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 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران صورتجـلـسه: کميسيون بازار پول و سرمایه

 -سود  محدو  ابابو     -آرگونن حاضرين محترم جلسه: جنابان آقايان: عباس 
 -علوی سونندندان   -حسودن سولددی   سد  -اله سعد یلطف -راداله افخدی ولی

 اس ی. احد  کدددايی -فرهاد فزونی -محد رضا شجاع ال ينی
سد محد هادی سوبحاندان  داريونا ابونحدزرکمرکز    مدهدانان؛ جنابان آقايان: 
ها و منسسات اعتباری محد رضا جدشد یککاننن بان  -پژوهشهای مجلس(

محد هادی منقعیکانجدن ملی  -حدد  آذرخشککارگزاری مفد ( -خصنصی(
 .ککارشناس کددسدنن( محد  سعد  حد ری مدثم احد ون   -لدزينگ ايران(

 12/12/1396باريخ جلسه:   8شدارر:
 محل بشكدل جلسه: 

 سالن کنفرانس کددسدننها
 دبدر جلسه: سرکار خانم ف ايی

 .مه ی معصنمی اصفهانی -احد  صادقدان -اردکانی علی شدس -بهادر احرامدان سد  جنابان آقايان: :غائبين جلسه
  شرح جلسه:

ا و مدهدانان خنشام  گفته و سپس به منضنعات قابل بررسی در ايون جلسوه ا    ابت ا آقای سننندان به اعضدر اين جلسه 
ايجواد  منضنع کشنر و بررسی سداستهای مالی دولت در سال آبی و هدچندن بررسی  1397جدله مروری بر بندجه سال 

   اشارر ندندن .احرا  صالحدت خري ار در بنرس معامالت عد ر و شرايطیشرايط 

 دردر ادامه م يرکل دفتر برنامه و بندجه مرکز پژوهشهای مجلس به ارائه گزارشی درخصنص چشم ان ا  اقتصواد ايوران   
   ندندن : پرداخته و به اهم منارد  ير اشارر  1397بندجه سال 

 خوال   رونو    ار  نرخ  بنرم  اشتغال  اقتصادی رش  و بنلد مدزان ايران با ارائه آمار  کالن اقتصاد تبررسی وضعد -

 منبونر  عنونان  هب جاری های هزينه افزايش  مالی های دارايی واگذاری برکدب(  بندجه کسریکمالی های دارايی واگذاری

 بندجه کسری ايجاد

 عدنمی بندجه مصارف و منابع کالن بصنيرارائه  -

 بشريح منابع قابل بصددم گدری در راستای بأمدن هزينه های بندجه  -

  1396بررسی منابع حاصل ا  درآم های مالدابی و مقايسه با قاننن بندجه و عدلكرد بندجه  -

 1396 سال بندجه قاننن با آن مقايسه و 1397 سال در انتشار قابل مالی اوراق کلارائه آمار  -

 اقتصادی رش  بر 1397 سال بندجه اليحه مستقدم آثار برآورد -
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 1396بررسی مدزان رش  ار ا افزودر فعالدتهای اقتصادی ا  جدله رش  اقتصادی  قددت نفت  بنرم  نرخ ار  در سال  -
  1397و پدش بدنی سال 

کشنر پدرامنن بسنيه  1397قاننن بندجه سال  5ببصرر  « »و  «و»ضرورت ب وين دستنرالعدل و آيدن نامه اجرايی بن   -
 های دولت ا  طريق بان  مرکزی ب هی

 بصنيب نحنر اخذ مالدات ا  حقنق به صنرت چن  پله ای -

 اشارر به وضع عنارض بر سدنار بنلد  داخل  -

 دريافت مالدات آالين ر های  يست محدطی در راستای بهبند شاخ  های محدط  يست  -

سپس ساير اعضا و مدهدانان به ارائه دي گار ها و نظرات خند پدرامنن مباحث مطروحه پرداخته و به اهم منارد  ير اشوارر  
 گردي : 
اشارر به ع م شفافدت در مباحث مربنط به مالدات در بندجه با وجند هزينه های انجام ش ر برای اجرای نظوام جوامع    -

 جند ن اشته و فرار مالدابی کنترل ننردي ر استمالدابی که متاسفانه هدچنان شفافدت و

 ع م وجند برنامه م ون در دولت و مجلس برای حل مسائل و مشكالت اقتصادی کشنر هدانن  سننات گذشته  -

بأکد  بر اينكه اشتغال ي  محصنل جانبی است و  مانی ايجاد می شند که ار ا افزودر در کشونر ايجواد شوند در     -
 ايجاد اشتغال  استفادر ا  منابع مالی است که شغل ناپاي ار خناه  بندحالی که ننار بندجه در 

پدرامنن مباحث مطروحه به پدندری منضونع نظوام جوامع     م يرکل دفتر برنامه و بندجه مرکز پژوهشهای مجلسدر ادامه 
رای بلنو  مو ت گرفتوه    اطالعابی مالدابی در اباق ايران اشارر ندندر و بأکد  ندندن  که با ساختار فعلی هدچ بصودددی بو  

شند. هدچدندن ايشان درخصنص منضنع پرداخت يارانه به رويه و ساختار غلط اين اق ام ا  دي  کلدوه کارشناسوان    ندی
اقتصادی اشارر ندندر و بأکد  ندندن  که اباق می بنان  با بدان دي گار خند در اين خصونص و بكورار آن بورای اذهوان     

