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 اتاق تهران هیبازار پول و سرما ونیسیجلسه کم

   کل ریدبحاضرین از انجمن : 

 یبانا  مرکا  ناه یو نما یگااار هیو سارما یو ماا  یحضور کارشناسان و متخصصاان پاو  با

  یو صنهوق توسعه مل

 انینیسنگ یدکتر عل : سیرئ

 :و مااکرات موضوعات

 : اقتصاد کشور یفعل طیدر شرا  یسه محور چالش  -1

   یخارج یها هیدر ورود سرما لیتسه یبرا یارز یو موانع صدور ضمانت نامه ها تیمحدود    -

 یمرال نیدر ترام هیسره  برازار سررما شیافراا یو راه کرار هرا هیرماضررور  اصر ق قرانوا برازار ورو  و سر   -

SME  ها 

  نرخ در بازار وو  نیگذار بر نرخ سود و اص ق ا ریعوامل  تاث ییشناسا   -

 ریصرردور سررا یبرررا یمخررالا اسرت ولرر یتعهررد ورداخررت ارز یبررا صرردور ضررمانت نامره هررا یبانر  مرکررا  -2

 .ندارد یمشکل یارز یضمانت نامه ها

 نیرراز ا یبهررره ا یاسررت و بخررش خصوصرر یبخررش دولترر یبرررا یارز یصرردور ضررمانت نامرره هررا تیررولوا  -3

 .دستاورد ندارد

 .صادر شده است یصدور خدما  مهندس یبرا یارز یضمانت نامه ها یتا کنوا برخ  -4

شرود ترا و مشرارکت جردا  یسرهامدار ریاسرتررا  و وا  از مسر ریمسر دیربا یخرارج یهرا هیورود سررما یبرا  -5

 .شوند یجداگانه بررس ایهر کدا  ن س یر یووشش ها

 یطررق هرا یشرود  صرندوق بررا یاعطرا مر اایبانر  هرا بره متراضر تیربرا عامل یمنابع صندوق توسرعه ملر  -6

 . دارد  ranking و یرتبه بند ست یس  یبان  ها  یشده از سو یمعرف
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نکتره مهر    -7

در  یخررارج  یسره  شررر یبره صررندوق توسرعه ملرر یارسررال یطررق هررا یرتبره بنررد یارهررایاز مع یکریکرره  نیرا

 یاعطرا تیرطررق در رتبره او  و اولو نیرا یکیشرر نیحروق صراحباا سرها  طررق اسرت و در صرور  وجرود چنر

 .منابع صندوق قرار خواهد گرفت

 یعامرل بره صرندوق توسرعه ملر یبانر  هرا یطررق از سرو 200حردود  1395که در سرا    یجالب است بدان یول

 .بوده است یخارج  EQUITY یطرق دارا  یه است که فرط شد یمعرف

 

 

در رابطره برا موضروعا  مطروحره در  راایرا نر یایل یکرل انممرن ملر ریردب یمروقع یمحمد هادحاشیه جلسه در 

  :جلسه گفت نیا

اعترراد اسرت  نیربرر ا ایرن یاسرت  بانر  مرکرا یمنرابع مرال نیترام نر یایل یاز مشک   بارگ شرکت ها یکی

ذکرر شرده در   یچرالش هرا نیر  بنرا برر اردیرهرا قررار گ نر یایل اریبه صور  محدود در اخت دیکه منابع بان  ها با

اسرت و انممرن  تیرحرازا اهم اریعضرو انممرن بسر یشررکت هرا یبررا هیبازار وو  و سرما وایسیجلسه  امروز کم

 یبررسر و یمرورد واکراو نر یایل یشررکت هرا یبررا یمرال نیدر ترام یبرانک ریرغ یت ش کند ترا راه کارهرا دیبا

  : راهکار ها عبارتند از نیا نی  مه  تررندیقرار گ

  هیاز بازار سرما یمال نیتام یروش ها  -

  یاز بازار بده یمال نیتام یروش ها  -

  یمشارکت خارج یروش ها  -

  یخارج یاسررا  ار منابع مال یروش ها  -

 یمنابع صندوق توسعه مل تیعامل یروش ها  -

 منابع بان  ها تیاستفاده از عامل یروش ها  -

   یگذار هیعمر و سرما یها  یو ب یبازنشستگ یصندوق ها یاستفاده از منابع مال یروش ها  -

 ییکایو سند یاهرم ن یایاستفاده از ل یروش ها  -

 


