
 یک شنبه 12 دی ماه 95 
 شماره اول 
 ویژه نامه دومین 
همایش مالی اسالمی

گفت وگو با سید عباس موسویان، پژوهشگر برجسته مالی اسالمی

بازار »مالي اسالمي«  پيشرفته ترين 
بخش اقتصاد اسالمي است

گفت وگو با علی صالح آبادی، 
رییس انجمن مالی اسالمی ایران؛ 

امیدوارم 10 سال 
دیگر تعداد زیادی 

پژوهشگری
 مالی اسالمی

 داشته باشیم 

گفت وگو با
غالمرضا مصباحی مقدم

صندوق های حمایت 
از فعالیت های 

کارآفرینی  پرریسک 
طراحی شود

گزارشی از آخرین اوضاع
صنعت مالی اسالمی جهانی

چرا رشد
 بازارهای مالی 
اسالمی جهانی 
تک رقمی شد؟
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 Iranian Association(انجمن مالی اسالمی ایران
of Islamic Finance(، به منظور گسترش و پیشبرد 
و ارتقــاي علمي دانش مالی اســالمی و توســعه كیفي 
نیروهاي متخصص و بهبود  بخشــیدن به امور آموزشي 

و پژوهشي در زمینه مالی اسالمی تشكیل شده است.
به منظور نیل به هدفهاي مذكور، انجمن اقدامات زیر 
را به عمل خواهد آورد:                                                                                                                           
 انجام تحقیقات علمي و فرهنگي در ســطح ملي و 
بین المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه اي با علم 
مالی اســالمی، اعم از بازار ســرمایه، بازار پول و صنعت 

بیمه و سایر حوزه های مرتبـط سـر و كار دارند.
 همكاري با نهادهاي اجرایي، علمي و پژوهشي در 
زمینــه ارزیابي و بازنگري و اجراي طرح ها و  برنامه هاي 
مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمي موضوع 

فعالیت انجمن.
 ترغیب و تشــویق پژوهشگران و تجلیل از محققان 

و استـادان ممتـاز.
 ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني.

 برگــزاري گردهمایي هاي علمي در ســطح ملي، 
منطقه اي و بین المللي.

 انتشار كتب و نشریات علمي.

اقبال جهانی به نظام مالی اسالمی

گفت وگو با علی صالح آبادی، رییس انجمن مالی اسالمی؛ 
امیدوارم 10 سال دیگر تعداد زیادی پژوهشگری 

مالی اسالمی داشته باشیم 

معرفی سایت انجمن مالی اسالمی 

گزارشی از آخرین اوضاع صنعت مالی اسالمی جهانی
چرا رشد بازارهای مالی اسالمی جهانی تک رقمی 

شد؟
گفت وگو با غالمرضا مصباحی مقدم؛

صندوق های حمایت از فعالیت های کارآفرینی 
پرریسک طراحی شود

گفت وگو با سید عباس موسویان، پژوهشگر برجسته مالی اسالمی
اقتصاد اسالمی هنوز در مرحله طفولیت است

مرور 10 نشست تخصصی انجمن مالی اسالمی

 ویژه نامه دومین همایش مالی اسالمی ایران 
)به کوشــش انجمن مالی اسالمی ایران و مرکز 

مالی ایران(
 صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سعید مستشار 

)عضو هیات موسس انجمن مالی اسالمی ایران(
 دبیر ویژه نامه:

امین شول   
 همکاران تحریریه:

امیریوسفی مقدم و سمانه حق شناس   
 عکس:

محمدحسن مصلی نژاد   
 گرافیک و صفحه آرایی:

عبدالرضا محمودآبادی   
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 سعید مستشار
موسس  هیات  عضو  و  مدیرمسئول 

انجمن مالی اسالمی ایران
تاریخچه نظام مالی - اســالمی را بایــد با نزول قرآن 
برابر دانست زیرا در آیات بسیاری از این كتاب آسمانی به 
صراحت به ضرورت استفاده از ابزارهای مالی، عقود اسالمی، 
كتابت ِدین و ایفای تعهد اشاره شده است. نگاهی به برخی 
از آیات قرآن نشان می دهد كه ساز و كارهای عقود اسالمی 
چیزی باالتر از تعهدات و مبادالت رایج در زمان خود بوده 
اگرچه بسیاری از تعهدات پیشین نیز مورد تأیید قرار گرفته 
است. برای بررسی ضرورت نظام مالی - اسالمی می توان به 
رویكردی چند الیه در خصوص دارایی، مبادالت و تعهدات 
اشاره كرد كه بخشی از زیربنای اصلی این نظام را تشكیل 
می دهد. خداوند در سوره نساء آیه 5 عنوان می دارد:  اموال 
خود را، كه خداوند وســیله قوام زندگی شما قرار داده، به 

دست سفیهان نسپارید. 
این آیه در ابتدا به ضرورت حفظ دارایی پرداخته و قوام 
زندگی بشر را بر این مبنا برشمرده است. این ویژگی خود 
نشان دهنده اهمیت حفظ دارایی بوده كه پس از پذیرش 
این اساس، می توان به سایر ویژگی ها گذر كرد. خداوند در 
آیه 2۸2 سوره بقره می فرماید: ای كسانی كه ایمان آورده اید! 
هنگامی كه بدهی مدت داری )به خاطر وام یا دادوستد( به 
یكدیگر پیدا كنید، آن را بنویسید! همین آیه را می توان بدنه 
اصلی در حسابداری اسالمی به شمار آورد كه از زمان پیامبر 
اسالم آغازشده و به مرور زمان رونق پیداكرده است. از سوی 
دیگر خداوند در سوره نساء آیه 29 می فرماید: ای كسانی 
كــه ایمان آورده اید! اموال یكدیگر را بــه باطل )و از طرق 
نامشروع( نخورید )التَأْكُلوا( مگر اینكه تجارتی با رضایت شما 
انجام گیرد. با توجه به آیات گسترده ای كه در خصوص ادای 
دین در قرآن وجود داشته و روایات متواتر بسیاری كه بر آن 
تكیه دارد، همچنین در آیات دیگر در این خصوص، می توان 
چارچوبی كلی را برای نظام مالی در اسالم جستجو كرد. این 
در حالی است كه در برابر عقود اسالمی شاهد هستیم كه در 
آیه 2۷9 سوره بقره، ربا به جنگ با خداوند برابر دانسته شده 
است. این تضاد جدی در ادبیات قرآنی ضرورت استفاده از 

عقود اسالمی را بیش از پیش برجسته می سازد. 
شــفافیت، وجود دارایی پایه، الزام استفاده از عقود 
اســالمی، پرهیز از ربا و امور غیرعقالنــی و تردیدها، 

كتابت و ثبت دقیق، ایفای تعهد، پایین بودن ریســک 
معامالت تا جایی كه امــكان دارد، امنیت مثال زدنی 
معامالت و ابزارهای مالی - اسالمی، اعتماد عمومی به 
این ابزارها، امكان وجود شرط و بسیاری از ویژگی های 
دیگر كه غالباً در عقود و ابزارهای اسالمی دیده می شود، 
هم اكنون بستری امن و مورد پذیرش را برای نظام مالی 
- اسالمی پدید آورده كه به جز كشورهای مسلمان، سایر 
نظام های مالی و كشورهای غیرمسلمان نیز توجهی قابل 
توجه به ابزارها و عقود اسالمی معطوف داشته اند. این 
در حالی است كه فاكتور شریعت مدت ها در نظام های 
مالی بین المللی موردنظر قــرار گرفته تا جایی كه در 
بسیاری از رده بندی مؤسسات مالی، رتبه بندی از لحاظ 
فاكتور شریعت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تجربه 
سال های اخیر نشان می دهد كه استفاده از عقود اسالمی 
به صورت واقعی امنیت بیشتری را برای مؤسسات و یا 
سرمایه گذاران مختلف ایجاد كرده و به صورت عمومی 

فاكتور ریسک را برای آن ها كاهش داده است. 
در خصوص وجود بستر مورد پذیرش برای نظام مالی - 
اسالمی می توان این گونه اظهار داشت كه طبق برآوردهای 
بین المللی، هم اكنون بیش از 1٫5 میلیارد مسلمان در جهان 
زندگی می كنند كه همین جمعیت خود بستری فراگیر را 
برای پذیرش ابزارها و نظام مالی اسالمی فراهم آورده است. 
از سوی دیگر بیش از ۶۰ درصد این جمعیت در آسیا زندگی 
می كنند و رشد اقتصادی این قاره موجب شده تا قرن 21 
در بررسی های بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی بین المللی 
به قرن آسیا مشهور شــود؛ حال با فرض رشد اقتصادی و 
فرهنگی قاره آســیا و حضور اقشــار و مذاهب مختلف و 
گسترده مسلمان، افزایش فراگیری نظام مالی اسالمی را 

می توان به عنوان فرآیندی رو به رشد به شمار آورد كه فضای 
بروز و ظهور بسیاری داشته و دارد.

پس از بحران مالی سال 2۰۰۸ و سقوط غالب بازارهای 
جهانی در كنار جهش مجدد قیمت ها در ســال 2۰11 و 
در كنار آن بحران اعتبار و ســپس افزایش مجدد و چند 
برابری ارزش ســهام در روزهای اخیــر در بازارهای غربی 
نشان داد كه نظام های رایج به اصولی جدید نیاز دارند كه 
از یک سو شفافیت روابط مالی را افزایش داده و از سوی دیگر 
پتانسیل ریسک را به حداقل آن كاهش دهد. در رخدادهای 
اقتصادی ســال های اخیر شاهد بودیم كه سود و زیان هر 
كدام به سمتی از مشاركت كنندگان بازگشته یعنی زیان 
بخشی در سود بخشی دیگر قرار داشته است. این واقعیت 
به وضوح با یكی از اصول اولیه نظام مالی – اسالمی یعنی 
اصل مشاركت در سود و زیان و یا حتی تحریم ربا در تضادی 
بنیادیــن بوده یعنی در صورت تبعیت از این اصل ابتدایی 
اسالمی، شاید بحران های اقتصادی غرب تا این حد از عمق، 
پیشروی نمی كرد. سقوط مؤسساتی همچون فردی مک و 
یا بانک سرمایه گذرای لمن برادرز به عنوان چهارمین بانک 
بزرگ سرمایه گذاری در امریكا به وضوح نتیجه معامالتی 
همراه با غرر را نشــان داد همچنین در نوسان قیمت ها در 
بازارهای جهانی كه برخی از دارایی ها حتی نیمی از ارزش 
خود را به ســادگی از دست دادند، شاهد بودیم كه طرفی 
از معامله تمامی ریســک را متحمل شده و بخشی دیگر 
هیچ تعهدی را بر ذمه نداشــته است. این در حالی بود كه 
در نهایت سقوط یک بخش كه بر پایه عدم شفافیت آغاز 
شده، به بخش های دیگر نیز سرایت كرده و تمامی بازارهای 
جهانی را در نهایت متأثر ساخت. با توجه به این واقعیت های 
آشكار شاهد هستیم كه نظام های مالی بزرگ بین المللی و 
استانداردهای جهانی ناخودآگاه به برخی از اصول اولیه در 
نظام های مالی اســالمی تمایل پیدا كرده و با تغییر ساز و 
كارهای رایج پیشین، تالش دارند تا پتانسیل بحران های 

آینده و احتمالی را تا حد امكان محدود سازند.
موارد فوق گوشه هایی از واقعیت هایی است كه در جهان 
امروز مالحظه شده و با توجه به تبعیت نظام مالی اسالمی از 
چارچوبی كه خداوند برای انسان ترسیم كرده است، حركت 
به سمت نظام های مالی اسالمی می تواند منافع بزرگی را 
برای اقتصاد هر جامعه به ارمغان داشته اگرچه زمینه ظهور و 

بروز بیشتر آن نیز مهیاست.
انجمن مالی اسالمی تالش دارد تا با افزایش آگاهی و 
هم افزایی توانمندی فعاالن این حوزه، استفاده از ابزارهای 
مختلف مالی اســالمی را تقویت كرده هرچند به ســایر 
بخش های این نظام همچون حســابداری و حسابرســی 
اسالمی، اصالح قوانین و ایجاد ابزارهای مالی اسالمی جدید 

نیز توجه نشان داده است.