 آن باثدرگذار باش . بصددم گدر کشنر  بر رون  اجرای

سپس رئدس کددسدنن پدرامنن منضنع بايد  صالحدت خري ار در بنرس در فروا سهام  بأکد  ندندن  که اين منضونع   
در چن  سال گذشته محل اختالف بندر  در حالی که اخدراً در دستنرالعدل آن اصالحابی صنرت گرفته که مشوكالبی را  

کل دندا معامالت عدنماً براساس بنافق صنرت گرفته و به بنرس گزارا دادر موی  در عدلكرد بنرس ايجاد می نداي .در 
 شند. 
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و  بونرس  یعوال  یشنرابعددن ش ر در ضنابط سپس کارشناس کددسدنن در اين خصنص به ارائه بنضدحابی پرداخته و 
و حوق بقو م سوهام    سوهام   عدو ر معوامالت  انجام  ن يفرآ   يخر اندمتقاض طيشرا پدرامنن 1391اوراق بهادار در مهرمار 

ارائوه ندندنو . در اداموه ايشوان در ايون       ايران و فرابنرساوراق بهادار بهران در بنرس  یو خصنص یدولت یها شرکت
  خصنص مناردی را به شرح  ير مطرح ندندن :

و حق بقو م  سهام  عد رمعامالت در   يخر اندمتقاضو اوراق بهادار   بنرس یعال یشنرابأکد  بر اينكه طبق مصنبه  -
معدار سا مان بونرس و اوراق بهوادار    اينباشن  که  "اهلدت"اصطالح دارای باي  حائز شرايط فنق يا به هاشرکتسهام 

 معامالت عد ر  مبهم و نامشخ  استمتقاضدان خري  در  "اهلدت"برای سنجش 

عو م بأيدو    "دلدل های عد ر بهب وين و ابالغ اين ضنابط منجب ش ر است باکننن بسداری ا  عرضهاشارر به اينكه  -
ا  جدلوه موی بونان بوه      بنسط سا مان بنرس و اوراق بهادار  با شكست مناجه شند "صالحدت کاهلدت( متقاضی خري 

های آلنمدندنم ايران  حدل و نقل خلدج فارس  ايران خندرو  بدده البر  و بدده آسدا در سال جاری واگذاری نامنفق شرکت
  اشارر کرد

 شرايط اساسی ذيل است:مننط به وجند صحت هر معامله قاننن م نی  190مادر  اشارر به -

 آنها؛قص  طرفدن و رضای ( 1

 ؛طرفدن "اهلدت"( 2

 ؛منضنع معدن که منرد معامله باش ( 3

 .مشروعدت جهت معامله( 4

قاننن م نی در منرد  211و  210ادر و اشارر به م منا ين قانننیو  دانانا  دي گار حقنقارائه بعاريف اهلدت ا   -
  "اهلدت"
در ايران اين معامالت   در ايران با دينر کشنرها بفاوت اساسی دارد عد رمقررات حاکم بر معامالت بأکد  بر اينكه  -

اوراق بهادار و بسنيه  گذاری مرکزی سپردرشرکت و  ايران   فرابنرساوراق بهادار بهران مبتنی بر حراج است و بنرس
 و اقبالی برای معامله بر اساس مذاکرر وجند ن ارد آن هستن  کامالً درگدر وجنر

ساختارهای استان ارد الزامات و   معامالت عد ر صرفاً باي  منطبق با های اوراق بهاداراشارر به اينكه در اکثر بنرس -
 تربب ندستم آنباش  و استان ارد يا مقررات دينری بر  و گزارشنری بسنيه  با ار در رابطه با بنظدم قرارداد
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در ادامه آقای سلددی پدرامنن اق امابی که در اين خصنص در بنرس صنرت گرفته است منارد مطرح ش ر در کددسدنن 
 بخصصی شنرای عالی بنرس را به شرح  ير مطرح ندندن :  

 بأکد  بر اينكه منضنع بايد  اهلدت در مشتريان کخري اران( داخلی و خارجی بفكد  می گردد -

 % به منظنر فراهم ندندن شرايط مشارکت واقعی 10% پدش پرداخت به 3 بغددر مدزان -

 رو  کاری  30افزايش م ت  مان ارائه اسناد باقی مان ر با  -

سال گذشته با بنجه به ضريب ا  حقنق صاحب سهام در برا   حسابرسی  3برای اهلدت  حقنق صاحب سهم در برا   -
 ای معامالت و شفافدت باال% به باال بر90شند به منظنر ايجاد اطددنان 

 در پايان مقرر گردي  نظرات کددسدنن به صنرت مكتنب به سا مان بنرس و اوراق بهادار منعكس گردد. 

 تاریخ انجام مسئول انجام متخذه تصميمات و اقداماتنتایج،  
یا  ظاتحمال

 مسئول پيگيری

1 
 

پدرامنن منضنع بايد  صالحدت خري ار در مقرر گردي  نظرات کددسدنن 
به صنرت مكتنب به سا مان بنرس و اوراق بهادار معامالت بنرس  
 منعكس گردد.

معاونت 
 کددسدننها

در اسرع 
 وقت

معاونت 
 کددسدننها

 


