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گذاری و تأمین مالیدبیرخانه کمیسیون سرمایهصورتجلسه   

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1395/ماه آبان/13

 شماره جلســه: 5
 

 رئیس جلسه: باقری  جناب آقای  دبیر جلسه: بصیریسرکار خانم  ساعت شروع: 7:30 خاتمه:ساعت  10:00

        

 دستورکار جلسه: 
 عنوان دبیر جدید کمیسیونتکریم جناب آقای صفار و معرفی سرکار خانم مهندس بصیری به 

 های تأمین مالی در ایران و چگونگی کاهش آنگزارش طرح مصوب شورای پژوهشی در خصوص هزینه 

  مایههای نوین تأمین مالی در بازار سرروش"های تأمین سرمایه و محورهای همایش جناب آقای خدادوست در خصوص شرکتگزارش" 

 هاگزارش چگونگی پایش محیط کسب و کار در بانک 

 

 اهم موارد مطرح شده:
 

اه اساتید دانشگگ و حوزه اقتصاد و صنعتمهندس باقری و جمعی از فعاالن ای و تأمین مالی با ریاست آق گذاریسرمایهجلسه کمیسیون  دوازدهمین

 در محل ساختمان آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی خراسان رضوی تشکیل شد.  13/08/95در تاریخ 

 ق ای از سگوی اتگاکار کگرد. در ایگن مراسگم بگا ت گدیم لگوح ت گدیر و هدیگهدوازدهمین جلسه با مراسم تودیع و معارفه دبیر کمیسون آغگاز بگه

نگوان دبیگر عبازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ضمن تشکر از زحمات جناب آقای محمدهاشم صفار، سرکار خانم مهندس ستاره بصیری بگه 

 .ندجدید از سوی رئیس محترم کمیسیون معرفی شد

  ر دزارش بگه پیوسگت پرداخت. این گ "ابزارهای نوین مالیمعرفی "ارائه گزارشی با عنوان  جناب آقای خدادوست مدیر بورس مشهد بهدر ادامه

 اختیار اعضاء محترم قرار خواهد گرفت.

 میگد بگه اپرداخت. )عملکرد شگرکت تگأمین سگرمایه  "شرکت تأمین سرمایه امید"آقای خدادوست به بررسی عملکرد  پس از این گزارش

 پیوست در اختیار اعضاء محترم قرار خواهد گرفت(.

 کرد عنوان استان بازرگانی اتاق مالی مینتأ و گذاریسرمایه کمیسیون سرئی در ادامه : 

 شگاهد ،هستند مشکل دچار ت اضا و عرضه طرف دو حاضر حال در. است نشده رسانی کافی اطالع مالی مینتأ نوین هایروش خصوص در 

 وکارسگازیی از سگو است. شده ایجاد بانکی گذاریسرمایه طریق از هاشرکت درآمد از عظیمی بخش فعلی شرایط در که است آن مدعا این

 در دبیگاتیا بگا هافرصت بیان و  مالی تأمین نوین هایشیوهمعرفی  آتی همایش اصلی هدف. است جدی مشکل دچار سرمایه بازار گردش

 .است خراسان استان و کشور امروز هایسرمایه قالب

  بیان شد. "های نوین تأمین مالی در بازار سرمایهروش"همایش پس از آن توضیحاتی مختصر در خصوص محورهای 

 ای جدید مالی استدر راستای استفاده از ابزارههای تأمین مالی های شرکتهدف از اجرای همایش معرفی چگونگی فعالیت. 

 یان قگادر بگه گرفت تا مت اض ثبت نام کنندگان در همایش قرار خواهدهایی که در همایش حضور خواهند داشت در اختیار عملکرد شرکت

 انتخاب شرکت مدنظر خود داشته باشند.

