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  :صفحــاتتعداد 7

 کمیسیون صنعت 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   
 

 تاریخ برگزاری: 30/30/7037

 شماره جلســه: 4

یع،معادن اتاق بازرگانی،صنامحل برگزاری: 

 (7وکشاورزی خراسان رضوی)
 جناب آقای احمدی سلیمانیرئیس جلسه:         8ساعت شروع:     01ساعت خاتمه:     

 

 : دستورکار جلسه

 عمق و پایداری بحران ارزی 

 تحریم ها و آینده اقتصاد کشور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهم موارد مطرح شده :
روسای محترم کمیسیون های صنعت و بهبود فضای کسب و کار ، جناب آقای دکتر  پس از عرض خیرمقدم خدمت حضار توسط

مرادی دبیر محترم کمیسیون صنعت، گزارش مختصری در خصوص وضعیت اقتصادی و تولیدی واحدهای استان ، به شرح ذیل در 

 جلسه کمیسیون ارائه نمودند : 

 وضعیت اقتصادی و تولیدی واحدهای استان :
 تولید واحدها کاهش یافته است.رشد میزان  -7

مناسبی از مواد اولیه  "موجودی مواد اولیه واحدها به شدت کاهش یافته است لکن به نظر می رسد اغلب واحدها ذخیره نسبتا -2

 تا پایان سال قبل داشته اند . 

 برابر شده است .  2ولیه بیش از درصد بوده است و به عبارتی قیمت مواد ا 753میانگین درصد رشد قیمت مواد اولیه نزدیک  -0

درصد وضعیت موجودی کاالهای تولیدی در انبار به شدت کاهش داشته است و در شرایطی که در پایان سال بسیاری از  -4

 واحدها نسبت به پایان سال قبل از آن با انباشت محصول مواجه بودند، در حال حاضر اغلب تولیدات همزمان به فروش می رسند. 

درصد در  70درصد رشد داشته است که این میزان رشد خود را با  52به صورت میانگین قیمت محصوالت تولیدی کارخانجات  -5

 بازار نشان می دهد. 

 درصد سرمایه در گردش بیشتر نیازمند می باشند .  32به طور متوسط در حال حاضر واحدها به  -6

صادرات بسیار مناسب بوده است ، میزان صادرات در نیمه نخست امسال نسبت به علی رغم آن که بیان می شود اغلب شرایط  -7

 مدت مشابه سال قبل رشد معنی داری نشان نمی دهد.

 درصد کاهش داشته است. 5/5میانگین اشتغال مستقیم واحدها در نیمه نخست امسال  -0

 و در درجه بعدی نقل و انتقال ارز می باشد.در حال حاضر عمده ترین مشکل واحدها تامین مالی و تامین مواد اولیه 

 : واحدها به تفکیک صنایعفعالیت های وضعیت 

  در بررسی صنایع مختلف بیشترین کاهش درصد تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به صنایع قطعه سازی و

 خودرو و بیشترین میزان افزایش تولید مربوط به صنایع برق و الکترونیک بوده است.

  میزان موجودی مواد اولیه در صنایع کانی غیرفلزی و نیز صنایع ماشین سازی و تجهیزات در نیمه نخست سال جاری

 درصد نسبت به زمان مشابه در سال قبل کاهش داشته و به وضعیت بحرانی مبدل گردیده است. 53بیش از 

  جهیزات بیش از درصنایع ماشین سازی و ت درصد و 733میانگین درصد رشد قیمت مواد اولیه در اغلب صنایع بیش از

 درصد بوده است. 033

  درصد افزایش مربوط به صنایع کانی غیرفلزی بوده است که بخشی از  773بیشترین افزایش قیمت محصوالت تولیدی با

 این افزایش قیمت با کاهش حاشیه سود فروشنده ها جبران شده است. 
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  درصد  773بیشترین میزان سرمایه در گردش مورد نیاز مربوط به صنایع برق و الکترونیک و سپس صنایع کانی غیرفلزی با

 درصد بوده است. 25افزایش و کمترین میزان افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز در حوزه صنایع غذایی با 

  بیشترین میزان کاهش صادرات در صنایع کانی غیرفلزی وصنایع غذایی بوده است و صنایع نساجی از رشد قابل تاملی در

 صادرات برخوردار بوده اند . 

