آقای دست

 های دولتی و نیمه دولتی می توانند از امکانات بانکداری شرکتی بانک سامان های با سرمایه بیش از صد هزار دالر، شرکتهای بورسی، شرکتشرکت

 استفاده کنند..

 هد افتاد.ها در مدت زمان کوتاهی اتفاق خوامالی شرکت های ارزی و ریالی و تأمینفعالیت 

 پذیر است.تنها در طی سه روز امکان تخصیص ارز به صاحبان سهام 

 توان ارز منتقل کرد.های چین به غیر از بانک کشاورزی میبه تمامی بانک 

  از طریق بانکBCP های دبی با ارز یورو سوئیس روی تمام بنکLC شود با این شرط که بانک مقصد پول ناشی از ایران را بپذیرد.داده می 

  در اروپا و در تمام بانک های اروپاییLC شود با این شرط که بانک مقصد پول ناشی از ایران را بپذیرد.داده می 

یعنی کتاب  یژه خوددر پایان آقای مهندس شاهرخی رئیس هیئت مدیره شرکت شکوه اقتصاد ایرانیان به عنوان مهمان ویژه به معرفی شرکت و فعالیت و

 استان خراسان رضوی پرداخت. گذاریهای سرمایهفرصت

 گذاری داخلی و خارجی است.گذاری با فعالیت مطالعات اقتصادی و جذب سرمایهشرکت شکوه اقتصاد ایرانیان شرکتی سرمایه 
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 گذاران ب سرمایهگذاری استان به منظور جذهای سرمایهگذاری استان است که برا یاولین بار اقدام به تدوین کتاب فرصتمشاور مرکز خدمات سرمایه

 خارجی پرداخته است.

  گذاری کرده اند اما متأسفانه سرمایه چندانی وارد استان گذار خارجی در استان سرمایهسرمایه 1400گذار و درحال حاضر سرمایه 140در دولت قبل

 نشده است.

 های گذار ندارند و سازمانبرای جذب سرمایه قبول و مدونی های فعال طرح توجیهی قابلگذاری باید اصالح شود. شرکتها در حوزه سرمایهزیر ساخت

 اند.مربوطه هم در این بخش بسیار ضعیف عمل کرده

 ترس داشته باشد.های استان در دسگذار طرحی مدون از امکانات و اولویتهای جذب سرمایه اصالح شود و سرمایهباید زیرساخت 

 
 

 

 

  :حاضران 

 .غفارنیا، بصیری،  زادهمیرهادیها: خانم

 .مسلمالساداتی، ، ملک، مستعلینیازی، اخباری، مجتهدی، خوشرو، چشمی، سخدری، خدادوست،  ابراهیمی، استادی،آقایان: 

 : غایبان

 آژیر. مهندس خانم ها:خانم

 .ینب یشپفی، گرجی نیا، حسینی، شری نائینی،خواجه  ،ی، مغانیکون ییصفا، ، شادکامدانشور، کاللیآقایان: صابری فر، جوادی، پژوم، خندان دل، حمید، 

 : میهمانان

 خانم: دکتر لبافی

 ورجن، شاهرخیدستآقایان: 

 

 

 دبیر کمیسیون سرمایه گذاری وتامین مالی

 محمد هاشم صفار

E mail  :  mh_saffar@yahoo.com 