اقبال جهانی به نظام مالی اسالمی

تجربه سال های اخیر نشان 
می دهد که استفاده از عقود 

اسالمی به صورت واقعی 
امنیت بیشتری را برای 

مؤسسات و یا سرمایه گذاران 
مختلف ایجاد کرده و 

به صورت عمومی فاکتور 
ریسک را برای آن ها کاهش 

داده است.
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»حوزه مالی اســالمی را یک ضرورت می بینم 
برای نظام جمهوری اســالمی. ایــن حوزه را باید 
گســترش دهیم و این كار هم سخت است و باید 
با همكاری جمعی پیش برود. انجمن مالی اسالمی 
پایگاهی اســت كه باید بتواند جایگاه حوزه مالی 
اســالمی را در كشور توسعه دهد.« این ها بخشی 
از ســخنان دكتر علی صالح آبادی است. رییس 
انجمن مالی اســالمی پنج روز مانده به برگزاری 
دومین همایش مالی اسالمی به پرسش های ویژه 
نامه همایش پاســخ گفت. رییس اسبق سازمان 
بورس اوراق بهادار و مدیرعامل فعلی بانک توسعه 
صادرات در كنار مشــغله های حرفــه ای، دغدغه 
توسعه فعالیت های انجمن مالی اسالمی را هم دارد. 
گفت وگو با او دربــاره محورها و اهداف همایش و 

برنامه های آتی انجمن در ادامه می آید.
 آقای دکتر صالح آبادی! سال گذشته 
برگزار شد.  اولین همایش مالی اســالمی 
دستاوردهای همایش اول چه بود تفاوت های 

همایش پارسال با همایش دوم در چیست؟
به طور كلی  از اهداف تأســیس انجمن مالی 
اسالمی ترویج بازارهای مالی اسالمی و گسترش 
پژوهــش در این حوزه اســت. این كه اســتادان، 
پژوهشگران و نخبگان حوزه و دانشگاه بتوانند در 
این باره بیندیشند و پژوهش كنند. ما در همایش 
اول چند هدف را دنبال می كردیم. یكی از هدف ها 
معرفی انجمن بود. بنابراین یكی از اهداف مان این 
بود كه انجمن را به پژوهشگران معرفی كنیم. عالوه 
بر این یكی از محورها، توسعه ابزارهای مالی اسالمی 
بود و موضوع بعدی جایگاه تأمین مالی اسالمی بود. 
خوشبختانه هم انجمن خوب معرفی شد و هم با 
مقاله های ارائه شده و پنل های برگزار شده جایگاه 
بازارها و تأمین مالی به خوبی تبیین شد. تمایزهای 
همایش دوم این است كه در این یک سال به نظرم 
انجمن به فعاالن معرفی شده است. ارتباطات رسانه 
ای  شكل گرفته اســت. از فاصله همایش اول تا 
همایش دوم، یازده نشست تخصصی برگزار شده 

است. نشست های ماهانه خیلی خوب و فعال بوده. 
در همایش امسال در حوزه های مختلف ۳۴ مقاله 
رسیده برخی مقاالت ارائه می شوند برخی مقاالت 
در كتاب همایش منتشر می شوند و برخی مقاالت 
در مجله علمی پژوهشی انجمن منتشر خواهد شد 
و تعداد محدودی از مقاالت هم مورد پذیرش قرار 

نگرفتند.
 کیفیت مقاالت رضایت بخش بود؟

تالش های بســیار ارزنده ای انجام شده است. 
برخی مقاالت كیفیت خوبی دارند. برخی مقاالت 
با یک مقدار كار تكمیلــی و اصالحات می توانند 
بعد از همایش جزو مقاالت كتاب قرار بگیرد تعداد 
محدودی هم هستند كه در حد كارهای دانشجویی 

است و قابلیت ارائه ندارد. 
 محورهای همایش امسال در نسبت با 
اقتصاد مقاومتی تعریف شده اند. سیاست 
گذاری شما برای تدوین این محورها چه بوده 

است؟

گفت وگو با علی صالح آبادی، رییس انجمن مالی اسالمی ایران؛ 

امیدوارم 10 سال دیگر تعداد زیادی 
پژوهشگری مالی اسالمی داشته باشیم 
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با توجه به اینكه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمل هستیم و در حوزه اقتصاد مقاومتی هم نقش 
بازارهای مالی اعم از بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه 
بخش بسیار مهم است. این بازارها می توانند نقش 
مهمی ایفا كنند. بــه ابد بدانیم كه بازارهای مالی 
اسالمی با اقتصاد مقاومتی رابطه تنگاتنگی دارند. 
زیرا بین بخش مالی اقتصاد و بخش واقعی اقتصاد 
باید رابطه نزدیكی وجود داشته باشد. یعنی نباید 
این گونه باشد كه بخش مالی اقتصاد بدون توجه به 
بخش واقعی اقتصاد رشد كند. بحران مالی اقتصاد 
در ســال 2۰۰۸ در آمریكا به این دلیل رخ داد كه 
بخش مالی اقتصاد از بخش واقعی اقتصاد جدا شد و 
بخش مالی اقتصاد چند برابر بزرگ تر شد. كه منجر 
به بحران مالی شــد و مشكالت زیادی به بار آورد. 
پس بنابراین ما در حوزه بازارها مالی اسالمی یک 
اصل كلی داریم و آن اصل این است كه بخش مالی 
اقتصاد نمی تواند بدون توجه به بخش واقعی اقتصاد 
رشد كند. در اقتصاد مقاومتی هم بحث این است 
كه ما بخش تولید واقعی اقتصاد رشد كند. از طرف 
دیگر وقتی می خواهیم از ظرفیت های درونی اقتصاد 
استفاده كنیم حتماً نیازمند تكنیک ها و ابزارهای 
مالی اسالمی هستیم. چون بخش مالی نقش مهی 

در اقتصاد مقاومتی دارد. 
یكی دیگــر از حوزه های مهــم بحث اقتصاد 
دانش بنیان اســت كه یكی از بخش های اقتصاد 
مقاومتی اســت.  در این حوزه هم مالی اسالمی 
شــیوه های تأمین مالی اسالمی برای این طرح ها 
را طراحــی می كند. بنابرایــن درمجموع با توجه 
بــه اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی و تاكید مقام 
معظم رهبری بــر آن و از طرف دیگر اهمیتی كه 
بازارهای مالی اسالمی در اقتصاد مقاومتی دارند ما 

این موضوع را امسال انتخاب كردیم. 
 با تجربه های گذشته و هدف گذاری تان 
برای همایش امسال، تصور می کنید که این 
همایش در چه حوزه هایی می تواند اثر گذار 

باشد؟
ما در چهار حــوزه مطلب ارائه می كنیم. یكی 
در حوزه بازار سرمایه، بازار پول، بازار بیمه و حوزه 
حسابداری و حسابرســی كشور. طبیعتاً مقاله ها 
با رویكرد كاربردی مقاالت ارائه می شــود تا بتواند 
مشكلی از مشكالت كشور را حل كند. رویكرد ما در 
نشست های ماهانه همایش هم انتخاب موضوعاتی 
بوده كه كاربردی باشــد. البته در حوزه نظری هم 
عالقه مند هستیم مقاالتی ارائه شود كه به لحاظ 
نظری هم جایگاه بازارهای مالی اسالمی را هم در 
كشور تبیین كند. توسعه گفتمان از ضرورت های 

این حوزه است.
 پس عقیده دارید که در حوزه نظری با 

ضعف روبرو هستیم؟
بله قطعا. حوزه های نظری بســیار مهم است. 
زیرا هر نوع كاربردی در چارچوب یک نظریه است. 
اكنون این پرســش مطرح است كه آیا ما باید در 
حوزه مالی اسالمی جدا از الگوهای رایج، یک الگوی 
جدید مطرح كنیم؟ یا اینكه الگوهای رایج را بررسی 
كنیم و هر كدام كه با اسالم مطابقت داشت آن را 
اجرایی كنیم یا اینكه با یک سری اصالحات مورد 

استفاده قرار داد. قطعاً در این حوزه ضعف داریم. باید 
بدانیم باالخره كجای كار قرار داریم. از طرف دیگر 
ما باید بدانیم كه روش پژوهشمان چگونه باشد. آیا 
اگر بخواهیم بدانیم یک مطلب با اسالم انطباق دارد 
آیا پژوهش یک محقق كافی است یا اینكه باید از 
كمیته های شــریعت باید در دستگاه های اجرایی 
نظر بدهند یا اصالً باید فقها نظر بدهند؟ بعد این 
سؤال پیش می آید اگر تعدادی از فقها نظر موافق 
و تعدادی نظر مخالف داشتند در این شرایط چه 
باید كرد؟ در حوزه های نظری هنوز جای بحث زیاد 
داریم. باید به ساز و كارهایی برسیم كه مورد اجماع 

همه صاحب نظران باشد.
 برای گسترش همکاری با سایر مراکز 

پژوهشی و دانشگاه ها چه برنامه ای دارید؟
ما در حال حاضر با دانشگاه امام صادق تفاهم نامه 
همكاری داریم. در همین چارچوب هم یک مكانی 
در اختیارمان قرار گرفته است و افراد زیادی به ما 
كمک می كنند. با دانشگاه عالمه طباطبایی هم به 
زودی تفاهم نامه همكاری امضا می شود و همین 
االن هم با استادان آنجا همكاری داریم. با حوزه های 
علمیه قم عالقه مندیم كه همكاری مان را گسترش 
دهیم. با سازمان بورس داریم تفاهم نامه همكاری 
امضــا می كنیم كه از ظرفیت هــای اجرایی آنجا 
استفاده كنیم. با مركز مالی ایران با شركت مدیریت 
دارایی مركزی و ســایر مجموعه های اجرایی هم 
همكاری داریم. من این را ضروری می می بینم كه 
انجمن هم با مراكز دانشگاهی و علمی و هم مراكز 