  بیشترین کاهش میانگین اشتغال مستقیم مربوط به واحدهای برق و الکترونیک و به دنبال آن صنایع قطعه سازی و خودرو

 بوده است. 

 بخش اصلی به شرح ذیل ارائه نمودند :  4مه جناب آقای دکتر قاسمی مطالب خود را در در ادا

 بیان تصویر کلی تحریم های وضع شده و تحریم های پیش رو  -7

 آثار تحریم ها بر متغیرهای اقتصاد کالن در حدود داده های منتشر شده -2

 ا پیچیدگی های مقابله با تحریم ها در دوره جدید تحریم ه -0

 بیان نکاتی مربوط به تحریم های ایران از دیدگاه اقتصاد سیاسی -4

 :بیان تصویر کلی تحریم های وضع شده و تحریم های پیش رو  

تحریم های فعال و اجرا شده شامل : تحریم دالر و فلزات گرانبها ، برخی از بخش های خودرو سازی و تراکنش های انجام شده با 

 کشور درخارج از قلمرو  ریال

 تحریم های پیش رو در سیزدهم آبان : تحریم بانک مرکزی و سایر بانک ها و نهادهای مالی کشور ، بخش انرژی، نفت و کشتیرانی

منطق پشت تحریم ها در کتاب های منتشر شده در این خصوص : نقطه آسیب پذیر بسیار جدی ایران ، وابستگی کشور ما به 

دلیل وجود همین منابع نفتی ، به تجارت بین الملل می باشد. هدف تحریم ها، انزوای مالی و صادرات نفت و پیوستگی ایران به 

تجاری ایران است. نکته مهم دور جدید تحریم ها ، نوعی استراتژی برعکس دوره اوباما می باشد. در آن زمان به وزارت خزانه داری و 

خفیف هایی در مجازات خاطیان از تحریم اعمال کنند . دیدگاه جدید ، وزارت خارجه اختیار داده شده بود که در صورت تشخیص ، ت

موردی از انواع تحریم ها ذکر شده است که شامل ممانعت به ورود به خاک امریکا ، ویزا  72عکس آن دیدگاه می باشد . یک فهرست 

سایر عناصر وابسته مجاز هستند که براساس ، مصادره اموال و .... می باشد که وزیر امور خارجه با مشورت وزارت خزانه داری و 

تشخیص و صالحدید یکی یا همه انواع این تحریم ها را علیه فرد یا مجموعه خطاکار ، اعمال کنند و به همین دلیل اوضاع تحریم ها 

 نسبت به گذشته پیچیدگی های بیشتری دارد.

شرایط حال حاضر و پیچیدگی های مقابله با بررسی وضعیت متغیرهای کالن و پیش بینی های مناسب با توجه به  -

 تحریم ها در دوره جدید تحریم ها

، متاسفانه مانند سال های  7037با توجه به اعالم بخش های مختلف اقتصاد توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سه ماهه اول 

گذشته هیچ تحلیل دقیقی از این داده ها قابل به انجام نیست. چرا که آمارهای منتشر شده از این دو مرکز با یکدیگر متناقض می 

رشد مثبت داشته است درحالی که بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  0/3طی آمار بانک مرکزی بخش کشاورزی باشند . به عنوان مثال 

و سایر  IMFکشور ، بر اساس گزارش های  2373و  2370رشد منفی روبرو بوده است. رشدی که برای سال های  0/3این بخش با 