 نظرات اعضاء در خصوص همایش مطرح شده:

اهی کامگل در شود تگا بگا آگگمطالب توضیحی و فنی مرتبط با موضوع ارسال میاطالع رسانی برای افرادی که مت اضی سرمایه هستند در  □

 .ضور داشته باشندهمایش ح

طگالع رسگانی ابه دلیل عدم  ای از سرمایه در دست افرادی است کهبخش عمدهزیرا  سرمایه هم دعوت به عمل آید احباناز ص در همایش □

 حاصل مانده است.سرگردان و بی آنها ، سرمایهتأمین مالی صاحبان و مت اضیان بهکافی 

 کنندگان سرمایه(.)ت اضا  مت اضیان سرمایه )عرضه کنندگان(، باشد: صاحبان سرمایه شامل دو بخشهمایش  □
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 طرفگه دو تعامگل فرصگت طریگق بدین تا برده بهره بکشند، چالش به راها دهندگان آنابزارها و ارائه  خواهند می که کسانی و ازمنت دین □

 .شود ایجاد

 .کند ارائه اقتصادی فعالین به سرمایه تأمین جهت در حلی راه و داشته کاربردی خروجیبه صورت گزارش کلی نبوده و  همایش □

 ئه شده به طور کاربردی بتوان استفاده کرد.اای در نظر گرفته شود که از مطالب ارگونهطول مدت همایش به □

 اعضگای تمگامی از: دش یادآور نوین مالی تأمین هایروش همایش بهتر چه هر برای برگزاری پیشنهادات ارائه از ت اضا ضمن در پایان مهندس باقری

 . داد ارائه ی راثربخشا کامالً بتوان برنامه تا کرده کمیسیون ارائه دبیرخانه بهمدت یک هفته  ظرف را خود پیشنهادات که داریم ت اضا کمیسیون

  پرداخت. "هابانک ارتباط با کسب و کار در محیط چگونگی پایش"چشمی به ارائه گزارشی با عنوان در ادامه جناب اقای دکتر 

 است متفاوت  ملی کار و کسب  محیط با  استانی کار و کسب شرایط محیط. 

 بگه نسگبت انت گاداتی حگالاین بگا شودمی پایش اسالمی شورای مجلس هایپژوهش مرکز یا جهانی توسط بانک ملی کار و کسب محیط 

نوان شده ع غیرمهم مسائل سرییک بر مبتنی یا مجلس نظرسنجی بر مبتنی عمدتاً هاشاخص که این چرااست  وارد نیز آنان هایشاخص

 .است

 است ساخته خود آن از را 135 و رتبه ندارد خوبی رتبه مالی تأمین شاخص در جهانی بانک منظر از ایران. 

 جملگه از یاجرایگ دسگتگاه 30 کار و کسب محیط ارزیابی و شناسایی بر مبنی پژوهشی و کارآفرینی، کار و کسببهبود محیط  کمیسیون 

 مهگم مگالی تأمین صشاخ در عمدتاً هادستگاه این. دارد اقدام دست را دارند ن ش اقتصادی فعالین به خدمات ارائه در که بورس و هابانک

 .شوندمی محسوب

 عالینف غیرمست یم و مست یم هایهزینه در کاهش ها راتشکل سایر و بازرگانی اتاق چونهم خصوصی بخش هایتشکل ن ش پژوهش این 

 دهد.می قرار ارزیابی مورد را هابانک در اقتصادی

 30  برای سانییک هایپرسش. گیردمی انجام کنند،می دریافت هابانک از اقتصادی فعالین که خدمت 7 برای مؤلفه 12 حول پژوهش این 

 یکگدیگر لم ابگ در تگوانیممی را هادسگتگاه تمگامی رواست. ازایگن آمده واقعی دست به نتایج بنابراین شده گرفته نظر در اجرایی دستگاه

 .بسنجیم

 موارد زیر را مطرح نمودند: ،های مطرح شده در گزارش چگونگی پایشدر ادامه اعضاء به سؤال

 دتوانگمی ف،تخلگ گونگه هگر مشگاهده صگورت در رجوع ارباب کرده اعالم مرکزی بانک رو این از باشد معینی درصد باید هابانک سود نرخ 

 ملگزم را گذار سپرده تواندنمی بانکی هیچ مرکزی، بانک سوی از شده ابالغ نامه بخش براساس. ندگزارش ک رسیدگی منظور به را تخلفات

 .است شکایت قابل لهمسأ اینو  کند دریافت تسهیالت حساب مانده براساس تا کند

 باشدداشته  واقعیت بر مبتنی خروجی باید کار و کسب محیط پایش نامهپرسش. 