اجرایی همكاری داشته باشد. 
 جناب آقــای صالح آبــادی! به نظر 
شما مباحث مالی اســالمی چقدر با اقبال 
سازمان های اجرایی روبرو شده است. آیا این 

مفاهیم جدی گرفته می شوند؟
در زمانی كه مسئولیت سازمان بورس را داشتم 
دپارتمان مالی اسالمی را ایجاد كردم و همچنین 

كمیته تخصصی فقهی كه 5 نفر از فقها عضو كمیته 
هستند. جالب است بدانید اكثر اعضای كمیته فقهی 
یا جزو هیات مؤسس و یا عضو انجمن ما هستند. 
مثل آقایان دكتر موسویان، آقای نظری، آقای رضایی 
حضرت آیت اهلل تسخیری.  یا آقای مصباحی مقدم 
كه از مؤسسین انجمن هستند. همین طور جناب 
دكتر محمدی ریاست محترم سازمان بورس هم 
در هیات مدیره انجمن حضور دارند. در حوزه بانک 
مركزی هم ما نتایج كارهایمان را به بانک مركزی 
ارائه می دهیم. با حوزه بیمه هم ارتباط خوبی داریم. 
با بیمه مركزی این همكاری شكل گرفته است. در 
حوزه حسابرسی آقای دكتر حسینی كه مسئول 
كمیته حسابرسی ما هستند با سازمان حسابرسی 
ارتباط خوبی دارند بنده هم همین ارتباط را دارم و 

از ظرفیت ها استفاده می كنیم. 
 آرزویتان برای انجمن چیست؟

در افق 1۰ ســال آینده ما اهداف و برنامه های 
انجمن را طراحی و مصوب كرده ایم. ما خوشبختانه 
جزو معدود انجمن هایی هستیم كه با برنامه حركت 
می كنیم. ما چند هدف اصلی داریم كه نقشــه راه 
ماست. یكی این اســت كه انجمن مؤثر و كارآمد 
باشد در حوزه مالی اسالمی در بعد ملی و منطقه ای 
و بین المللــی از طریق ارتباط مؤثر مشــاوره ای با 
نهادهای مالی. ارتباط با دانشگاه های و مراكز علمی. 
تعامل با محققان و پژوهشگران و مواردی ازاین دست 
مدنظرمان است. می خواهیم از طریق انتشار كتاب ها 
و مقاالت و... تعداد صاحب نظران حوزه مالی اسالمی 
زیاد باشد. به لحاظ پژوهش این قدر مطلب تولید شده 
باشد كه هم محققان و هم مراكز پژوهشی با كمبود 
مطلب مواجه نباشــند. و در حوزه نظری به تعداد 
كافی متونی تولید شده باشد كه احساس كمبود 
نكنیم. در حوزه عملی این قدر ابزار و روش های مالی 
اسالمی مبتنی بر نیازهای روز پیشنهاد دهیم كه 
كمبود نداشته باشیم. امیدواریم بتوانیم نه تنها در 
داخل كشور كه در حوزه بین المللی هم حرف برای 

گفتن داشته باشیم. 
 به عنوان پرســش پایانی اگر درباره 
برنامه های همایش امســال توضیحی باقی 

مانده بفرمائید؟
در همایش امسال سایت انگلیسی زبان انجمن 
رونمایی می شود. همچنین فصلنامه خبری همایش 
ارائه می شود. كاتالوگ انجمن تهیه شده كه تمامی 
موارد مربوط به انجمن در آن توضیح داده شده است. 
عضوگیری در انجمن یكی دیگر از برنامه های ماست 
كه عالقه مندیم تمامی صاحب نظران و محققان و 
عالقه مندان به عضویت انجمن درآیند. همچنین 
در همایش امسال كتاب نخستین همایش را هم 
رونمایی می كنیم. امسال یک برنامه ویژه هم داریم. 
یک جایزه ویژه انجمن مالی اسالمی تعریف كرده ایم 
كه این جایزه به سازمان ها و افراد برتر در حوزه مالی 
اسالمی اعطا می شود. در واقع از امسال در هر یک 
از همایش هــا به یک فرد حقیقی و یک مجموعه 
حقوقی كه در این حوزه خدمات شایسته ای انجام 
داده اند و قدم های ویژه هایی برداشته اند؛ جایزه تعلق 
می گیرد. تندیس ویژه همایش هم به همین منظور 

طراحی شده كه به برگزیدگان اهدا می شود.  

در افق 10 سال 
آینده ما اهداف و 
برنامه های انجمن 

را طراحی و 
مصوب کرده ایم. ما 
خوشبختانه جزو 

معدود انجمن هایی 
هستیم که با برنامه 

حرکت می کنیم
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 امیر یوسفی مقدم
ایجاد پایگاه اینترنتی جامع مالی اسالمی یكی از اقدامات 
انجمن برای توسعه دانش مالی اسالمی در كشور بوده است. 

در این یادداشت قصد داریم به معرفی این پایگاه بپردازیم.
وقتی به ســایت انجمن مالی اسالمی ایران به نشانی 
www.iaif.ir مراجعه می كنیم، منوهای متعددی 
را در صفحه اصلی می بینیم. اولین آنها، منوی درباره ما است 
كه شــامل 9 گزینه است. معرفی هیئت مؤسس، هیئت 
مدیره، اســاس نامه، اهداف و فعالیت ها، نمودار سازمانی، 
افتخارات اعضا، كلیپ معرفی انجمن و آینه رسانه ها )بخشی 
كه انعكاس اخبار انجمن در سایر رسانه ها را نشان می دهد( 
در این منو قرار دارند. همچنین بخش تماس با ما كه بیان 
كننده ی راه های ارتباط مخاطبان با انجمن می باشد در این 

منو قرار دارد.
دومین گزینه در منوهای اصلی ســایت انجمن مالی 
اسالمی ایران، بخش آموزش است. این منو شامل ۳ بخش 
اســت كه در بخش اول همایش های برگزار شــده توسط 
انجمــن به همراه مقاالت ارائه شــده در این همایش ها و 
فیلم های ســخنرانی استادان قرار گرفته است. بخش دوم 
این منو، اطالعات نشست های تخصصی مالی اسالمی را كه 
انجمن برگزار كرده اســت، به همراه فایل ارائه شده در این 
نشست ها در اختیار مخاطبان قرار می دهد. سومین بخش 
این منو، به ارائه ی اطالعات كارگاه ها و دوره های آموزشی 

توسط انجمن مالی اسالمی ایران می پردازد. 
دیگر گزینه ی منوهای اصلی، بخش پژوهش می باشد 
كه می توان گفت این بخش به واقع پاســخی جامع به 
نیازهای پژوهشی پژوهشگران و عالقه مندان به حوزه ی 
مالی اســالمی اســت. چرا كه در این بخش اطالعات 
بسیار مفیدی برای پژوهشگران گردآوری گردیده است. 
اولین گزینه ی منوی پژوهش، به معرفی فصلنامه علمی 
پژوهشــی »علوم مالی اسالمی« انجمن مالی اسالمی و 
شرایط ارسال مقاله برای آن می پردازد. گزینه دوم این منو، 
بخش مقاالت مالی اسالمی است كه به 2 قسمت مقاالت 
داخلی و مقاالت خارجی تقسیم می شود. همچنین بخش 
كتب مالی اســالمی نیز در این منو وجود دارد كه كتب 
داخلی و خارجی مالی اسالمی به تفكیک موضوع طبقه 
بندی شده است. در این دو بخش درمجموع، بیش از ۳۰۰ 
كتاب و مقاله ی داخلی و خارجی، با طبقه بندی در اختیار 

مخاطبان قرار گرفته است.
 از دیگــر گزینه هــای منوی پژوهــش می توان به 
بخش های معرفی پژوهشگران برتر داخلی و خارجی مالی 
اسالمی، معرفی و لینک دادن به نشریات علمی پژوهشی 

برتر داخلی و خارجی در حوزه مالی اســالمی، معرفی و 
لینک دادن به مؤسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی مالی 
اســالمی، معرفی كتب برتر انتشارات مختلف در حوزه 
مالی اسالمی، ارائه گزارشات و پژوهش ها با طبقه بندی 
موضوعی و بولتن مالی اسالمی اشاره نمود. یكی دیگر از 
بخش های این منو، قسمتی است كه در آن موضوعات 
پیشــنهادی پایان نامه ارشد و رساله دكتری به تفكیک 
موضوع )بازار پول، بازار ســرمایه و بازار بیمه( قرار گرفته 
است كه دانشجویان می توانند برای انتخاب موضوع پایان 
نامه و رساله خود به این بخش مراجعه كنند. عالوه بر این 
گزینه ها، یک بخش ویژه در منوی پژوهش سایت انجمن 
مالی اسالمی ایران قرار گرفته و آن هم بخش طبقه بندی 
علوم مالی اســالمی اســت. در این بخش ویژه، كه فعاًل 
قســمت بازار سرمایه آن فعال شــده است، مجموعه ی 
مطالب مرتبط و مطرح در بازار سرمایه به صورت نمودار 
درختی با شاخ و برگ های مختلف نشان داده شده است؛ 
به طوری كه مخاطب می تواند با كلیک بر روی هر گزینه 
به اجزای مختلف آن دست پیدا كند و در صورت نیاز با 
كلیک بر روی گزینه ی توضیحات بیشتر، اطالعات كاملی 

از آن قسمت را به طور مجزا به دست بیاورد.

یكی دیگر از منوهای اصلی سایت انجمن مالی اسالمی 
ایران، بخش كمیته های علمی انجمن می باشد. انجمن مالی 
اسالمی ایران با تشــكیل 9 كمیته تخصصی بخش های 
مختلف حوزه مالی اســالمی را به صورت تخصصی مورد 
پژوهش قرار می دهد. این كمیته ها عبارتند از: كمیته های 
آموزش، پژوهش و انتشــارات، مهندســی مالی اسالمی، 
حسابداری و حسابرســی اسالمی، بیمه اسالمی، پایش و 
ارزیابی مالی اسالمی، بازار كار مالی اسالمی، پذیرش و روابط 
عمومی و بین الملل.  در منوی كمیته های علمی، اطالعت 
مربوط به رئیس و اعضا، شرح وظایف، اهداف، فعالیت ها و 

شرح جلسات هر كمیته به تفكیک بیان شده است.
بخش عضویت و اعضا از دیگر منوهای اصلی ســایت 

انجمن مالی اسالمی ایران می باشد. 
بخش گالری نیز دربردارنده تصاویر مربوط به برنامه های 

انجام گرفته توسط انجمن می باشد.
در منوی دوم سایت نیز چند گزینه وجود دارد كه به 

اختصار به توضیح هریک می پردازیم.
كتابخانه ی انگلیسی عنوان منویی است كه در این بخش 
قرار دارد كه در آن بیش از ۳۰۰ جلد كتاب و مقاله انگلیسی 
مالی اسالمی به تفكیک موضوع در دسترس مخاطبان قرار 