باشد . البته   -73و  -5/5عددی بین  7030، و برای سال  -0و  -0/2نهادهای داخلی پیش بینی می شود ، برای امسال عددی بین 

که با شرایط زیر اقدام فعاالنه  این ارقام در صورتی هستند که کشور هیچ اقدامی انجام ندهد درحالی که در سناریویی تحت عنوان

 توصیف می گردد وضعیت متفاوت خواهد بود : 
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 هزار بشکه نرسد. 333اگر صادرات نفت به کمتر از  -

 درصد نرسد. 03اگر بخش خودرو سازی به نحوی اقدام کند که تولیدات آن به کاهشی بیش از  -

درصد قابل مهار  -2در حدود  7030حتی می تواند مثبت باشد و رشد اقتصادی سال  7037در این صورت رشد اقتصادی سال 

 واقع امکان این اتفاق وجود دارد.خواهد بود ، که در 

اعالم کرده  7/25و  2/24بر اساس نرخ تورم منتشر شده از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که به ترتیب نرخ تورم نقطه به نقطه را 

تورم  اتفاق ویژه ای نداشته باشیم ، نرخ 37اند ، اگر شبیه سازی صورت گیرد و فرض بر این باشد که در شش ماهه دوم سال 

 درصد خواهد بود. 02برای کل این سال حدود 

نرخ رشد اقتصادی منفی و نرخ تورم باال ، با انتظار تئوریکی که وارد شدن شوک عرضه ، رکود تورمی باالیی را به همراه خواهد 

 داشت کامال سازگار می باشد. 

میلیارد دالر ثبت سفارش صورت گرفته است در 53حدود  07/36/7037براساس آمار رسمی موجود در مورد صادرات و واردات تا 

میلیارد بوده است. در واقع این عدد این سیگنال را می دهد که هم  5/70، حدود  36شهریور سال  07حالی که همین عدد در 

این امر خود به  فعاالن اقتصادی با توجه به پیش بینی احتیاطی که بابت وضعیت واردات دارند ، واردات خود را جلو انداخته اند و

میلیارد دالر و نصف میزان سفارش های  25بازار ارز فشاری آورده است. همچنین میزان ارز تخصیص داده شده به واردات حدود 

درصد از  27میلیارد دالر سفارش های ثبت شده است. حدود  53ثبت شده و ارز تامین شده تا این تاریخ حدود یک چهارم میزان 

مواد اولیه  "که عمدتا 2درصد مربوط به گروه  5/62)کاالهای اساسی( و حدود  7، مربوط به کاالهای گروه این ثبت سفارش ها

تولیدی و قطعات و ماشین آالت و ... هستند و بقیه در سایر گروه ها پخش شده است. اگر بر این مبنا فضای سیاست گذاری 

اقدامی می تواند در حوزه های مختلف سیاست گذاری انجام دهد. با در کشور را تحلیل نماییم و بررسی کنیم که اصوال دولت چه 

نظر داشتن اینکه دولت به دلیل وجود شرایط تحریم ها و همچنین به دلیل ویژگی های خاصی که مسائل اقتصاد ایران در 

تفاده از ابزارها و سیاست امکان اس "وضعیت کنونی و فعلی دارد ، نخستین مساله موضوع معمای نرخ سود می باشد، دولت عمال

های کالسیک اقتصادی را ندارد. در ماه های اخیر که کشورهای آرژانتین و ترکیه دچار بحران ارزی شدند یکی از ابزارهای 

 اقتصادی کالسیک این بود که نرخ بهره افزایش یابد. اما آیا این امر در ایران امکان پذیر است تا در مقابله با کاهش ارزش پول نرخ

 سود را افزایش دهیم؟ 

به دالیل مختلف فضای تصمیم گیری برای دولت در این حوزه بسیار محدود است چرا که به دالیل مختلفی مثل وضعیت سیستم 

بانکی هرگونه تغییر با هدف افزایش نرخ سود ، به این معنی است که موتور اعسار نظام بانکی را پرقدرت تر کنیم . همچنین این 

