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

 -بهیادر احرامدیان   سید   -راد اله افخمیی ولیحاضرين محترم جلسه: جنابان آقايان: 

 -محم رضا شیاا  الی ينی   -علی سنگدندان -حسدن سلدمی سد  - اله سعد یلطف

 اس ی. احم  کدمدايی -فرهاد فزونی -اردکانی علی شمس

حسدن عبی ه  مدهمانان؛ سرکار خانم سولماز وزيرزاده )بانک آين ه( و جنابان آقايان: 

محم رضا نافیی من))کمدسیدون تسیهد      -تبريزی)شورای بورس و اوراق بهادار(

 -د  روح اهلل مدر صانعی )کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار(س -کسب و کار(

محم هادی موقعی )انامین ملیی    - گران ايران(سد  ماد  بختداری )سن يکای بدمه

مدیمم احم ون ممحمی      -محم مه ی امدنی)مشاور بیازار سیرمايه(   -لدزينگ ايران(

هیا و  محم رضیا جمشید ی)کانون بانیک    -سعد  حد ری )کارشیناس کمدسیدون(  

سیعد  اسییمی    -حمد  آذرخ))کارگزاری مفدی (  -موسسات اعتباری خصوصی(

 .ايران( گذاری کانون نهادهای سرمايه)بد گلی

 16/11/1396تاريخ جلسه:    7شماره: 

 مح  تشکد  جلسه: 

 سالن کنفرانس کمدسدونها

 دبدر جلسه: سرکار خانم ف ايی

 .مه ی معصومی اصفهانی -احم  صادقدان -سد  محم  اتابک  -آرگون عباس  جنابان آقايان: :غائبين جلسه

  شرح جلسه:

ابت ا آقای سنگندان به اعضا و مدهمانان و به ويژه آقای دکتر عب ه تبريزی خوشام  گفتیه و در ادامیه در خصیور برخیی از مفیاد      

دولتم ضمن ابراز نگرانی از کمبود منابع عمرانی و بطور کلی منابع مح ود قاب  برنامه ريزی در اين اليحیهم تاکدی     97بودجه سال 

هزار مدلدارد تومان در کمدسدون تلفدقم امد  می رود کیه   100های دولت به مدزان ب موضو  تهاتر ب هیکردن  که با توجه به تصوي

هاي) را در چرخه تعامیت بانکهام پدمانکاران و اشخار تهاتر کن . متعاقباً در صورت اجرائی ش ن اين مصوبهم دولت بتوان  ب هی

ازياب . ايشان همچندن در خصور انتشار و فروش اوراق توسط دولیت ندیز   بخ) خصوصی ندز می توان  بخشی از منابع خود را ب

هايی که در زمدنه افزاي) نرخ اوراق و پر ش ن ظرفدت اين حوزه توسیط دولیت وجیود داردم    تصريح کردن  که با توجه به نگرانی

 بنظر می رس  اين مواد از بودجه ندز در کمدسدون تلفدقم با اصیحاتی همراه شون .  

-در ادامه پس از طرح اهم اخبار و  مسائ  روز توسط حاضرينم رئدس کمدسدون ضمن اشاره به نوسانات نرخ ارز و اهمدت شیفا  

http://192.168.0.37:7001/oa/,253300266005,PDF.TextOperations,253300159926
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سازی در مورد آن برای فعاالن اقتصادیم توضدحاتی را در خصور عملکرد موفق دولت در مهار نرخ ارز و ايااد ثبات اين بیازار  

های اخدر   که با وجود اينکه دولت مکرراً وع ه تک نرخی ش ن ارز را مطرح کردهم اما طی ماهطی سالهای اخدر ارائه و تاکد  کردن

هايی را برای اقشار مختلف جامعه ايااد کرده است. لذا کمدسدون بر آن شی  کیه   نوسانات ش ي ی در اين حوزه رخ داده و نگرانی

ی ح ود کاه) ارزش پول ملی بپردازد و بیر ايین اسیاس از آقیای     به بررسی اين موضو  از طريق تحلد  نرخ تعادلی ارز و ارزياب

 دکتر عب ه تبريزی اقتصاددان برجسته کشور دعوت به عم  آورد.  