گرفته است.
بخش احكام شرعی و اســتفتائات مالی اسالمی نیز، 
ابتكار ویژه ای اســت كه در آن احكام شرعی مالی اسالمی 
و استفتائات مطرح شده در این زمینه بر اساس نظر مراجع 
مختلف به تفكیک مرجع و موضوع گردآوری شده است. 
بخش پیوندها نیز یک منبع جامع از آدرس سایت های تمام 
نهادهایی اســت كه در حوزه مالی و مالی اسالمی فعالیت 

می كنند. 
بخــش پرداخت نیز یكی از گزینه هایی اســت كه در 
منوی فرعی سایت انجمن قرار داده شده است كه داوطلبان 
عضویت در انجمن می بایست پس از تكمیل فرم عضویت 
در بخش عضویت برای پرداخت حق عضویت از این گزینه 

استفاده نمایند.
همچنین این اخبار در كانــال تلگرامی انجمن مالی 
اسالمی ایران به نشانی @iaif1 منتشر می شوند. از 
دیگر اقدامات انجمن مالی اسالمی ایران بارگذاری ویدئوهای 
آموزشی مالی اسالمی و فیلم سخنرانی ها و ارائه ی مقاالت 
اســاتید مالی اســالمی در كانال آپارات انجمن به نشانی 
http://www.aparat.com/iaif.ir اســت. 
در از همه ی صاحب نظران در این حوزه تقاضا می كنیم تا با 
ارائه ی نظرات و نقدهای خودشان از طریق بخش تماس با ما 
در سایت انجمن، ما را در كامل تر كردن سایت یاری نمایند. w

w
w.
ia
if.
ir

معرفی سایت انجمن مالی اسالمی 
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 امیرعباس زینت بخش
کارشناس بازارهای مالی اسالمی]1[

بــر مبنــای گــزارش جهانــی مالــی 
اســالمی]2[ كــه مبتنــی بــر اطالعات 
استخراج شده از پایگاه های معتبر اطالعات 
مالی اسالمی]۳[ اســت، دارایی های تحت 
مدیریت نظام مالی اســالمی شامل بانک و 
بورس و بیمه، با رشد متوسط 1۶٫۷ درصد 
طی ۸ سال منتهی به پایان سال 2۰15، از 
۶۳9 میلیارد دالر به 2٫1۴۳ تریلیون دالر 
رسیده است كه بانک های اسالمی با سهم 
۷5 درصد، بیــش از 1٫۶ تریلیون دالر از 
این دارایی ها، و صكوک سر رسید نشده با 
حجم حدوداً ۳۰۰ میلیارد دالر 15 درصد 
از این دارایی هــا، و صندوق های مدیریت 
دارایــی و بیمه اســالمی]۴[)تكافل( 1۰ 
درصد مابقی را به خود اختصاص می دهند.

همــان گونه كه در شــكل بــاال دیده 
می شــود؛ میزان رشد صنعت مالی اسالمی 
از رشــدهای دو رقمی ســال های 2۰۰۷ تا 
2۰1۳ منهای ســال 2۰1۰، به رشــد تک 
رقمــی 9٫۳ و ۷٫۳ درصد برای ســال های 
2۰12 و 2۰1۳ كاهــش پیدا كرده اســت. 
تردید نســبت به آینده اقتصــاد جهانی و 
كاهش رشــد اقتصادی چین، افت شاخص 
جهانی بازار كاال و مشــخصا نفت كه عمده 
اقتصاد بازارهای مالی اســالمی وابســته به 
آن اســت، كاهش ارزش پول رایج بازیگران 

اصلی این بازار یعنی ایــران، مالزی، تركیه 
و اندونــزی در مقابــل دالر، توقف انتشــار 
صكوک كوتاه مدت بانک مركزی مالزی]5[، 
و همچنین بی ثباتی سیاســی و امنیتی در 
برخــی بازارهای مالی اســالمی و ظهور و 
گسترش »دولت اســالمی عراق و شام« را 
می تــوان از عمده دالیل تک رقمی شــدن 
رشد بازارهای مالی اسالمی جهانی دانست. 
همچنیــن ۳ بــازار ایــران، مالــزی، و 
عربستان ســعودی با 5۴۴، ۳99، و ۳۶۸ 
میلیارد دالر؛ به ترتیب در رتبه های اول تا 
ســوم بازار مالی اسالمی جهانی قرار دارند. 
دولت های مالزی و عربستان با سهم دهی 
بیشــتر به صنعت مالی اسالمی و استفاده 
از قابلیت های آن در تعامالت مالی داخلی 
و بین المللی در تالش هســتند طی چند 
سال آینده جایگاه ایران را به تصاحب خود 
در آورده كــه در صورت رفــع تحریم های 
بین المللی، تحقق این هدف با چالش های 

جدی مواجه می شود.
بــه پیش بینــی مراكــز و متخصصان 
بازارهای مالی اســالمی، تا ســال 2۰2۰ 
مدیریت صنعت  تحت  دارایی های  مجموع 
مالی اسالمی بیش از دو برابر شده و از مرز 
5 تریلیــون دالر عبور خواهد كرد. بهبود و 
ترمیم اوضاع اقتصادی جهان و انتظار رشد 
خصوصاً در اقتصــاد اقتصادهای نفت خیز 
اســالمی و باال رفتن احتمال انتشار اوراق 
صكوک بین المللی توسط این دولت ها كه 
در ســال های اخیر با كمبــود درآمدهای 
نفتی دســت و پنجه نرم كرده اند، و ورود 
فعــال ایران به بــازار صكــوک جهانی را 
می توان از عواملی دانست كه بر این پیش 

بینی مهر تأیید می زند!

مالی  نظام  اصلی یک   مشخصات 
اسالمی توسعه یافته

با مطالعه بازارهای پیشتاز در صنعت مالی 
اسالمی جهانی مانند مالزی كه شكل گیری 
و رشد سریع آن در یک محیط رقابتی تحت 
سیستم دوگانه مالی ]۶[، به طور كلی می توان 
ویژگی های یک بازار مالی اسالمی توسعه یافته 
را در چهــار حرف STAR خالصه كرد؛ S را 
 Shariah Frameworks می توان مربوط به
و یــا چارچوب هــای شــریعت، T را مربوط 
Tax Regime  و یــا رژیــم مالیاتی،A را 
مربوط بــه Accounting Standards و 
یا استانداردهای حســابداری و گزارش دهی 
مالی، و R را مربوط بــه Regulatory و یا 
چارچوب های مقرراتی دانست. به عبارت دیگر، 
یک بازار مالی اسالمی مترقی، پویا و پاسخگو 
به نیاز اقتصاد واقعی؛ دارای زیرســاخت ها و 
چارچوب های مســتحكم شــرعی، مالیاتی، 
حسابداری و حسابرسی، و مقرراتی می باشد. 
ایران با موقعیت راهبردی كه در خاورمیانه دارد 
و همچنین به دلیل كلیدی بودن نقش آن در 
تحقق طــرح اقتصادی بزرگ جاده ابریشــم 
می تواند با اصالح و تقویت این زیرســاخت ها 
به مركــزی جهانی برای جــذب منابع مالی 
بین المللی تبدیل گشته و جایگزینی قدرتمند 

برای دالرهای نفتی بنا نماید.
 فرصت های پیش روی نظام مالی 

اسالمی ایران
جمعیــت جوان و تحصیل كرده شــامل 
میلیون ها مهندس و پزشــک و لزوم تحقق 
رشــد اقتصادی باالی ۷ درصد در سال های 
آینده؛ اصالح زیرســاخت هایی كه در باال به 
آنها اشاره شد و ارائه خدمات متنوع مالی را به 
یک »باید« تبدیل می كند. به طور كلی، موارد 

گزارشی از آخرین اوضاع صنعت مالی اسالمی جهانی

چرا رشد بازارهای مالی اسالمی جهانی
تک رقمی شد؟
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ذیــل را می توان فرصت های مناســب برای 
برنامه ریزی، ســرمایه گذاری و رشد در آینده 
بازار مالی ایران دانست: تأمین مالی اسالمی 
ُخــرد )Islamic Microfinance( برای 
تحت پوشش گرفتن نیازهای مالی كوچک و 
 Islamic( ُخرد، تأمین مالی اسالمی توده ای
Crowd Financing( برای بكار گیری و 
ســرمایه گذاری منابع مالی كوچک و ُخردی 
كه از آنها اســتفاده ای نمی شود، تأمین مالی 
 Islamic Venture( اسالمی مخاطره پذیر
Capital( برای توســعه فن آوری و نوآوری، 
و صندوق هــای مدیریــت اســالمی دارایی 
  Islamic Wealth/Fund( ثــروت   /
Management( برای برنامه ریزی اصولی 
در دوران فعالیــت، بازنشســتگی و یا پس 
از فوت ســرمایه گذاران از جملــه این موارد 

می باشند.
 اســامی مهم تریــن انجمن ها و 
مراکز  و  مؤسســات  هــا،  کنفرانس 

آموزشی مالی اسالمی جهانی
تعدد انجمن ها و مؤسسات آموزشی مالی 
اسالمی فعال در یک بازار، حاكی از جدی 
بودن رقابت و پویایی محیط آن اســت. در 
همین راستا و به منظور گسترش و پیشبرد 
و ارتقــای علمــی دانش مالی اســالمی و 
توســعه كیفی نیروهای متخصص و بهبود 
بخشــیدن به امور آموزشی و پژوهشی در 
زمینه مالی اســالمی، انجمن مالی اسالمی 

ایران )IAIF( تشكیل شده است.
در ذیــل بــه اســامی مهمتریــن این 
انجمن ها و كنفرانس ها، مؤسسات و مراكز 

آموزشی اشاره می شود:
 انجمن ها و کنفراس ها

اســالمی  مالــی  انجمــن   :KLIFF

كواالالمپور
GIFF: انجمن بین المللی مالی اسالمی

CIBAFI: شــورای مركزی بانک ها و 
مؤسسات مالی اسالمی بحرین

MIFC: مركز بین المللی مالی اسالمی 
مالزی

MFAC: كنفرانس انجمن مالی مالزی
WIBC: كنفرانس بین المللی بانكداری 

اسالمی
ICISEF: كنفرانس بین المللی اقتصاد 

و مالی اسالمی در تركیه
اجالس هــای   :IFN-RedMoney

بین المللی وقایع مالی اسالمی
 مؤسسات و مراکز آموزشی

IRTI: موسسه تحقیات و آموزش مالی 
اسالمی بانک توسعه اسالمی در عربستان 

سعودی
و  حســابداری  ســازمان   :AAOIFI
در  اسالمی  مالی  حسابرســی مؤسســات 

بحرین
IFSB: هیات خدمات مالی اسالمی در 

مالزی
 Global Islamic Finance
 Development Center – World
Bank: مركز توســعه مالی اسالمی بانک 

جهانی
آموزش  بین المللی  مركــز   :INCEIF

مالی اسالمی در مالزی
ISRA: آكادمــی بین المللی تحقیقات 

مالی اسالمی در مالزی
 IIUM Institute of Islamic
موسســه   :Banking & Finance
دانشــگاه  اســالمی  مالــی  و  بانكــداری 

بین المللی اسالم مالزی

 Durham Center for Islamic
مركــز   :Economics and Finance
اقتصاد و مالی اســالمی دانشــگاه دورهام 

انگلستان
 منابع و پی نوشت ها:

1. MBA (finance) & Char-
tered Islamic Finance Profes-
sional (CIFP)

2. Global Islamic Finance 
Report (GIFR)

3. Thomson Reuters, Bond 
Stream, Bank Scope, Zawya, 
E&Y, and KFHR

۴. بر مبنای آمار ارائه شده توسط هیات 
خدمات مالی اسالمی)IFSB( ؛ عربستان، 
ایران، و مالزی به ترتیب با ســهم ۳۷، ۳۴، 
و 1۴ درصــد از عمده بازیگران این صنعت 

می باشند.
5.  در سالهای 2۰12 تا 2۰1۴ بازارهای 
جهانی هر ســال شاهد انتشار بیش از 1۰۰ 
میلیــارد دالر صكوک بوده اســت. تصمیم 
بانک مركــزی مالزی برای توقف انتشــار 
صكوک كوتاه مدت، این میزان را به حدود 
۶۰ میلیــارد دالر كاهــش داد. بــه گفته 
مقامات این بانک، این ابزار بیشــتر از اینكه 
برای مدیریت نقدینگــی بازار داخلی مفید 
باشد برای بازیگران خارجی مفید واقع شده 
بود! با این حال، مالزی با ســهم 5۰ درصد، 
كماكان بزرگترین ناشر صكوک جهان است.

