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 :تعداد صفحــات 3
سرمايه گذاري و تأمين ماليصورتجلسه كميسيون   

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي   

 

 :تاريخ برگزاري 1394/ماهاسفند /بيستم

 :شماره جلســه هفتم
 

 :رئيس جلسه جواد باقري :دبير جلسه محمدهاشم صفار :ساعت شروع 7:30 :ساعت خاتمه 10:00

        

 :دستوركار جلسه 
 .ارائه گزارشي در خصوص عملكرد مناطق آزاد •
 .كوچك و متوسط يعصنا يمال ينتأم يارائه گزارش نشست تخصص •
 .ارائه گزارش مصوبات جلسه گذشته كميسيون و اولويت بندي طرح ها •
 .مسائل روز اقتصادبررسي موضوعات و  •

                      
 :اهم موارد مطرح شده             

ــگاه           ــاتيد دانش ــاالن و اس ــي از فع ــاقري و جمع ــدس ب ــاي مهن ــت آق ــا رياس ــالي ب ــأمين م ــذاري و ت ــرمايه گ ــيون س ــه كميس ــين جلس                                  هفتم
 .در محل ساختمان آموزش و پژوهش اتاق بازرگاني خراسان رضوي تشكيل شد 20/12/1394  در تاريخ

. قبل از ورود به دستور كار جلسه مهندس باقري ضمن تسليت درگذشت عالم فرزانه حضرت آيت اهللا طبسي به بيان سـجايايي از ايشـان پرداختنـد   
 .شودح كردند كه به طور مختصر به آن اشاره ميهاي سرمايه گذاري استان مطرمواردي را درخصوص اولويت سپس
 گذاري استان براي ارائه به توليت جديد آستان قدس رضويتهيه گزارش از وضعيت سرمايه. 
 هاي خارجيهاي مناسب به منظور استفاده از همكاريها و ظرفيتايجاد زمينه. 
 گذاري استانهاي سرمايهشفاف سازي اولويت. 
 المللسنجي قابل ارائه در سطح بينبا امكانهاي مشخص ارائه طرح. 
 هاي سرمايه گذاري در سطح استانها و فرصترسيدن به اجماع در خصوص اولويت. 

 آزاد منـاطق  مـوردي  بررسـي  ايـران؛  آزاد منـاطق  تجاري عملكرد بررسي "بر طبق روال معمول كميسيون گزارش آموزشي با عنوان در ادامه 
 .ارائه شد خانم رضائيان توسط كارشناس كميسيون "1390-1393 سال هاي طي چابهار و كيش قشم،

 مختصري از گزارش بررسي عملكرد تجاري مناطق آزاد
 . رسالت اصلي مناطق آزاد ايجاد فضا و امكانات مناسب در جهت ايجاد اشتغال و توليد با هدف صادرات است ◊
از گمرك جمهوري اسالمي ارزش دالري كاالهاي وارداتي به مناطق آزاد بسيار برطبق بررسي هاي انجام گرفته و اطالعات استخراج شده  ◊

 .بيشتر از كاالهاي صادراتي از اين مناطق است
د ايران با وجود مزاياي زيادي كه براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي ترتيب داده است متأسفانه در امر سرمايه گذاري ناموفق آزا مناطق ◊

 .عمل كرده اند
يرد تا اين مناطق از نظر بايد به طور مستقيم در ساخت زير ساخت هاي مورد نياز مناطق آزاد وارد شده و آن را به عهده بگدولت  ◊

 .در حد استاندارد هاي مناطق آزاد جهان باشد ي اصليهازيرساخت
 .مطرح شد كه به اختصار بيان مي گرددمباحثي در ادامه و پس از پايان گزارش 

 .ق آزاد در ايران مناسب نبوده، به همين جهت اين مناطق نتوانسته اند موفقيتي به دست آورندمكان يابي مناط ◊
نمي توان به آمارهاي ارائه شده توسط مقامات دولتي و من جمله گمرك اعتماد كرد و بهتر است كارگروهي متشكل از چند آماردان از  ◊

 .آطالعات را در اختيار داشت ه شده و تحقيقات ميداني مناسب ترينسوي كميسيون تشكيل شده تا بتوان با بررسي اطالعات ارائ
 . تهيه كميته هاي خبرگي براي رفع موانع و مشكالت آماري در تحقيقات ◊
 .مي توان بخشي از درآمد حاصل از مناطق آزاد را صرف ساخت و تكميل زير ساخت هاي آن كرد ◊
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بهتر است مطالعه اي در خصوص مناطق ويژه اقتصادي به خصوص منطقه ويژه سرخس در استان خراسان با  هدف جذب سرمايه  ◊ 
 .تجارخارجي انجام پذيردجذب  گذاري و 