سود به معنی افزایش هزینه های مالی برای بنگاه های اقتصادی در شرایط رکودی می باشد که عمال موجب دامن  افزایش نرخ

زدن به این رکود خواهد شد . از طرفی با توجه با وضع مالی دولت که در سال گذشته حجم انبوهی از اوراق را به فروش رسانده و 

اوراق منتشر کرده است و باید بابت این اوراق سود پرداخت کند ، در صورتی  36همچنین در شش ماهه اخیر که چند برابر سال 

که نرخ سود افزایش یابد به این معناست که در شرایطی که درآمدهای دولت در حال کاهش است ، هزینه های دولت نیز افزایش 

 ولت خواهد شد . یابد . که این موضوع هم در کوتاه مدت و هم در میان مدت موجب عدم تعادل مالی د

همچنین ساختار همه بخش های تولیدی اقتصاد کشور ما درنهایت ارتباط نزدیکی با واردات دارد و به محض اینکه دولت تغییری 

در سیستم ارز کشور اعمال نماید بالفاصله قیمت تمام شده تولید افزایش یافت و هزینه ها و تورم ایجاد شده پس از انتقال به 

 نهایت به مصرف کننده منتقل خواهد شد. تولیدکننده در
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با رقابت بر  03مشکالت سیستم بانکی ایران منحصر به تعدادی موسسه مالی غیرمجاز نبود . مشکالت نظام بانکی ایران که از دهه 

سر افزایش نرخ بهره آغاز شد به دلیل همزمانی تزریق درآمدهای نفتی در آن دهه به اقتصاد ایران ، قابل رویت نبود. به محض 

، مشخص شد که ترازنامه این بانک ها به طور واقعی در چه وضعیتی قرار دارد و اکنون در شرایطی ورود اقتصاد به دوران رکود 

قرار داریم که نظام بانکی کشور با زیانی انباشته در ترازنامه ها ، با حجم عظیمی دارایی های موهوم که اصال وجود خارجی ندارند 

کشور را تشکیل می دهد . بر اساس استانداردهای بین المللی قطعا  GDP مواجه می باشد و ابعاد و آثار آن درصد عظیمی از 

کشور ما با یک نظام بانکی دارای بحران روبرو است . حجم بدهی هایی که نظام بانکی کشور به طلبکاران خود دارند چندین برابر 

امه ای نظام بانکی کشور می باشد. که اگر اضافه سرمایه و دارایی هایی ست که این بانک ها دارا هستند و این به معنی اعسار ترازن

برداشت بانک مرکزی در میان نبود که به بانک ها واگذار کند این بانک ها دچار اعسار نقدی نیز می شدند. اما حالت معما گونه 

مواجه هستیم این مشکل اینجاست که در سطح خرد با قحطی نقدینگی مواجه هستیم اما در سطح کالن با خلق سریع نقدینگی 

و جواب این معما اینجاست که فقط و فقط بخش عمده نقدینگی خلق شده به سود سپرده ها داده شده است و چون سایر بازارها 

تاکنون فعال نبوده اند این وضعیت نظام بانکی قابل پوشش بود اما در حال حاضر که سایر بازارهای ارز و مسکن فعال شده اند 

 ار باال و قریب الوقوع مواجه خواهیم بود. احتماال با تورمی بسی

معمای بعدی ، معمای رکود می باشد که تا اکنون به وقوع پیوسته و اگر قرار باشد دولت به سمت سیاست های کالسیک حرکت 

منابع  کند باید به سمت سیاست های انبساطی برود اما به دلیل وضعیت بحرانی نظام بانکی و عدم وجود سرمایه گذاری خارجی ،

 مالی کافی جهت تزریق و مقابله با رکود را نخواهد داشت.