۶. سیستم مالی مالزی دوگانه است كه 
در آن مالی اســالمی و مالی متعارف حق 
فعالیت و رقابت دارنــد. در مقابل؛ ایران و 
سودان دو بازای هستتند كه نظام مالی آن 

1۰۰ درصد تحت قوانین شریعت است.

 جهانی اسالمی مالی صنعت اوضاع آخرین از گزارشی

 شد؟ رقمی تک جهانی اسالمی مالی بازارهای رشدچرا 

 بخش زینت امیرعباس

 [۱] اسالمی مالی بازارهای کارشناس

 ،است[ ۳] اسالمی مالی اطالعات معتبر هایپایگاه از شده استخراج اطالعات بر مبتنی که[ ۲] اسالمی مالی جهانی گزارش مبنای بر
 سال پایان به منتهی سال ۸ طی درصد ۱۶٫۷ متوسط رشد با بیمه، و بورس و بانک شامل اسالمی مالی نظام مدیریت تحت هایدارایی
 این از دالر تریلیون ۱٫۶ از بیش درصد، ۷۵ سهم با اسالمی هایبانک که است رسیده دالر تریلیون ۲٫۱۴۳ به دالر میلیارد ۶۳۹ از ،۲۰۱۵
 بیمه و دارایی مدیریت هایصندوق و ها،دارایی این از درصد ۱۵ دالر میلیارد ۳۰۰ حدوداً حجم با نشده رسید سر صکوک و ها،دارایی

 .دهندمی اختصاص خود به را مابقی درصد ۱۰( تکافل[)۴] اسالمی

 

 جهانینمودار رشد دارایی های تحت مدیریت نظام مالی اسالمی                         

 

 سال منهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۰۷ هایسال رقمی دو رشدهای از اسالمی مالی صنعت رشد میزان شود؛می دیده باال شکل در که گونه همان
 و جهانی اقتصاد آینده به نسبت تردید. است کرده پیدا کاهش ۲۰۱۳ و ۲۰۱۲ هایسال برای درصد ۷٫۳ و ۹٫۳ رقمی تک رشد به ،۲۰۱۰
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حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم در حوزه 
اقتصاد چهره ای شناخته شده است. عضو هیات علمی 
دانشگاه امام صادق)ع( و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تجربه ریاست كمیسیون اقتصادی مجلس را هم 
در كارنامه دارد و با چنین جایگاهی به خوبی می تواند به 
تحلیل اقتصاد ایران بنشیند. گفت وگوی ماهنامه عصر 

مالی با مصباحی مقدم در پی می آید. 
 فکر می کنید بازارهای مالی چگونه می توانند 
به اقتصاد مقاومتی کمک کنند و آیا تاکنون موفق 

شده اند کمک کنند؟
كار اصلی بازارهای مالی انتشار سهام و اوراق مالی است 
و این طریق منابع را برای سرمایه گذاران جذب می كند. از 
همین رو به نظر من یكی از بهترین راه ها برای مردمی كردن 
اقتصاد است كه بند اول سیاست های اقتصاد مقاومتی را هم 
شامل می شود. به اعتقاد بنده بیش از 5۰ درصد خانواده ها 
در كشــور قدرت پس انداز دارند اما بسیاری از آنها توانایی 
این را كه خودشان سرمایه گذاری كنند را ندارند. اگر تبلیغات 
مثبتی انجام شود كه مردم ظرفیت خودشان را در بازارهای 
مالی به كار بگیرند و  بازار سرمایه هم توانایی اش را بیان كند 
و به كمک بیاید می تواند منافع زیادی را برای سرمایه گذاری 
جذب كند. یک اتفاقی در اقتصاد ما افتاده كه بانک محور 
است نه بازار سرمایه محور و این یک نقطه ضعف است. شاهد 
هستیم منابع بانكی در تأمین مالی فعالیت های غیرمولد به كار 
گرفته می شود. اما بازار سرمایه در خدمت بخش مولد اقتصاد 
است و این نكته مهمی است كه باید به آن توجه شود. چرا كه 

با تقویت بازار سرمایه تولیدمان تقویت می شود. 
 به نظام بانکداری اشاره کردید. به عقیده شما 
نظام بانکداری در اقتصاد مقاومتی چه نقشی  می تواند 

ایفا کند؟
معتقــدم تا نظام بانكی ما یک اصالح اساســی در آن 
صورت نگیرد نمی تواند به اقتصاد مقاومتی كمک كند و حتی 
به صورت مانع عمل می كند. متأسفانه بانک های ما به جای 
اینكه منابع را به بخش تولید ببرند ترجیحاً به بخش غیرمولد 
می برند. چون آنها دنبال سود قطعی هستند و این سود قطعی 

از فعالیت های مولد تأمین نمی شود. درحالی كه بازار سرمایه 
امكان ندارد به كســی سود قطعی بدهد. اگر به نام تولید از 
منابع بانک ها تسهیالت گرفته شود باز هم در بخش غیرتولید 
سرمایه گذاری می شود. زیرا بازدهی سرمایه در بخش تولید 

انتظارات بانک ها را تأمین نمی كند. 
 نقش صنعت بیمه در این میان چیست؟

صنعت بیمه كمک خوبی است برای اینكه ریسک سرمایه 
گذاری ها را پوشش دهد. حتی می تواند ریسک بازار سرمایه را 
هم پوشش دهد. به شرط اینكه از اوراق هجینگ استفاده كند. 
 خب این توصیفی به نظر شما همایش مالی 
اسالمی چگونه می تواند به اصالح فرآیندها و طراحی 

مبانی اقتصاد جدید کمک کند؟
یكی از ایــن ایده های جدید می تواند طرح تشــكیل 
صندوق های حمایت از فعالیت های كارآفرینی پرریسک باشد. 
برخی از فعالیت های اقتصادی پرریسک هستند. شركت های 
دانش بنیان از این جمله اند. تشكیل چنین صندوق هایی 
كمک خواهند كرد به این كه نوع آوری های زیادی در عرصه 

علم و فن آوری شكل بگیرد. 
 منظورتان این اســت کــه طراحی چنین 

صندوق هایی باید حاصل کار همایش باشد؟
البته همایش راه كارهای علمی برای عملی كردن حمایت 
از اقتصاد مقاومتی را بیان می كند. اما آنچه به اعتقاد من در این 
همایش قابل طرح است شیوه راه اندازی این صندوق هاست 

به طوری كه بتواند به اقتصاد ما كمک كند. 
 درباره شرکت های دانش بنیان بدبینی وجود 
دارد. دیدگاهی در کشور همچنان احداث کارخانه 
فعالیت های شرکت های  نه  اشتغال زایی می داند  را 

دانش بنیان را. تحلیل شما چیست؟
این یک نگاه كوته بینانه و عقب مانده است. نگاه عمیق 
اساســی به اقتصاد این است كه اقتصاد پیش برنده باشد. 
پس اقتصاد باید متكی به علم باشد. و این نیازمند تشكیل 

شركت های دانش بنیان است. 
 یکی از محورهای همایش به دوره پساتحریم 
اشاره دارد. به نظر شما اقتصاد ایران در این دوره باید 

به کدام سو برود؟
من البته تعبیر پساتحریم را نمی پسندم. واقعیت این است 
كه ما در جران گذار از تحریم هستیم. در این وضعیت باید به 
اقتصاد داخلی و توانمندی های ملی توجه شود چرا كه اقتصاد 
ملی ظرفیت های گسترده ای دارد. البته در اقتصاد نیم نگاهی 
هم باید به كشورهای دیگر داشت. اما اگر ظرفیت های ناشناخته 
اقتصاد ملی را شناسایی كنیم و به كار بگیریم می توانیم قدرتی 
را برای اقتصاد به وجود آوریم كه برای سرمایه گذاران خارجی 
هم جذابیت داشته باشد. هم دولت و هم صاحب نظران باید به 
اقتصاد ملی اهتمام ورزند. اگر نشان دهیم كه ما ضعیف هستیم 

بنگاه های خارجی هم با ما تعامل نخواهند كرد. 
 در فضای عمومی اظهارنظرهایی می شود مبنی 
بر اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی روشن نیست یا اینکه 
پرسیده می شود اسالمی بودن بازارهای مالی اسالمی 

یعنی چه. درباره این نگاه ها چه نظری دارید؟
اقتصاد مقاومتی یعنی رویكردی كه بنیه ضعیف اقتصاد را 
به بنیه قوی تبدیل می كند. مقاوم سازی می كند هم در برابر 
تهدیدهــای خارجی هم در برابر تهدیدهــای داخلی. به این 
معناست كه ضعف هایمان را برطرف كنیم. با مقاوم شدن اقتصاد 
ملی ضربه پذیری از بین می رود. همانطور كه در حوزه نظامی 
به توانمندی رسیده ام كه قدرت بازدارندگی دارد همین طور 
باید در اقتصاد هم در برابر هر تهدیدی مقاوم شویم. اینكه حاال 
اقتصاد مقاومتی چه نسبتی با حوزه مالی اسالمی دارد. اصوالً 
نگاه علمی و فكری به اقتصاد جهانی اقتضا می كند مقلد صرف 
یک چنین اقتصادی نباشیم. و تابع دیدگاه های اقتصاددان هایی 
نباشیم كه نتیجه عملكردشان نشان داده دیدگاه هایشان فقط 
برای جوامع و اقتصادهای دیگری كارســاز بوده است. ما باید 
اقتصادمان مبتنی باشــد بر مبانی دینی مان. مبتنی باشد بر 
وضعیت بومی مان. پس باید بومی سازی كنیم. اگر مبانی دینی را 
در اقتصاد به كار بگیریم توانایی ما باال خواهد رفت. بنده معتقدم 
در رویكرد خودمان باید تئوری های اصلی اقتصادان های جهانی 
را به چالش بگیریم. در این باره البته متاسفانه زیاد كاری انجام 
نشده و اگر در حوزه اقتصاد اسالمی كاری شده هنوز عملیاتی 

نشده است. 