سپس آقای عب ه تبريزی ضمن ارائه توضدحاتی در خصور تحلد  کارشناسی نوسانات نرخ ارز طی سالهای اخدرم بیه اهیم میوارد    

 ذي  اشاره نمودن :

 رقمی ش ن نرخ تورمم از جمله کاه) سطح تقاضا و همچندن نرخ باالی سود بانکی  ت دولت در تکتبددن عوام  موفقد -

انتقاد به عملکرد ضعدف و غدر اصولی بانک مرکزی  در اقتصاد کشور و همچندن توزيع سودهای موهوم توسط سدسیتم بیانکی    -

 طی سالهای اخدر

سمت بازار ارزم با توجه به کاه) نرخ سودهای بانکی و لیذا ضیرورت   بدنی بودن حرکت جريان نق ينگی به تاکد  بر قاب  پد) -

 اق ام بموقع بانک مرکزی در واکن) به اين رون  به منظور جلوگدری از اين نوسانات

تشريح عوام  موثر بر ع م امکان پايدن نگه داشتن نرخ ارز و نبود زمدنه های الزم برای کاه) آن در ايرانم و متعاقباً تاکدی  بیر    -

 ينکه افزاي) اين نرخم اصولی و منطقی بوده استا

تشريح برخی مشکیت در تبادالت مالی بدن المللی از طريق دوبی و حتی چدنم که منار به افزاي) هزينه های انتقیال میالی و    -

 متعاقباً کاه) مناسبات مالی يبن المللی ش ه است 

در مالیس   FATFاز جملیه   تایاری  استان اردهای بیدن المللیی  عضويت ايران در برخی سدستم های انتقاد به ع م تصويب  -

اسیمی و متعاقباً پد) بدنی تش ي  برخی مح وديت ها و تحمد  تبعات ناشی از آن برای سدستم مالی کشورم که ندازمن   شورای

م يريت بهدنه و سداست گذاری صحدح بانک مرکزی برای جلوگدری از تش ي  تقاضای سفته بازی در کوتیاه می ت و در عیدن    

 ی افزاي) اصولی قدمت ارز استريزی مدان م ت و بلن  م ت دولت براحال برنامه

 ديگر اعضا و مدهمانان ندز به طرح نظرات کارشناسی و سواالت خود در اين زمدنه پرداخته و به اهم موارد زير اشاره نمودن : سپس

 ای و ثبت سفارش کاالها به نرخ آزادنرخی ش ن ارز از طريق حذ  ارز مبادلهطرح سوال پدرامون امکان تحقق تک -

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiot-Dst5PZAhXCDuwKHeiZBjAQFgg7MAc&url=https%3A%2F%2Fwww.tejaratbank.ir%2Ffile_manager%2F1538086-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2584%25DB%258C-FATF.html&usg=AOvVaw0l7FzGf4dRE5S65qL_vqgp
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 های کاالهای مصرفی و متعاقباً سطح تقاضا  درخواست تحلد  اثرات تورمی نرخ ارز بر سطح قدمت -

 سوال در خصور امکان اجرای سداست تک نرخی ش ن ارز در شرايط فعلی -

گذاری دستوری برخی کاالها از جمله خودرو توسط شورای رقابتم در شرايطی که عوام  و نهیاده هیای   ابراز نگرانی از قدمت -

 تولد  آنها به علت وابستگی به نرخ ارزم با افزاي) ش ي  قدمت مواجه هستن 

 طرح سوال پدرامون نسبت حام منابع و مصار  ارزی کشورم با توجه به ادعای دولت مبنی بر کفايت منابع ارزی  -

 زار آزاددولتم با تفاوت قاب  توجه از نرخ ارز در با 97درخواست تحلد  تبعات تعددن نرخ ارز در بودجه  -

نرخی در کوتاه م ت را بسدار بعد  ارزيابی ش ن سداست ارز تکبن ی مطالبم امکان اجرايیتبريزی ندز ضمن جمعسپس آقای عب ه

