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 دستورکار جلسه:
 مدیریت ارزی در دوره پسا تحریم "تبادل نظر در خصوص رویکردهای" 

 صنعت و معدن مجلس شورای اسالمیهای اقتصادی، و راهکارهای بخش خصوصی جهت ارائه به کمیسیون هابندی درخواستجمع 

 

 

 : اهم موارد مطرح شده

ا خیر ب 7/5/95روز پنجشنبه مورخ  11:30ساعت  ،اتاق صنعتبه صورت مشترک با کمیسیون  و صنایع تبدیلیآب  کشاورزی،جلسه کمیسیون . 1

 آغاز شد. و حضار کمیسیون هر دو به اعضاء  مقدم جناب آقای مهندس شریعتی مقدم

ارائه  "مدیریت ارزی در دوره پسا تحریم "تهیه شده خود به سفارش انجمن مدیران صنایع را با موضوعگزارش می. در ابتدا جناب آقای دکتر چش2

 نمودند:

نرخ ارز ثابت ولی دو نرخی وجود داشت اما در  60قبل از انقالب رژیم ارزی تک نرخی حاکم بود. در دهه ی مختلف: هارژیم ارزی ایران در دوره -

در انجامید.  سال به طول 8نرخی کرد. تعدیل نرخ ارز  دولت دالر را تک 88تا  81به تک نرخی کردن ارز نشد. از سال  دولت موفق 72تا  70ی هاسال

 و دولتی ایجاد شد. باالترین شکاف بین نرخ ارز آزاد  92 سال

 هفت مسئله مدیریت نرخ ارز: -

    مید به نرخ ارز رسام دو نرخی ارز در ایران: نسبت نرخ ارز بازار آزارانت بالقوه از نظ .1

 ی مدیریت نرخ ارز، کنترل نوسانات آن است. هابی ثباتی نرخ ارز: از مهم ترین مولفه .2

 نرخ ارز و صادرات غیر نفتی: صادرات نسبت به نرخ ارز واکنش دارد) اثرپذیر است(.  .3

گذارد. وقتی پول تمام شده خیلی از محصوالت اثر میه : افزایش قیمت تمام شده دالر) تضعیف ریال( روی هزیننرخ ارز و وادرات)هزینه تولید( .4

 است.  هاداخلی تقویت شود به ضرر تولید کننده داخلی و به نفع خارجی

 یابد.میشود، هزینه تأمین مالی افزایش وقتی ریال بیش از حد تضعیف مینرخ ارز و موضوع تأمین مالی:  .5

فاده شود. سال پایه نیز مهم است زیرا است دارد،ن با کشورهایی که با آنها مبادله در ایرا : باید از تفاوت نرخ تورمچقدر باشدنرخ ارز باید  .6

    آید. میی مختلفی به وجود هاسناریو

)صادرات و واردات خدمات( و تراز  برد: مجموع سه مولفه تراز کاال، تراز خدماتمیتی نرخ ارز را در آینده به چه سم هاوضعیت تراز پرداخت .7

هش قیمت نفت به کمترین به دلیل کا هاتراز پرداخت 94کند. در سال میرا تأمین  هاخروج و ورود سرمایه به کشور( تراز پرداخت) هسرمای

 رسید. مقدار خود

 بندی و تحلیل آینده: جمع 

 دولت هد بود لذا اقتصادی تولید خوامد آن بی ثباتی بی ثباتی نرخ ارز مضر بوده و پیا اهمیت باالیی برخوردار است این است که آنچه که از

 باید محدود باشد.نیز نوسان نرخ ارز  دامنه سپس برنامه تثبیتی ارائه دهد. ید در ابتدا ارز را تک نرخی کرده وبا
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 غیر نفتی با تضعیف ریال باید در بلند مدت اتفاق افتد. تثبیت نرخ ارز هم به کاهش هزینه تأمین مالی و هم به کاهش نرخ  حمایت از صادرات

تفاوت نرخ تورم ایران و کشورهای طرف مبادله و اینکه کدام با . میزان افزایش نرخ ارز رسمی) تضعیف ریال( مطابق کندمیسود بانکی کمک 

تومان حق تولید کننده داخلی است، ا ما اعالم نرخ ارز  4250عنوان سال پایه انتخاب شود، تعیین خواهد شد. نرخ ارز کشور و کدام سال به 

 تواند به دولت کمک کند. میتومانی از جانب بانک مرکزی نیز  3500

 خواهند پذیرفت . تقویت رخ ارز در کشور ثیر را از نسنتی و کاالهای صنعتی بیشترین تأ و باید توجه داشت که کاالها و تولیدات کشاورزی

 به ضرر تولید کننده داخلی و به نفع تولیدکننده خارجی خواهد بود.  پول داخلی قطعاً

 ی شدید درکشور خواهد شد و لذا دامنه نوسان نرخ ارز باید محدود باشد.هانوسانات نرخ ارز سبب ایجاد تورم 

  

  :نظرات و پیشنهادات سایر اعضاء کمیسیون 

ی پیش نرخ ارز باال رفت اتفاق خاصی در صادرات و هازایش یابد، شرایط تولید داخلی برای صادرات مهیا نیست. وقتی در سال. حتی اگر نرخ ارز اف3

 .از واردات کشور مربوط به کاالهای اولیه برای صنعت و تولید استمیارزآوری نیفتاد. بخش مه

تومان باالتر رفت دولت به عنوان فروشنده وارد عمل  3500تواند نرخ ارز را به صورت شناور مدیریت کند، به عنوان مثال اگر نرخ ارز از میدولت . 4

 تومان کاهش یافت دولت به عنوان خریدار وارد بازار شود. 3500شده و اگر از 

امکان افزایش صادرات وجود ندارد. صادرکنندگان خواستار قیمت واقعی ارز هستند، باید  ،کنندگانی تولید و سایر مشکالت تولید ها. با وجود هزینه5

 به دنبال بازار آزاد جهانی بود.