گفت وگو با غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

صندوق های حامیت از فعالیت های 
کارآفرینی پرریسک طراحی شود



گو
ت و

گف
می

سال
ی ا

 مال
ش

مای
ن ه

ومی
ه د

نام
یژه 

و  |
 1 

اره
شم

 | 9
ه 5

ی ما
1 د

ه 2
شنب

ک 
ی

13

 امین شول 
دكتــر ســید عبــاس موســویان برای 
كارشناســان  و  مدیــران  پژوهشــگران، 
نظام اقتصادی كشــور و برای بســیاری از 
عالقه منــدان بــه مباحث اقتصاد اســالمی 
چهره ای نام آشناســت. او متولــد 1۳۳9در 
شهرســتان عجب شیر اســت. او در حوزه و 
دانشگاه رشته اقتصاد را پی گرفته است و بر 
تحقیق در حوزه اقتصاد اسالمی تمركز كرده 
است. از جمله آثار علمی او می توان به كتاب 
پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسالمی، 
بانكداری اســالمی كه در چندین جشنواره 
حائز رتبه شده است، كلیات نظام اقتصادی 
اسالم، ربا و مسائل عصر حاضر )كار گروهی( 
و... اشــاره كرد. او در دانشگاه های متعددی 
تدریس می كند. در كمیته فقهی ســازمان 
بورس حضــور دارد و همچنان به پژوهش و 
داوری مقاالت مشغول است. موسویان درباره 
فعالیت هــای روزمره اش می گویــد: »اوقات 
فراغت ندارم. معمــوالً روزهای جمعه را هم 

می روم شهرســتان ها در دوره دكتری مالی 
تدریس كنم. مرتب مطالعه می كنم. یكی از 
محورهای كاری ام را ارزیابی كتاب ها و داوری 

مقاالت گذاشته ام كه خودم را به روز كنم.«
 چه شد آقای سید عباس موسویان 

راه اقتصاد را در پیش گرفت؟
واقع مطلب این اســت كه بحث مفصلی 
اســت. من در ســال 5۸ دانشــجوی رشته 
مهندسی برق دانشــگاه تبریز بودم. سه ترم 
خوانده بودیم كه بحث انقالب فرهنگی پیش 
آمد و دانشگاه ها تعطیل شدند. در مدتی كه 
دانشــگاه ها تعطیل بودند من با سپاه تبریز 
همكاری می كردم. از طرف سپاه تبریز دفتر 
شهید حضرت آیت اهلل مدنی مأمور بودم كه 
اخبار رســانه ها را دسته بندی و خالصه كنم 
و در اختیار ایشــان قرار دهم. البته كارهای 
دیگری هم بود اما مشخصاً این كار بر عهده 
بنده بود. این باعث شــد ارتباط بیشتری با 
حضرت آیت اهلل مدنی پیدا كنم و این باعث 
شد به روحانیت عالقه مند شدم و به رفتن به 
حوزه فكر كردم. البته بعد از شهادت ایشان 

هم من عالقه مندتر شدم. 
 چه سالی بود؟

سال ۶۰ تصمیم گرفتم بروم حوزه. حدود 
5 ۶ سال به حوزه رفته بودم كه مرحوم آیت 

گفت وگو با سید عباس موسویان، پژوهشگر برجسته مالی اسالمی

بازار »مالی اسالمی« پيرشفته ترين
بخش اقتصاد اسالمی است

من گاهی تعبیرم این 
است که پیشرفته ترین 
بخش اقتصاد اسالمی 
بازارهای مالی اسالمی 

است. و این ها که 
پیشرفته ترین بخش 

هستند هنوز در دوران 
طفولیت به سر می برند
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اهلل موسوی اردبیلی دانشگاه مفید را تصمیم 
داشــتند راه اندازی كنند. آنجا صحبت هایی 
داشــتند با طلبه هــای جــوان در ضرورت 
رشــته اقتصاد و اینكه بایــد حوزویان با این 
رشته بیشتر آشنا شــوند. این باعث شد كه 
ما احســاس كنیم یكی از نیازهایی كه باید 
حوزویان به آن مسلط شوند موضوع اقتصاد 
است. به همین دلیل جزو اولین گروهی بودم 
كه در دانشــگاه مفید قم اقتصــاد خواندند. 
البته بعد از آن در ادامه در دانشــگاه بهشتی 
كارشناسی ارشد گرفتم و برای دوره دكتری 

هم فقه اقتصادی را در حوزه گذراندم. 
 در حوزه شــاگرد چه کســانی 

بودید؟
در دوره ســطح عمدتاً از استادانی مانند 
حضرات آیــات وجدانی، ســتوده، پایانی و 
اعتمــادی درس گرفتــم. در درس خارج را 
عمدتاً از محضــر حضرات آیــات تبریزی، 
ســبحانی، وحید خراسانی، مكارم شیرازی و 
مقداری هم درس حضرت آیت اهلل هاشــمی 

شاهرودی را شركت كردم. 
 االن که به گذشــته نگاه می کنید 
استادان  از  کدام یک  از  می کنید  تصور 

بیشتر تأثیر پذیرفتید؟
این اثرپذیری متنوع اســت. مثاًل سبک 
فقهی حضرت آیت اهلل شــیخ جواد تبریزی 
بسیار برایم جالب بود. و بیشترین استفاده های 
فقهی را از ایشــان بردم. در مباحث اصولی 
بیشــتر از مباحث حضرت آیــت اهلل مكارم 
شــیرازی و حضرت آیت اهلل وحید خراسانی 
درس گرفتم. در موضوعات جدید اقتصادی 
از آیت اهلل هاشمی شاهرودی استفاده كردم. 

 شــما قبــل از انقــالب قبل از 
رفتن خدمت آقای شــهید مدنی چه 

عالقه مندی هایی داشتید؟
قبل از انقالب خیلی به رشــته برق عالقه 
داشــتم و در هنرســتان صنعتی رشته برق 
می خواندم. دوست داشتم بعداً همان را ادامه 
دهم. اما آشنایی با شهید محراب حضرت آیت 
اهلل مدنی مسیر را تغییر داد. تقریبا جوانی مان 
را مواجه بود با شروع انقالب. هنرستانی كه ما 
درس می خواندیم یک مركز آموزشی كاردانی 
و كارشناسی هم داشت. تحرک دانشجویان 
برایمان قبــل از انقالب معلوم بود. در همان 
مركز آموزشــی كه ما درس می خواندیم در 
جریان 29 بهمن تبریز در سال 5۶ مركز ما 
شهید داد. هنرستان صنعتی تبریز محاصره 
شــد و به همین دلیل با جریان انقالب آشنا 
شدم. از سال 5۶ د حركت های انقالب حضور 
داشــتم. بعد از پیروزی انقالب هم با ســپاه 
تبریز همكاری داشتم كه عرض كردم به كجا 

رسید. 
 درک شــما در دهه 60 از مفهوم 

اقتصاد چه بود؟
من ســال ۶۷ وارد دانشگاه مفید شدم. 
آن موقــع دو قطب نظام ســرمایه داری و 

كمونیســم در اقتصاد مطرح بود. و افرادی 
مانند شــهید صدر، شهید مطهری و شهید 
بهشــتی آمده بودند دیدگاه ســومی برای 
اسالم مطرح كرده بودند. و بحثشان این بود 
كه اقتصاد اســالمی مدل خودش را دارد و 
با آن دو متفاوت اســت. برای ما جالب بود 
كه ببینیم در میان این دو مكتب اقتصادی 
اســالم چه گفتمانی دارد. می دانستیم كه 
اسالم نه مبانی ماركسیسم را قبول دارد و نه 
مبانی لیبرال سرمایه داری را قبول دارد. فكر 
می كردیم الزم اســت در عرصه اقتصاد هم 
بعد از انقالب تحولی رخ دهد. اما هیچ مدل 
مشــخصی از اقتصاد اسالمی ارائه نمی شد. 
شــاید اثباتی ترین كتابی كه در این حوزه 
وجود داشــت كتاب اقتصادنا شهید آیت اهلل 
صدر بود.  كه بخش زیادی از آن كتاب هم 
به نقد جریان های حاكم مربوط بود. اما االن 

خیلی مباحث شفاف تر شده است. 
 در دانشگاه مفید از چه کسی تأثیر 

پذیرفتید؟
در وهله اول خود حضرت آیت اهلل العظمی 
موســوی اردبیلی بــود. گرچــه ما كالس 
حضوری با ایشان نداشــتیم. اما معموالً كه 
جلســه هفتگی برگزار می كردند یک سری 
ســرنخ ها و نكات زیبایی را ارائه می كردند و 

برای ما خط فكری ایجاد می كرد.
 از استادان دانشگاهی چه کسانی 
آن موقع در دانشگاه مفید رفت و آمد 

داشتند و مؤثر بودند؟
استادانی مثل آقای دكتر سید كاظم صدر 
انصافــاً تأثیر زیــادی روی یافته های علمی 
دوستان داشــتند. تحقیق خوبی انجام داده 
بودند با عنوان نظام اقتصادی صدر اســالم. 
تحقیق ایشــان در مطالعات بعدی دوستان 

اثرگذار بود. آقای دكتر توتونچیان در مباحث 
بانكــداری مؤثر بودند. آقای دكتر حســین 
نمازی در شــكل گیری افكار دانشــجویان 
نقش داشــتند. آقای دكتر عباس عرب مازار 
در مباحث توســعه و مباحث كمی اقتصاد 
بحث هایشان راهگشا بود. آقای دكتر دادگر، 
آقای دكتر فرشاد مؤمنی، آقای دكتر حسن 
ســبحانی و دیگر اســتادان گرامی در این 

دانشگاه نقش مؤثری داشتند. 
 وقتی وارد دانشــگاه بهشــتی 
زمینه  تقریباً  بخوانید  اقتصاد  تا  شدید 
تصمیم  گرفت.  هم شکل  مطالعاتی تان 

گرفتید روی چه مباحثی تمرکز کنید؟
به مناسبت اینكه با آقای دكتر نمازی در 
دانشگاه بهشتی كالس داشتیم، پایان نامه ام 
را هم در حوزه بانكداری اســالمی با ایشان 
انجام دادم. آقای نمازی استاد راهنما بودند، 
آقای دكتر شــرافت استاد مشاور بنده بودند 
و به یک مناسبت هم با آقای دكتر نوربخش 
كه رییــس كل بانک مركزی بودند ارتباطی 
شكل گرفت و برای پایان نامه از ایشان كمک 
گرفتم. كم كم به مباحث بانكداری و بازارهای 
مالی متمركز شــدم. رساله دكتری را هم در 
حوزه كه همان ســطح چهار حوزه می شود، 
درباره اوراق بهادار اسالمی با حضرت آیت اهلل 
اســتادی و حضرت آیت اهلل علی دوست  كار 

