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 :دستورکار جلسه 

 توسط آقای دکتر چشمی( سود تسهیالت بانکی )ارائه گزارشی در خصوص نرخ بهره. 

 هابحث در خصوص وظایف کمیته. 

 سایر موارد قابل طرح در جلسه. 

                      

 :مطرح شدهاهم موارد              
 .ی کوتاه از اتفاقات رخ داده طی ماه گذشته را ارائه کردهندس باقری، رئیس کمیسیون گزارشدر ابتدا جناب م    

  به جا مانده از دولت قبلی بسیار نگران کننده است و این مانعی بزرگ بر سر راه  آور سرسام بدهیوضعیت اقتصادی کشور خصوصا با وجود

گذار خارجی در  گذاری در کشور خواهد گذاشت زیرا سرمایه شود و از سویی تأثیر مستقیمی بر سرمایه ب میرشد و توسعه کشور محسو

 .گذاری در ایران تن نخواهد داد شرایط موجود و عدم ثبات در بازارهای کشور به سرمایه

 ل طرح در شورای گفتگو را ارائه دهندها خواسته شد که موضوعات قاب ای که با حضور مهندس اشرف برگزار شد از کمیسیون در جلسه .

باید فرصت های . گذاری است های سرمایه ها و فرصت گذاری در این جلسه مطرح شد اولویت ترین بحثی که از سوی کمیسیون سرمایه مهم

و دولت ارائه گردد و به  گیری شده و به شورای گفتگو شود از طریق اتاق بازرگانی پی های مختلف مطرح می گذاری که از سوی دستگاه سرمایه

 .هایی را کسب کنیم که ارزش افزوده باالتری برای استان به ارمغان اورد این ترتیب فرصت

 :ها خواهیم پرداخت ت ارائه شده مطرح کردند که به آن رشاادر ادامه اعضاء محترم کمیسیون نظرات خود را در خصوص گز

  های خاص خود دارد ایجاد زیر ساختشروع هر کاری خصوصا سرمایه گذاری نیاز به. 

 اند مالیات و بیمه رشد زیادی را تجربه کرده ،گذاری رفت همه جانبه در تولید و سرمایه با پس. 

 گذاری باید توسط دولت کاهش پیدا کند تا سود تولید قابل توجیه باشد هزینه سرمایه. 

 رشد منفی شده است 0931داشته است و از سال  تولید استان در  نه ماهه اخیر نسبت به سال گذشته به شدت افت. 

 شود در صورتی که این مالیات باید از سود و درآمد کسب  گذاری است زیرا مالیات از عملکرد گرفته می مالیات معضل و مانع جدی در سرمایه

 .و این باعث شده است که واحدهای تولیدی به خاطر بحران مالیات به تعطیلی کشیده شوند. شود

 سرمایه گذاری خارجی در استان وجود فساد باالی اداری است موانع بارزترین  زا یکی. 

  های زیاد  به شدت افزایش یافته است و این به دلیل وجود بدهی 0931طبق گزارش مرکز آمار ایران میزان درآمدهای مالیاتی استان تا سال

 .دولت است

که به طور . پرداخت " مدیریت نرخ سود بانکی در ایران " تر چشمی به ارائه گزارشی با عنوان پس از آن با ورود به دستور کار جلسه جناب آقای دک

 .شود مختصر  مطرح می

 یک نرخ سود کامالً بازاری است( های غیر دولتی بانک) در ایران نرخ سود مرجع بین بانکی. 
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        ها از  ین امر باعث شده است که نرخ سود دریافتی بانکافزایش یافته است که ا% 8در دوره بحران نرخ سود مرجع بین بانکی         

 (.خصوصاً بانک مرکزی بوده است ، ی دولت از نظام بانکیهبد) .ی زیاد دولت بوده استهکه این به دلیل بدگذاران بیشتر شود  سپرده

 

  کند و  منفی را به مثبت تغییر داد در ایران برعکس عمل میو نرخ رشد ( ها اعتبار دادن به بانک) ابزاری که در آمریکا رکود را برطرف کرد

 .ها و هم تولید کنندگان هر دو ضرر کنند باعث شده است هم بانک

 

  ها دریافت کرده است به  بیش از سودی که از وام( که در گزارش مورد بررسی قرار گرفته است) بانک پارسیان  39به طور مثال در سال

سود خالص بانک در این سال به شدت کاهش یافته و سود هر سهم هم شامل همین کاهش شده . رداخته استگذاران خود سود پ سپرده

 .سرکوب مالی اتفاق افتاده به این معنی که سود خالص از تورم کمتر بوده است. است

 

 ها سود بیشتری  گذاران در بانک پردهریزی بانک مرکزی و باال بودن نرخ بهره باعث شده است که س های رکود به دلیل عدم برنامه در سال

 .ها بحران در بخش تولید را همراه خواهد داشت کسب کنند و بنابراین افزایش حجم سپرده ها در بانک

 :گیری نتیجه

 گیران گویی بانک مرکزی و تصمیم ها و شفافیت اطالعات و پاسخ بندی بانک نیاز به رتبه. 

  بین بانکیدخالت مستقیم بانک مرکزی در نرخ بهره. 

 های خارجی استفاده از بانک. 

 :اعضاء نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند، ئه گزارش اپس از ار

 ترین موانع تنگناهای مالی شبکه بانکی کشور است یکی از بزرگ. شود باید بررسی شود ضرورت کاهش نرخ سود و آنچه مانع این کار می. 

 جاست  اما سؤال این. را به شکل دستوری کاهش ندهد و این امر از طریق بازار بین بانکی رخ دهد دهد که نرخ بهره بانک مرکزی ترجیح می

 اتفاق بیفتد؟ی که این کاهش در واقع باید در چه بستر 

 نگی زیرا شورای هماه. گیرد و این باعث شده است که نرخ بهره کاهش پیدا نکند ها به خاطر اضافه برداشت سود می بانک مرکزی از بانک

 هها در پی انضباط مالی است و نه کاهش نرخ بهر بانک

 دولت باید سبدهای درآمدی خود را متنوع کند تا فشار را از مالیات بر تولیدکنندگاه بردارد. 

 :بندی جمع

 دتوان نرخ سود را طوری کاهش داد که تورم افزایش نداشته باش می. 

 ها نرخ سود بانکی است یکی از این هزینه گذاری است که های تولید و سرمایه هدف کاهش هزینه. 
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  :حاضران 
 .غفارنیامیرهادی زاده، بصیری، : هاخانم

 .، حسینی، صفایی نیکو، شریفی، ابراهیمی، مغانیخواجه نائینی، گرجی نیا، خوشرو، چشمی، ملک الساداتی، مسلم: آقایان

 : غایبان

 .لبافیآژیر،   :هاخانم

 .، شادکام، خدادوست، حمید، دانشور، کاللیمستعلی، پیش بیناستادی، سخدری، صابری فر، جوادی، پژوم، خندان دل، حمید، : آقایان

 : میهمانان

 

 

 دبیر کمیسیون سرمایه گذاری وتامین مالی

 محمد هاشم صفار

E mail  :  mh_saffar@yahoo.com 

 :مصوبات جلسه
 .ها در جلسات کمیسیون مطرح شود گزارشات کمیته -0

 .گذاری های سرمایه ها و ظرفیت های تأمین مالی، اولویت بررسی روش -1

 .گذاری استان های سرمایه بررسی مزیت -9

 .گذاری استان های سرمایه رسیدن به نمایشگاه فرصت -4

 
 