معمای آخر نیز ، معمای بخش خصوصی و بخش عمومی است که هم اکنون بخش عمومی در پیشانی تحریم ها می باشد که 

 فهرست های مختلف تحریمی تنظیم شده است .

 ی اثر گذار است :کانال که مشخص می کند چگونه تحریم ها بر تولید و بخش حقیق 0

 محدودیت واردات  -0تاثیری که صادرات نفت بر صادرات غیرنفتی دارد   -2صادرات نفت   -7 

 کانال از جهات مختلف موجب افزایش تورم و کاهش تولید و اشتغال می شود . 0این  

ردات واسطه ای بسنجیم، تعدیل شده است اگر وابستگی بخش ها را به وا 7033براساس جدول داده ستاده که برای سال 

ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل  -بیشترین بخش هایی که تحت تاثیر قرار خواهند گرفت شامل : ساخت وسایل نقلیه موتوری 

کاغذ و محصوالت کاغذی و ....  –منسوجات  -ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک  –ساخت مواد و محصوالت شیمیایی  –

شی که به طور طبیعی بیشترین آسیب را به دلیل مشکالت واردات خواهند داشت حوزه های ذکرشده بخ 75می باشند . یعنی 

 خواهند بود. 

از جهت دیگر ، اگر ضریب فزاینده تولید بخش ها را مبنا قرار دهیم و اگر قرار باشد بخش هایی از اقتصاد در پیشانی سیاست 

شد یک تحرک اقتصادی ایجاد کند، بخش های دارای اولویت می توانند ساخت گذاری فعاالنه دولت قرار بگیرند و دولت قرار با

محصوالت غذایی و آشامیدنی ، بخش کشاورزی ، ساخت پوشاک ، عمل آوری و رنگ کردن خز ، ساخت منسوجات، ساختمان، 

ستند که بیشترین ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات باشد . این بخش ها ، عمده بخش هایی ه

 و با فرض محدودیت واردات را خواهند داشت. شرایط تحریمضریب فزاینده تولید در 
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دو راهی که سیاستگذار به زودی با آن مواجه خواهد شد دو سناریو خواهد داشت : یک بدیل سیاستی این خواهد بود که تورم در 

باید تالش کنیم که مانع از تعمیق بیشتر رکود شویم. بدیل بعدی این است که  "حال افزایش و غیر قابل انکار است پس ناچارا

کرد اما تالش کنیم که جلوی ابرتورم را بگیریم. متاسفانه اجرای هردو سناریو به صورت رکود قطعی است و کاری نمی توان 

همزمان به راحتی امکان پذیر نیست چرا که بنا به دالیل ذکر شده در مطالب قبلی در کشور فضای فراخ سیاست گذاری وجود 

اعالم کرده اند که سیاست دوم را اتخاذ کند که مانع از  ندارد اما بخش بزرگی از مراکز تحقیقاتی کشور به عنوان پیشنهاد به دولت

 وقوع ابرتورم شود . 

 نکات مربوط به اقتصاد سیاسی  -

کشور های عربی ، انجام داده است . بیان می کند که اگر ما بر اساس  2373به اتفاقات کشورهای بانک جهانی راجع  ی کهتحلیل

درصد غنی به فقیر و سایر مواردی که نشان می دهد که  23اقتصادی ، میزان هزینه شاخص های اقتصاد کالن مثل تورم ، رشد 

ریشه اقتصادی  2373آیا مواهب رشد در اقتصاد به نحو مناسبی توزیع شده است یا خیر ،صحبت کنیم، باید گفت که اعتراضات 

می کنیم مشخص می شود که این مردم به  جدی نداشته است. اما هنگامی که از مردم یکایک این کشورها نمونه گیری و سوال

دو دلیل عمده به خیابان ها آمده اند که آن دو عامل، وضع اقتصادی خراب و فساد باال بوده است . اما در این جا سوال مطرح می 

از شود که چگونه از دیدگاه شاخص های اقتصاد کالن وضع این کشور در حال بهبود بود درحالی که نارضایتی ذهنی مردم 

