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سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفبتر داًطکذُ ّبی الْیبت ٍ ػلَم اداری ٍ التصبدی
عنوان طرح:

رٍزگبر سپری ضذُ آلبی ریبل!!

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی 

ادة ٍ ٌّر 

هحرٍهیت زدایی 

ػلن ٍ اًذیطِ 
گردضگری ػلوی فرٌّگی 

سیبست ٍ اختوبع 
فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
ثررسی تبثیر ًَسبًبت ًرخ ارز ثر تحمك ضؼبر اهسبل هجٌی ثر تَلیذ هلی ٍ حوبیت از کبر ٍ سرهبیِ ایراًی
ثررسی ػلل ،ػَاهل ٍ آثبر ًَسبًبت ًرخ ارز ثر التصبد ایراى
ثیبى راّکبرّبی ػلوی ٍ ػولی ثرای کٌترل ًرخ ارز
خالصه طرح :
ًرخ هجبدلِ پَل رایح یك کطَر در همبثل پَل سبیر کطَرّب را در اصطالحً« ،رخ ارز» گَیيد .ایي ًرخ در کطَرّبی هختلف ثر اسبس یکی از ًظبم
ّبی ثبثت ،هتغیر ،چٌذگبًِ یب هذیریت ضٌبٍر تؼییي هی ضَد کِ پرداختي ثِ ایي ًظبم ّب در ایي همبل ًوی گٌدذ .سیبست تؼییي ًرخ ارز ،تٌظین
کٌٌذُ خریبى ٍرٍد ٍ خرٍج ارز در التصبد هلی است ٍ از آى طریك هیساى ٍرٍد ٍ خرٍج کبال ،خذهبت ٍ سرهبیِ ثیي یك کطَر ثب سبیر کطَرّب
هطخص هی ضَد .ثب تَخِ ثِ گسترش هجبدالت تدبری ثیي کطَرّب ،ثبزار هبلی ثیي الوللی در حبل گسترش است ٍ ثرخی از تدبر یب تَلیذ کٌٌذگبى یب
صبدرکٌٌذگبى ٍ ٍاردکٌٌذگبى ثِ ًبچبر ثبیذ الذام ثِ ًگْذاری ارز کٌٌذ ٍ در ایي صَرت چٌبًچِ ضرکتی الالم زیبدی از دارایی ّبی خَد را ثِ صَرت
ارزی گراًتر خریذاری کردُ ثبضذّ ،ر لحظِ ثب ایي خطر هَاخِ خَاّذ ثَد کِ ایي ًرخ کبّص یبثذ در صَرت ٍلَع چٌیي رخذادی ،ضرکت یبد ضذُ
زیبى ٌّگفتی را هتحول هی ضَد .ثذیي ترتیت ریسك ًَسبًبت ًرخ ارز هی تَاًذ دارایی ّب ٍ ثذّی ّبی افراد ٍ هؤسسبت را تحت تبثیر خذی لرار
دّذ .در ّر حبل افراد ٍ ضرکت ّب در سجذ دارایی ّب ٍ ثذّی ّبی خَد اًَاع ریسك ّب از خولِ ریسك ًَسبًبت ًرخ ارز را در ًظر دارًذ ٍ سؼی هی
کٌٌذ ثب کوتریي ریسك ،ثیطتریي سَد را ًصیت خَد کٌٌذ .اهب آًچِ پر ٍاضح است هتضرر ضذى تَلیذ کٌٌذگبى خرد یب ضرکت ّبیی است کِ
اطالػبت ػلوی ٍ دلیمی از ًَسبًبت ًرخ ارز ًذارًذ .هؼوَالافرادی کِ در هؼرض چٌیي ریسکی لرار هی گیرًذ از ػولیبتی استفبدُ هی کٌٌذ تب حبضیِ
سَد خَد را افسایص دادُ ٍ از زیبى ّبی پیص ثیٌی ًطذُ ثیي الوللی خلَگیری کٌٌذ.
ثٌبثرایي تؼییي ًرخ ارز یب ارزش پَل هلی در ثراثر ارزّبی خبرخی ّوَارُ یکی از دغذغِّبی فؼبالى ٍ تصوینگیراى التصبدی ثَدُ است ٍ ّر چٌذ
صجبحی ثب اظْبر ًظری از طرف کبرضٌبسبى یب افراد ریٌفغ ،ایي هسبلِ ثِ هَضَع رٍز رسبًِّب در حَزُ التصبد تجذیل هیضَد ٍ اغلت در اًتْب ثذٍى
ًتیدِ هطخصی رّب هیضَد  .در ٍالغ پیچیذگی هؤلفِ تؼییي ارزش پَل هلی در کٌبر هطکالت ػویك ٍ سبختبری التصبد ایراى کِ در ثراثر ایي هؤلفِ،
صبحت اٍلَیت ّستٌذ هَخت هیضَد کِ ثِ سختی ثتَاى راُ حلی هٌبست ٍ دلیك ثرای رفغ هطکالت حَزُ ارز ٍ آضفتگی ثبزار آى پیذا کرد.
ثب تَخِ ثِ آًچِ رکر ضذ ٍ ّوچٌیي ثب ًگریستي ثِ اٍضبع آضفتِ ثبزار ارز ٍ افت ضذیذ ارزش پَل هلی ،ثٌب دارین ثب ثرگساری ًطستی در لبلت هجبحثِ
ای ػلوی ثِ ایي هسئلِ هْن ثپردازین .الزم ثِ رکر است صبحجٌظراًی از طیف ّبی هختلف فکری ثِ ضرح ریل هْوبًبى ایي ًطست خَاٌّذ ثَد :
دکتر احمد توکلی (التصبد داى ٍ ػضَ کویسیَى التصبدی هدلس ّبی ّطتن ٍ ًْن)
دکتر عباس شاکری (التصبد داى ٍ ػضَ ّیبت ػلوی داًطکذُ التصبد داًطگبُ ػالهِ طجبطجبیی)
ضبیبى رکر است سؼی خَاّذ تب خلسِ فَق در لبلت کرسی ّبی آزاداًذیطی داًطگبُ فردٍسی هطرح ٍ اخرا گردد.

زمان اجرا :

ضٌجِ91/7/29 ،

مکان اجرا :

آهفی تئبتر داًطکذُ ػلَم اداری ٍ التصبدی