كردم.
 در حــال حاضــر از پژوهش ها و 

کتاب های چه کسانی بهره می برید؟
من عمدتاً روی اقتصاد اســالمی تمركز 
دارم و آثار اقتصاددانان مســلمان را مطالعه 
می كنم. مثل آقای محمد عمر چپرا كه اصالتاً 
پاكستانی هستند. یونس رفیق المصری را هم 
آثــارش را می خوانم و همین طور آقای منذر 
قهف. از اقتصاددانان كشورمان هم آثار آقای 
عباس میرآخور، آقای توتونچیان و آقای صدر 

را بررسی می كنم. 
 بیش از 35 سال است که شما در 
حوزه اقتصاد کار می کنید. به یاد دارید 
که در دهه 60 درباره اقتصاد اسالمی چه 

رؤیایی داشتید؟
صادقانــه عرض كنم نمی دانســتیم كه 
آموزه های اقتصادی اسالم این قدر عمیق و 
وسیع باشد. تصور می كردیم در عرض  ۶ ۷ 
سال كار كردن ما متخصص مسائل اقتصاد 
اسالمی می شویم. اما هر چه رفتیم جلوتر 
دیدیم عمق كار خیلی عمیق است و وسعت 
كار هم خیلی گسترده تر از آن چیزی است 
كــه آدم فكر می كرد. فكر می كردیم دانش 
اقتصــاد با گرفتن یک مــدرک دكتری به 
دست می آید. اما بعداً متوجه شدیم كه علم 
اقتصاد خیلی گسترده است. حاال چه برسد 
به اقتصاد اســالمی كه خیلی حوزه هایش 
هنوز پژوهش است. برای همین االن متوجه 
شده ایم كه به جای ۷، ۸ سال باید ۷۰، ۸۰ 
سال كار شود تا شناخت عمیقی از موضوع 

فکر می کردیم الزم است 
در عرصه اقتصاد هم بعد 
از انقالب تحولی رخ دهد. 
اما هیچ مدل مشخصی 
از اقتصاد اسالمی ارائه 

نمی شد. شاید اثباتی ترین 
کتابی که در این حوزه 

وجود داشت کتاب 
اقتصادنا شهید آیت اهلل 

صدر بود.  که بخش زیادی 
از آن کتاب هم به نقد 

جریان های حاکم مربوط 
بود. اما االن خیلی مباحث 

شفاف تر شده است



گو
ت و

گف
می

سال
ی ا

 مال
ش

مای
ن ه

ومی
ه د

نام
یژه 

و  |
 1 

اره
شم

 | 9
ه 5

ی ما
1 د

ه 2
شنب

ک 
ی

15

به دست بیاید. صاحب نظران متعددی باید 
بیایند كار كنند تا بتوان مدل مناســبی از 

اقتصاد اسالمی را ترسیم و عملی كرد. 
 به جز موردی که اشاره کردید، نگاه 
امروزتان به علم اقتصاد با دهه 60 چه 

تفاوتی دارد؟
خب یک مقداری ما تحــت تأثیر حالت 
شعاری كه از اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد 
ســرمایه داری داشــتیم فكر می كردیم باید 
اقتصــاد مــا 1۸۰ درجه با مكاتــب آن روز 
متفاوت باشد. مثاًل اگر اقتصاد سرمایه داری 
می گوید قیمت ها در بازار تعیین می شود ما 
فكر می كردیــم باید بگوییم نه نباید در بازار 
تعیین شــود. دیدگاه های اول ما یک مقدار 
حالت آرمان گرایانه و شــعاری داشــت. اما 
مطالعات عمیق تر نشــان داد اقتصاد سرمایه 
داری همه اش یک ســنخ نیســت تركیبی 
است از یافته های دانش بشری، علم اقتصاد 
و یافته های مكتب سرمایه داری و این دو تا 
یكسان نیستند. آن مقداری كه به یافته های 
دانش بشری مربوط است در اقتصاد اسالمی 
می توانیم استفاده كنیم اما آن مقدارش كه به 
مكتب سرمایه داری مربوط است باید نقادانه 
نگاه كرد. درواقع باز منظور این نیســت كه 
كل آن را نفی كنیم. یک وقت می بینیم یک 
موضوع قابل تعدیل است مثل پذیرفتن اصل 
عرضه و تقاضا كه حتی در روایات توصیه هم 
شده است. منتها در بحث اسالمی روی بازار 
یک سری اصالحات انجام می شود با احتكار 
و انحصار موافق نیســت. اما وقتی مثاًل بحث 
ربا اســت خب ازنظر اســالم رد شده است 
دیگر نمی شود تجویز كرد. به هرحال باید دید 
باطن اقتصاد اسالمی درباره این مباحث چه 

می گوید. 
 برخی عقیده دارند آنچه به عنوان 
اقتصاد اســالمی طرح می شود اساسًا 

امکان تحقق ندارد؟
چرا. شما مگر نمی توانید با احتكار مبارزه 
كنید؟ مگر نمی توان با انحصار مبارزه كرد؟ 
االن در غرب هم به این مســاله رسیده اند. یا 
شفافیت اطالعات موضوعی است كه در خود 
غرب هم مورد تاكید است و مدلش را دارند.

 مشــخصاً درباره همین مدل های 
شــفافیت ما خیلی از مدل های غربی 

عقب تر هستیم؟
بله. این بســتگی دارد بــه میزان اهتمام 
ما. با شــعار نمی توان آموزه های اقتصادی را 
عملی كنیــم. گاهی یک دفعه جو اجتماعی 
راه می اندازیــم علیه گرانی. در حالی كه حل 
گرانی شــیوه اقتصادی نیاز دارد. روش های 
موجود جواب نمی دهد. مثالً بانک مركزی اگر 
می خواهد روی نرخ های ســود بانک اثرگذار 
بــاش باید یک مدل جامع از بازار بین بانكی 
داشــته باشد بعد خودش با ورود به این بازار 
نرخ ها را به تعادل برساند. نه اینكه با دستور 
بخواهد این تعــادل را ایجاد كند. اگر دولت 

می خواهد با احتكار مبارزه كند با كار تنبیهی 
موفق نمی شــود. بلكه باید با سیاســت های 
تنظیم بازار این كار را انجام دهد. البته نباید 
تصدی گری به قصد ســود باشد بلكه منطق 

تنظیم بازار باید مدنظر دولت باشد.
ما مدلی مشــخصی از اقتصــاد را پیاده 
نمی كنیم  و نمی شــود نام مشخصی برایش 
انتخاب كنیم. عمدتاً برای مشكالت اقتصادی 

تصمیم های كوتاه مدت گرفته می شود. 
 اخیراً آقای یوسفعلی اباذری استاد 
جامعه شناسی دانشگاه تهران به تاکید 
از  همواره  ایــران  اقتصاد  که  گفته اند 
سیاست های لیبرالی و نسخه های مورد 
پیروی  پول  بین المللــی  صندوق  نظر 
کرده است. شما این اثرپذیری را قبول 

ندارید؟
البته نمی شــود این طوری گفــت. اما در 
دولت ها همیشــه این گونه بوده كه بر اساس 
آموزه های لیبرالی برنامه نویسی شده است و 
این آموزه ها همیشــه مورد توجه بوده است. 
اما اینكه بگوییم كامل منطبق بر برنامه های 
صندوق بین المللی بوده است حرف دقیقی 
نیست. اما در برنامه های توسعه افكار لیبرالی 
قابل رویت اســت اما اینكه بگوییم كاًل كار 
دســت آنها بوده و خط از طــرف آنها بوده 

قضاوت دقیقی نیست.
 پس در واقع ما یک نظام اقتصادی 
داریم با آموزه های از نظام اقتصادی چپ 

و لیبرالی و اسالمی؟
بله دقیقاً همین طور است. البته دیدگاه های 
چپ به معنای سوسیالیستی در كشور خیلی 
مطرح نیست. اما نظریه دولت رفاه یا اصطالحاً 
سرمایه داری مقرراتی طرفدارانی دارد. از یک 
طرف هم آموزه هایی از مباحث اسالمی مورد 

توجه اســت. اما هنوز در اینكه بتوانیم مدلی 
طراحی كنیــم و بگوییم اهداف مشــخص 
ما بر اســاس اقتصاد اسالمی چیست؛ موفق 
نبوده ایم. زیرا هم در میان مســئوالن ضعف 
اعتقــادی وجود دارد و هــم ضعف تئوریک 
داریــم. بحث اقتصاد اســالمی حداكثر 5۰ 
ســال است كه مثاًل در 1۰ كشور موردتوجه 
قرار گرفته است و راه درازی در پیش رویش 

باقی مانده است.
اقتصاد   پس می توانیم بگوییم که 

اسالمی هنوز بسیار جوان است؟
بله قطعــاً. من گاهی حتــی تعبیرم این 
است كه پیشرفته ترین بخش اقتصاد اسالمی 
بازارهای مالی اســالمی اســت. و این ها كه 
پیشرفته ترین بخش هستند هنوز در دوران 
طفولیت به سر می برند. از من بپرسند مدل 
مطلوب بانكداری اسالمی كه مستند شود به 
آموزه های اســالمی چیست، می گویم داریم 

فعاًل كار می كنیم. 
 شــما انتظارتان از این همایش ها 

چیست؟
من هم در همایش بانكداری اســالمی 
همیشــه این نكته را مطــرح می كنم كه 
انتظار می رود در هر عرصه ای با یک سری 
چالش های نظری و بنیادی مواجه هستیم 
و با یک سری ابزارها و شیوه ها و تكنیک ها. 
این همایش باید به نوعی طراحی شــوند 
كه متفكران جامعه نتایج كارهایشــان را 
در سه سطح بنیادی و ابزاری و راهبردی 
بتوانند ارائه كنند. مخاطبان باید احساس 
كنند آخریــن یافته های علمی را دریافت 

كرده اند.
 به عنوان پرسش پایانی می خواهم 
بدانم آیا دغدغه ای وجود دارد که ذهن 
شــما را درباره مباحث اقتصاد اسالمی 
مشغول کرده باشد و نیاز بدانید که در 

این گفت وگو مطرح کنید؟
بله. واقع مطلب من احساس می كنم چند 
خأل در بحث اقتصاد اســالمی وجود دارد كه 
باید برطرف شــود. یک خــأل در حوزه های 
علمیه اســت كه هنوز به مباحــث اقتصاد 
اســالمی بهای كافی نداده اند كه این رشته 
جایگاه ندارد. در درجه بعد دانشــگاه ها هنوز 
اقتصاد اســالمی را به عنوان یک رشته قوی 
تقویت كنند. همین طور بحث تقاضا دولت، 
نظام بانكی و بازار سرمایه بها بدهد به دانش 
آموختگان این رشته ها. هم در عرصه عرضه 
اقتصاد اســالمی با خأل مواجــه ایم و هم در 
ناحیه تقاضا كه بایــد از ظرف نظام بانكی و 
بیمه و بورس و... باشــد اما این گونه نیست. 
گاهی آگهی اســتخدام می دهند اما نامی از 
بانكداری اسالمی مطرح نیست. گاهی حتی 
خبر ندارند كه رشــته ای به نــام بانكداری 
اسالمی در دانشگاه های ما وجود دارد. ما هر 
جا كه می رویم یكــی از نقدهایی كه مطرح 

می كنیم همین است. 