 .پس از آن به ارائه گزارش از نشست تخصصي تأمين مالي صنايع كوچك و متوسط توسط دبير كميسيون  پرداخته شد
 ن مالي صنايع كوچك و متوسطگزارش تخصصي تأمي

o  هاي بزرگ توسط بازار پول صورت تأمين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط عمدتاً توسط بازار پول است در حالي كه اين تأمين در بنگاه
 .گيردمي

o  بخش خصوصي در اصل بنگاه هاي زود بازده منابع قابل توجهي از شبكه بانكي را به خود تخصيص داده اند و اين امر سؤاالتي را براي
 .موضوع، انحرافات و كارآمدي تخصيص آن داشته است

o معلق را تبديل به مطالبات سوخت شده مي كند طرح هاي زود بازده نشان دهنده ظرفيت هاي جذب نشده است كه مطالبات. 
o مركزي به ساير بانك ها اعالم  منبعي در خصوص اندازه بنگاه به لحاظ حجم فروش و گردش مالي كه به شكل ابالغيه اي از طرف بانك

 .شود، وجود ندارد
o نسبت سرمايه به توليد در بنگاه ها به شدت افت كرده است و متوسط هزينه توليد به لحاظ ساختاري افزايش يافته است. 
o به شكل  يح است اما بهتر است در چارچوب يك سياست صنعتي،حكه بنگاه هاي كوچك و متوسط اثر بخشي بااليي دارند صامر  اين

 .شخصي عمل نشود
 راه هاي تأمين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط

o هدايت بنگاه هاي بزرگ به بازار بورس. 
o تقويت خوشه ها و استفاده از سازوكارهاي اعتبارات اسنادي. 
o ي صنايع كوچكتبديل حساب هاي دريافتي ترازنامه بنگاه ها به وجوه نقد از طريق تضمين نمادي چون صندوق ضمانت سرمايه گذار. 
o ارتقاء بهره وري بنگاه ها از طريق متشكل كردن و برند سازي آن ها. 
o تعديل يارانه بگيران و تخصيص منابع آزاد شده به بنگاه ها كوچك و متوسط. 
o كاهش ميزان سود و هزينه تسهيالت بانكي به شرط كارآمد سازي استفاده از تسهيالت. 
o عي و تبديل نقدينگي به ظرفيت هاي توليدي در حداقل زمانممانعت از كاهش نرخ رشد نقدينگي واق. 
 دهاپيشنها
 .تشكيل شودو اقدامات اجرايي گذاري هاي سرمايهجلساتي با مديران استان به منظور تعيين اولويت نياز است •
 .ماهه كميسيون ارائه شود ششبهتر است در ابتداي جلسه آتي، مختصري از عملكرد  •
تأثير فضاي ورود زائران به شهر مشهد براي ارائه به توليت جديد آستان قدس رضوي به منظور بهبود خدمات مطالعه اي در خصوص  •

 .مستقيم به زائران و مجاوران كم بضاعت

 .بررسي مناطق عمده فروشي و جذب سرمايه گذاران خارجي از اين مناطق •
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  :حاضران 

 .غفارنيا، بصيري، لبافي : هاخانم
 .ينب يشپ،  ، حسيني، ، شريفي، ابراهيمي، مسلممستعليخواجه نائيني، گرجي نيا، خوشرو، چشمي، استادي، : آقايان

 : غايبان
 .آژير مهندس خانم :هاخانم

 ي، مغانيكون ييصفا، ، شادكامخدادوست، دانشور، كالليسخدري، صابري فر، جوادي، پژوم، خندان دل، حميد، : آقايان

 : ميهمانان
 حقانيرشيدي، : آقايان

 

 

 دبير كميسيون سرمايه گذاري وتامين مالي

 محمد هاشم صفار

E mail  :  mh_saffar@yahoo.com 

 :مصوبات جلسه
 .افزايش سطح مشاركت اعضاء محترم -1
 .اطالعات اعضاء محترم در فاصله بين جلساتتبادل  -2
 .مشترك بودن اولين جلسه در سال آينده با كميسيون صنايع -3
 .خروج از محيط اتاق و حضور در دفاتر اعضاء محترم در مراكز توليدي -4
 

 