های مختلف از طريق سداستگذاری بموقع و مناسیب توسیط دولیت    کرده و در عدن حال تاکد  کردن  که امکان کاه) فاصله نرخ

با اشاره به تاثدر بدانات مسئولدن بر اقتصاد کشور بر اساس مبانی اقتصاد رفتاریم بر ضیرورت تمرکیز و   وجود دارد. ايشان همچندن 

سیازی در خصیور   دقت بدشتر مسئولدن در ارائه سدگنال به بازار تاکد  کرده و در عدن حال تصريح کردن  کیه کیه بايی  شیفا     

قامات باالتر برای مقامات کشور و حتی آحاد جامعیه انایام شیودم    وضعدت فعلی و آثار و نتايج آنم توسط رئدس بانک مرکزی و م

 گذاری متناسب با مصالح کشور صورت گدرد.تا متعاقباً در حاکمدت ندز عزم ج ی برای اناام اصیحات ساختاری و سداست

رخ ارز تعیادلی در بیازار   ن"در ادامه کارشناس کمدسدون ضمن نماي) فاي  پاورپوينتیم به ارائه گزارشی در خصور ارز با عنوان 

 را ارائه و اهم سرفصلهای ذي  را تشريح نمودن : "ايران

 2013رون  تاريخی نرخ دالر از سال  -

 تشريح رويکردهای تعددن نرخ ارز -

 ارزيابی نرخ جهانی دالر از زبان تحلد  گران -

 ارزيابی نرخ ارز آتی -

هیای موجیود در برابیر رونی  يکسیان سیازی و       ريح نگرانیتبددن الزامات و مح وديت های نظام تک نرخی ارز و همچندن تش -

 آزادسازی نرخ ارز

 تحلد  نمودار وضعدت تکندکال نرخ ارز -

رس  که با وجیود اذعیان و اشیرا     بن ی مطالب مطروحهم تاکد  کردن  که به نظر میدر پايان اين بخ) آقای سنگدندان ضمن جمع
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بدنیی  ه  خاصی برای م يريت و کنترل بازار ن ارد زيیرا در شیرايطی کیه پید)    دولت و بانک مرکزی به شرايط موجودم دولت برنام

ندز گذشته است. لذا از آناائدکیه همچنیان فعیاالن     477تومان بودم نرخ ارز در حال حاضر از مرز  4600قدمت تئوريک ارز ح ود 

ی توسط بانک مرکیزی صیورت گرفتیه و بیا     اقتصادیم پد) بدنی رش  قدمت ارز را دارن م انتظار می رود که اق ام عاجلی و موثر

 توجه به تاثدرات فراگدر ان بر کلده بخ) های اقتصادیم نوسانات اين بازار کنترل شود.

م از نحوه وصول مالدات توسیط دولیت   96ايشان در پايان با اشاره به اعیم خبر تحقق ص  درص ی مالدات دريافتی دولت در سال 

بیه   97در شرايط ناعادالنه و انتقال فشار آن به واح های اقتصادی انتقاد کرده و برضرورت بازنگری در رون های موجود در سیال  

 لدت واح های اقتصادی تاکد  کردن .منظور جلوگدری از اخیل در فعا

-آقای سنگدندان در پايان مقرر نمودن  که کانال تخصصی کمدسدون بازار پول و سرمايهم جهت تسیهد  در انتقیال مطالیب و اطیی     

 های آتیم توسط کارشناسان کمدسدون ايااد گردد.رسانی

 تاریخ انجام مسئول انجام متخذه تصميمات و اقداماتنتایج،  
یا  ظاتحمال

 مسئول پيگيری

1 

 

 

2 

در اين نشست تحلد  کارشناسی نوسانات نرخ ارز و دالي  و تبعات آن بررسی 

خصورم بر ضرورت تسريع دولت  ش ه و ضمن تبادل نظر کارشناسی در اين

  يريت بازار ارز کشور تاکد  گردي .در م

سرمايهم جهت تسهد  در انتقال ومقرر گردي  کانال تخصصی کمدسدون بازار پول

 های آتیم توسط کارشناس کمدسدون ايااد شود.رسانیمطالب و اطی 

- 

 

 
کارشناسان 

 کمدسدون
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