 به دلیلپسته و زعفران نیز  مانندحتی در کاالهای کشاورزی دارای مزیت در بخش کشاورزی ما در حال از دست دادن توان رقابتی خود هستیم و . 6

 در کشور، بازارهای جهانی به مرور از دست خواهند رفت. هاو سایر عقب افتادگی خشکسالی

ن شرایط چند نرخی و رانتی یو در ا وجود دارند که تکرار خواهند شد ییهااگر دولت بخواهد نرخ ارز را با همین ارقام موجود حفظ نماید، رانت. 7

 ی تولیدی باشیم.هاتوانیم به دنبال حمایتمیموجود ن

ی ناگهانی ارز هاکند. این نکته نیز قابل توجه است که جهشمیارز سوبسید دار به اقتصاد ملی وارد  ،سال از برجام، صادر کننده . بعد از گذشت یک8

 تولید و صادرات به شرایط با ثبات نیاز دارند.  شود ومیی داخلی باعث کاهش ارزش سرمایه صادرکنندهلید کننده نیست و به نفع تو

ی برون رفت از شرایط و وضعیت موجود و هادر مشهد در آینده نزدیک، بهتر است به راه صنایع. با توجه به حضور کمیسیون اقتصادی و کمیسیون 9

 .ای خارج و وارد دیپلماسی اقتصادی گرددرسیده که دولت از دیپلماسی هسته ی ورود به اقتصاد غیر نفتی نیز اشاره شود. دیگر وقت آنهاراه
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 : مصوبات جلسه     

  ریزی استانداری(،برنامهسازمان مدیریت و ) ابراهیمی مهندس در راستای تکمیل گزارش ارائه شده در جلسه مقرر شد، جناب آقای 

 به کمیسیون صنعت تحویل نمایند.  ی راگزارش

  با توجه به گزارش تهیه شده توسط جناب آقای دکتر شاهنوشی) رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی( در رابطه با نرخ ارز و

ایشان برگزار حضور مادگی ایشان جهت همکاری با کمیسیون کشاورزی، مقرر گشت به منظور تبادل نظر یک نشست تخصصی با آ ماعال

 گردد. 

 در مرداد، شهریور و مهر ماه در میسیون اقتصادی، کمیسیون صنایع و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالبا توجه به حضور کمی

ی مد نظر خود را ها، مسائل روز و راهکارهانظرات، درخواستمشهد مقدس، مصوب شد اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی و صنعت 

 ی اتاق اعالم نمایند.هاخانه کمیسیونی نام برده به دبیرهابندی و ارائه به کمیسیونجهت جمع

  ،عالوه بر مورد فوق مقرر گشت تا اعضاء محترم کمیسیون صنعت که با مشکل نرخ برق صنعت و ساعات پیک مصرف درگیر هستند

 ی اتاق ارسال نمایند. های مجلس به دبیرخانه کمیسیونهامشکالت خود را به صورت مکتوب جهت ارائه به کمیسیون

 

 

 

 

 : حاضران
علیرضا  ،محمدرضا رحمانی ،سید محمد علی موسوی فرد ،محمود مرید احمدی ،مهدی مرادیامیر  ،یسید امید طباطبای ،علی شریعتی مقدمآقایان: 

سید حمیدرضا  ،آیدین رضائی نیا ،محمد بهبودی نیا ،حمیدرضا اسپالنیان ،داوود باقری ،اردالن منصوریان ،سعید ابراهیمی ،دی نبی زادههاسید ،نصیری

 عباس همتی کاخکی.  ،محسن مصدق عنبران ،محمد مهدی ناصری ،سلیمان فرامرزی ،محمدرضا قدسی ،جوادی

 زینلیان. ،پاکدل ،امیری ،سبزواری ،کاللی ،سنوئی محصل  :هاخانم

 غایبان: 
 ،استادی ،اردکانیان ،تازیکی چشمی، اسمیان، کیوانی، متین راد، مقامی،قسقاء رضوی، هرمززاده، اسحق آبادی، چمنیان، دور اندیش، فیاض، : آقایان

 ،مزروعی ،مصدق ،صراف ،صادقی ،طیبی ،کاللی ،کرباسی ،فرخ منش  ،فرقانی ،شاهنوشی ،سلیمی ،سلطانی  ،رضازاده  ،دانشور ،جمشینژاد ،تازیکی

 .منتظمی ،مظفری ،میری ،موسوی نژاد ،دیزادهها، موسی پور

 .سراچ احمدی عرفانی، :هاخانم