  رکگزی درشگهر مکند. عالوه بر آن شگعبه بانگک ها رسیدگی میبه شکایات مربوط به عملکرد بانکبانک مرکزی به عنوان نهادی است که

 عالین اقتصادی رسیدگی خواهد کرد.م دس مشهد نیز به شکایات ف

نگی ایگران و چگگو هزینه تأمین مالی در"ر خصوص در ادامه رئیس کمیسیون اعالم کرد شورای پژوهشی اتاق، طرح مورد نظر هیأت نمایندگان را د

ای محتگرم تصویب و در اختیار کمیسیون قرار داده است و در این مرحله مجگری طگرح در حگال تهیگه پیشگنهاد اولیگه آن اسگت. اعضگ "کاهش آن

 شند.کمیسیون با بررسی موضوعات، کمیسیون را در اجرای بهتر یاری، و همکاری الزم را در این مسیر داشته با

 طرح پرداخت. الساداتی به بیان شرح خدمات و گزارشی در خصوصجناب آقای دکتر ملک پس از آن 

  و در دو بخش اصلی انجام خواهد شد. محور 4 حولاین پژوهش 

 های مست یم و غیرمست یم تأمین مالی بانک محور.بخش اول: بررسی و تحلیل هزینه

 های تأمین مالی.سایر روش و غیرمست یم تأمین مالی های مست یمبررسی و تحلیل هزینهبخش دوم: 
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 امگا مورد اهمیت اسگت بسیارنیز  مالی مینتأ های روش سایردر حالی که  است، بانک عهده بر مالی مینتأ سهم درصد 90 در حال حاضر 

پرداخته خواهد شد  مالی مینتأ هایروش سایر و محور بانک مالی مینتأ هایروش به پژوهش این در است، درصد 10 از کمترها آن سهم

هگای اسگتان های تأمین مالی بانکی و پیشنهاد الگوی تأمین مالی مناسب با توجه بگه ویژگگیو در خاتمه به ارائه راهکارهای کاهش هزینه

 منتج خواهد شد.

 در ورحضگ ف گط امکگان و اسگتکمتگر  بگورس به هادسترسی آن و هستند متوسط و کوچک صنایع اغلب استان صنایع که آن به توجه با 

 .است شده اشاره نیز هاشرکت این مالی تأمین منظور به هاییروش مذکور پژوهش در ها فراهم است،برای آن فرابورس

 نظرات اعضاء محترم در خصوص طرح مصوب:

 بندی برای اجرای طرح مذکور ارائه شود.برنامه زمان 

 دارا باشدو قابلیت اجرایی شدن را  نداشتهدانشگاهی  ح مورد بررسی صرفاٌ جنبه تئوری وطر. 

 های تأمین مالی در سطح ملی بررسی و بهترین مدل منطبق با شرایط استان ارائه شود.روش 

 یدی را شگروع در پایان رئیس کمیسیون اضافه کرد دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با حضور جناب آقای دکتر لبافی، فعالیت جد

ی محتگرم ه است. ضمن تبریک به جناب آقای مهندس اشرف دبیر کل محترم اتگاق ایگران و آرزوی توفیگق بگرای آقگای دکتگر لبگافی، اعضگاکرد

 تر از قبل عمل نمایند.، فعالکمیسیون در ارائه طرح و پیشنهادهای قابل طرح در دبیرخانه شورای گفتگو

 عضگاء ها است و فرصگت بسگیار ارزشگمندی اسگت کگه اهش مورد نظر اعضای کمیسیونشورای پژوهش آماده دریافت طرح و موضوعات قابل پژو

 اندیشی نمایند.محترم، موضوعات مبتالبه بخش صنعت، معدن و ... را از این طریق تحلیل و چاره

 

 

 مصوبات جلسه:
 در نیمه دوم آذرماه "های نوین تأمین مالی در بازار سرمایهروش "اجرای همایش   .1

 "های تأمین مالی در ایران و چگونگی کاهش آنهزینه"مصوب اجرای طرح  .2

 ایجاد تعامل سازنده و بیشتر با شورای گفتگو و ارائه نظرات اعضای کمیسیون برای طرح در شورا .3
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 .عیدی زاده
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