خدمات دولتی و حاکمیتی وجود داشت این پارادوکس اینگونه تحلیل می شود که عده ای خاص رانت هایی را در اختیار داشتند و 

این رانت ها را به اشکال مختلفی بین گروه های خاصی از مردم که خودی محسوب می شدند توزیع می کردند . بنابر این پیمان 

رکود  2330رانت بین خودی ها و عموم مردم و از آن طرف مجازات خاطیان . زمانی که در سال  اجتماعی دو ابزار داشت : توزیع

در این کشورها اثر کرد و عدم تعادل های مالی و بودجه ای موجب تضعیف بخش اول آن پیمان سنتی یعنی توزیع رانت شد ، اوال 

رها برای اینکه توازن را برقرار کنند بیشتر به قوه قهریه کیفیت خدمات عمومی در این کشورها کاهش یافت و از طرفی این کشو

روی آوردند. پس حس گیرافتادگی بوجود آمد که هر شخص و خانواری از خود پرسید که آیا وضع من باید اینگونه باشد ؟ آیا من 

قتصاد کالن . بنابراین شایسته زندگی در این شرایط هستم ؟ و این حس نارضایتی بود که وارد عمل شده بود نه شاخص های ا

شاید دولت تصور کند که بر روی کاغذ مشکل را حل کرده است اما مساله ای که در نهایت کار می کند حس مردم است که در 

برداشت عمومی از شیوه حکمرانی اقتصادی ممکن است مسیری متفاوت از روند شاخص های کالن داشته باشد و در نهایت  نهایت

 رایط می تواند به نارضایتی از ایجاد کننده شرایط تبدیل شود. این نارضایتی از ش

 تحلیل های جناب آقای دکتر جبل عاملی :

در حوزه تحوالت نرخ ارز خواهد بود . ابتدا بررسی می کنیم که شوک ارزی اخیر چه مقیاسی نسبت به شوک  تمرکز اصلی بحث

ده است سه شوکی که پس از انقالب شوک های پررنگی بوده اند در های گذشته دارد. اقتصاد ما همواره دچار این شوک ها بو

و شوکی که امروز با آن دست به گریبانیم روی داده اند. شاخصی داریم به نام فشار بازار که  33، ابتدای دهه  73ابتدای دهه 

ص و خط بحران را براساس آمار بانک تغییر در ذخایر بانک مرکزی را نرماالیز کرده + تغییر در نرخ ارز می کند که اگر این شاخ

و دور قبلی تحریم های نفتی، خط  33مرکزی که بر مبنای ذخایر ارزی داریم به دست آوریم مشخص می شود ، در ابتدای دهه 

 بحران ارزی را در سه مرحله رد کردیم. 
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اما در مورد بحران اخیر تجربه متفاوتی اتفاق افتاده است به این صورت که اگر در ابتدای دهه نود ما یک شوک داشتیم و بعد از 

آن چند ماه وضعیت دالر آرام بود و مجدد شوک داشتیم ، اما در این بحران اخیر ما در فواصل زمانی کوتاه وضعیت شوک روی 

باشد . لذا هم از  33اتفاق می تواند ناشی از تجربه مردم در سابقه بحران ارزی گذشته در سال  شوک داشته ایم. مقداری از این

 نظر سطح قیمت و هم از نظر پایداری نوسان ، شوکی که اکنون در بازار داریم قابل مقایسه با شوک های قبلی نیست . 

تومان را تعریف کرد و موجب بسته شدن کل بازار شد و بانک مرکزی  4233چه اقداماتی دولت صورت داد : در فروردین ماه ارز 

ماه از این سیاست می خواهیم نگاهی به میزان تحقق هدف دولت که  7-6مجبور بود دنباله رو این اقدام باشد . اما پس از گذشت 

اشته باشیم. طبق محاسباتی که انجام شده است ، هیچگونه اختالفی در نرخ کاالهایی که ارز کنترل قیمت کاالهی اساسی بود د

تومانی به آن ها اختصاص می یابد در مقایسه با سایر کاالها ) حتی کاالهایی که با نرخ بازار آزاد تامین می شوند ( وجود  4233

ال شکست خورده است چرا که در بحران ارزی این انتظارات تومانی یک سیاست کام 4233ندارد. یعنی عمال سیاست نرخ ارز 

 هستند که قیمت های نهایی را شکل می دهند . 

اگر ما تقاضای ارز را تقسیم بندی کردیم و دولت تصمیم گرفت که فقط تقاضای مربوط به کاالهای اساسی را پوشش دهد و 

ی افتد ؟ مابقی تقاضای ارز ) غیر از میزانی که مربوط به کاالهای توجهی به تقاضای حفظ دارایی مردم نداشته باشد چه اتفاقی م

اساسی است و دولت پوشش می دهد ( در جایی دیگر از اقتصاد قیمت متفاوتی را ایجاد می کند که همان قیمت، معیار قیمتی 

 همه کاالها خواهد شد. لذا این سیاست چند نرخی کار نخواهد کرد. 

 اقتصاد چقدر است ؟ در نهایت نرخ ارز تعادلی 

هزار تومان می باشد که  77-73بر اساس فرضیات درنظر گرفته شده و محاسبات انجام شده نرخ ارز تعادلی بدست آمده حدود 

 فاصله چندانی با نرخ ارز آزاد در روزهای اخیر ندارد .

ارز، پرهیز از غافلگیر کردن بازار ارز، حفظ اقداماتی نظیرگذر از التهاب، به رسمیت شناختن بازار، تجدید نظر در سیستم تخصیص 

اعتبار سیاستگذار، عدم مداخله در ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش بوروکراسی تجارت و ابزار هایی همچون افزایش نرخ بهره 

ی تواند در بانکی به جهت افزایش انگیزه نگهداری ریال ، تخصیص یارانه مستقیم به اقشار آسیب پذیر مواردی هستند که دولت م

 کاهش نوسانات بازار ارز از آن استفاده کند.

 

 به صورت خالصه توصیه نهایی به فعاالن اقتصادی به شرح ذیل خواهد بود : 

سال آینده توسط دولت وجود ندارد بنابراین تولیدکنندگان  0-2توان تحریک مصرف و مخارج دولت و مخارج بخش خصوصی در  

 خل کشور تکیه کنند و باید به فکر بازارهای خارجی و صادراتی باشند. نباید چندان به بازارهای دا

دومین کاربرد آن است که ، زنجیره های تولید در کشور کامل نیست . تولیدکنندگان به عنوان افرادی هوشمند در زنجیره های 

. این جمله به این معنی است که با  تولیدی که کشور در آن مزیت دارد ، جستجو کنند و این زنجیره های تولید را کامل کنند

 تکمیل زنجیره توسط تولیدکننده به صورت بالقوه خواهد توانست به مزیت صادراتی که در نکته اول بود ، دست پیدا کند.
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 : حاضران              
  : آقایان     

 –ناصری  -پیروزه پور –جوادزاده طباطبائی  –یزدانبخش  –مرادی ) دبیر کمیسیون (  –احمدی سلیمانی ) رئیس کمیسیون( 

 –منصوریان  –نبی زاده  –مرید احمدی  –کیوانی  –رحیمیان  –نمازی  –رحمانی  –زیبائی  –معصومین  –دربان ثانی 

 جونی  –شهیدی  –کاظمی مقدم  –شکورزاده 
 : خانم ها   

 عرفانی  

 مصوبات جلسه :

دبیرخانه کمیسیون ارائه مقرر شد اعضا نقطه نظرات خود را در خصوص راهکارهای پیشگیری از بحران در شرایط تحریم به 

 نمایند.