صادقانه عرض کنم 
نمی دانستیم که 

آموزه های اقتصادی اسالم 
این قدر عمیق و وسیع 
باشد. تصور می کردیم 

در عرض  6، 7 سال کار 
کردن ما متخصص مسائل 
اقتصاد اسالمی می شویم. 
اما هر چه رفتیم جلوتر 
دیدیم عمق کار خیلی 

عمیق است و وسعت کار 
هم خیلی گسترده تر از 
آن چیزی است که آدم 

فکر می کرد
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ابزارهای تامین مالی در بازار  بررسی میزان موفقیت 
سرمایه ایران

دومین نشست از مجموعه نشست های تخصصی »مالی اسالمی«  با موضوع 
» بررسی میزان موفقیت ابزارهای تامین مالی اسالمی در بازار سرمایه ایران« روز 
دوشــنبه نهم آذرماه در سالن كنفرانس های شركت بورس اوراق بهادار تهران 
برگزار شد. در این جلسه كه جمعی از متخصصان و فعاالن بازار سرمایه حضور 
داشتند، دكتر علی سعیدی »عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی 
سبا«، محمود رضا خواجه نصیری »مدیرعامل شركت تامین سرمایه آرمان« و 
سید حسین حسینی »مدیر عامل شركت مدیریت دارایی مركزی بازار سرمایه« 
به ارائه بحث و بیان دیدگاه های خود در رابطه با موضوع جلسه پرداختند و در 
پایان هم به سواالت حضار پاسخ دادند. در این نشست دكتر سعیدی، ضمن بیان 
تاریخچه استفاده از اوراق بهادار در ایران و جهان، بیان كرد كه بررسی و تحلیل 
موفقیت ابزارهای مالی اسالمی نیاز به زمان بیشتری تا به دست آوردن نتیجه دارد.

همچنین محمودرضا خواجه نصیری نبودن نظم در تبلیغات و معرفی بازار 
اوراق مالی را ضعف بزرگ این بازار برای رشد آن برشمرد و اظهار كرد تا زمانی كه 
قاعد تصادف، تنها راه آشنایی شركت های سرمایه گذاری و شركت های نیازمند 

به تامین مالی باشد، نمی توان امیدی به رشد این بازار داشت.
پس از آن سیدحسین حسینی، ضمن بیان این موضوع كه اكنون شیوه های 
سنتی پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران نیست، خاطرنشان كرد: اكنون سرمایه 
گذارن می توانند با استفاده از اوراق صكوک، برنامه ریزی برای سرمایه گذاری 

مازاد سرمایه داشته باشند.

نظارت شرعی در بانکداری اسالمی
به همت انجمن مالی اسالمی ایران، موضوع اولین نشست تخصصی 
انجمن مالی اسالمی، نظارت شرعی در بانكداری اسالمی بود كه توسط 
دكتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسالمی و مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات ارایه شد. دكتر صالح آبادی با اشاره به ضرورت تشكیل شورای 
فقهی در بانک ها و موسسات مالی كشور گفت: نیاز به ایجاد شورای 
فقهی در بانک ها اكنون بیش از پیش احساس می شود. زیرا امروزه 

استفاده از تكنیک ها و ابزارهای جدید مالی در اولویت است.
صالح آبادی در بخشی از سخنانش در این نشست گفت: ادبیات 
نظارت شــرعی در ایران  جای خــود را در دانش بانكداری به ویژه 
نظارت بانكی كشور باز نكرده است. به لحاظ اجرایی نیز اهمیت مسئله 
نظارت شــرعی برای بانک ها روشن نبوده و به جز تشكیل شورای 
مشورتی فقهی در بانک مركزی در سال های اخیر، اقدام دیگری انجام 
نشده است.  نظارت شرعییكی از حلقه های مفقوده اجرای صحیح قانون 
عملیات بانكی بدون رباست و این  نوع از نظارت نمی تواند مكملی بر 
نظارت متعارف بانكی باشد. صالح آبادی گفت: در حال حاضر بانک ها 
و موسسا ت مالی ملزم به تاسیس كمیته فقهی نیستند. شورای فقهی 
بانک مركزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانكداری اسالمی، 

جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارند. 
وی در بخش دیگری از ســخنانش هم گفت: تركیب شــورای 
فقهی بانک مركزی شامل رییس كل بانک مركزی، قایم مقام رییس 
كل بانک مركزی، معاون نظارتی بانک مركزی، چهار نفر از مدیران 
كل بانک مركزی، چهار نفر از فضالی حوزه های علمیه و آشــنا با 
مباحث پولی و بانكی است. همچنین  دو نفر از مدیران عامل بانک 
های خصوصی و دولتی و دو نفر متخصص و صاحب نظر در زمینه 
های بانكداری اسالمی در این كمیته حضور دارند.  ماموریت این شورا 
تحلیل و ارایه پیشنهاد و مشاوره در باره مباحث بانكی از منظر شریعت 
مقدس اسالم است. جلسات شورا با حضور حداقل ده نفر از اعضای 
صاحب رای كه حداقب سه نفر از آن ها باید از اعضای حوزه باشند، 
رسمیت پیدا می كند. تصمیمات شورا، ضمن برخورداری از رای موافق 
حداقل دو سوم اعضای صاحب رای، باید از رای موافق اكثریت حوزوی 

نیز برخوردار باشد.
رییس سابق سازمان بورس خاطر نشان كرد: كمیته تخصصی 
فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هم جایگاه مشخص مشورتی و 
نظارتی در ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار دارد. البته به لحاظ 
مقرراتی این اجازه را دارد كه بر عملكرد ذینفعان مرتبط نظارت كرده 
و در صورتی كه عملیاتی را مغایر با اصول شرع تشخصی داد، خواستار 
توقف آن گردد . ماموریت این كمیته بررسی و ارائه نظر شرعی راجع به 
ابزارها، بازارها و نهادهای مالی در بازارهای مالی كشور و ارائه پیشنهادات 

اصالحی الزم است.
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مروری بر نشست های تخصصی
انجمن مالی اسالمی
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ضمانت در ساختار صکوک
چهارمین نشست تخصصی انجمن مالی اسالمی ایران با موضوع » ضمانت در 
ساختار صكوک، چالش ها و راهكار ها«  دوشنبه ۳۰ فروردین ماه 95 در محل 
شركت فرابورس ایران برگزار شد. در این نشست، دكتر توحیدی پژوهشگر مالی 
اسالمی و عضو گروه مالی اسالمی دانشگاه امام صادق علیه السالم گفت: در مورد 
چالش های بازار صكوک نشست های مختلفی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، 
شركت مدیریت دارایی مركزی و ... برگزار شده و این چالش ها روشن شده است. 

یكی از چالش های اساسی در ساختار صكوک، ضمانت صكوک است.
وی افزود: ما در ایران در زمینه انتشار صكوک فاصله زیادی با دیگر كشورها 
همانند مالزی داریم كه از ظرفیت صكوک در راســتای توسعه خود استفاده 
كرده اند. ارزش كل صكوک منتشره در ایران ۴/۴ بیلیون دالر و ارزش كل صكوک 
منتشره در جهان ۷۶۷ بیلیون دالر است كه ۶۷ درصد كل بازار جهانی صكوک 

در اختیار مالزی است.
دكتر توحیدی ادامه داد: سه چالش مهم در مسیر توسعه بازار صكوک در ایران 
وجود دارد كه اولین مورد زمان بر بودن فرآیند انتشار این اوراق است كه در اوایل 
از زمان تقاضای بانی تا انتشار حدود یک سال هم طول می كشید و خوشبختانه 
قبل از عید تا یک ماه كاهش پیدا كرد كه این امر امیدواركننده است. دومین مورد 
عدم آشنایی و اطالع فعاالن بازار سرمایه از ظرفیت صكوک است كه متناسب با 
ظرفیت از آن استفاده كنند و سومین چالش باال بودن هزینه انتشار است كه بانی 

باید هزینه های بابت بازار گردانی، پذیره نویسی و غیره... پرداخت كند.
وی اظهار كرد: یكی از مشكالتی كه باعث زمان بر بودن انتشار اوراق صكوک 
در ایران می شود پیدا كردن ضامن برای انتشار است و این امر باعث كاهش اقبال 

به اوراق بهادار اسالمی می شود.
وی ادامه داد: نهادهای مجاز برای ضمانت صكوک شامل بانک ها، موسسات 
مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مركزی، بیمه های تحت نظارت بیمه بانک 
مركزی و نهادهای تامین سرمایه هستند.از طرفی بانک ها به راحتی زیر بار ضمانت 
انتشار صكوک نمی روند و گاه هزینه های را بر بانی تامین می كنند كه هزینه های 
سنگینی است بنابراین ریسک تمركز بر سیستم بانكی زیاد است و این ریسک 
می تواند به بازار صكوک منتقل شود. این پژوهشگر مالی اسالمی تاكید كرد: نكته 
دیگر این است كه قبول بانک به عنوان ضامن در ساختار انتشار صكوک باعث 
دست كاری نرخ سود می شود و بازار سرمایه نمی تواند نرخ ها را باال و پائین كند. 
این وابستگی بازار پول و گره زدن توسعه بازار سرمایه اسالمی به بازار پول چه 
بســا باعث می شود در بلند مدت نتوانیم به توسعه این بازار و جهانی شدن آن 
امیدوار باشیم. توحیدی ادامه داد: همچنین الزم است اشاره كنم به شركت ها ی 
تامین ســرمایه هم اجازه داده شده است كه ضمانت انتشار اوراق صكوک را بر 
عهده بگیرند اما عمال تمایلی به ضمانت ندارند و چه بسا براساس الزامات كفایت 
سرمایه، شركت های تامین سرمایه ظرفیت ضمانت اوراق بهادار اسالمی با حجم 
باال را نداشته باشند. همچنین در زمینه ضمانت انتشار اوراق بهادار اسالمی از 
نقش شركت های بیمه غفلت شده است در حالی كه می توانند به ضمانت اوراق 

بهادار كمک كنند.

مبانی حقوقی مالی اسالمی 
سومین نشست از مجموعه نشست های تخصصی انجمن مالی اسالمی با 
موضوع »مبانی حقوقی مالی اسالمی« با ارائه دكتر فهیمی، رئیس مركز پژوهش، 
توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوشنبه، 1۷ اسفند 9۴ 

در محل شركت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.
دكتر فهیمی در ابتدای این نشست اظهار كرد: از دیدگاه حقوقی، نظامی را 
می توانیم مالی اسالمی بنامیم كه ابزارهای مالی، رویه ها و معامالت در آن مطابق 
با اصول شریعت طراحی، تدوین و اجراء شود و یا حداقل با اصول شریعت مغایرتی 
نداشته باشد. وی ادامه داد: برای رسیدن به یک نظام مالی اسالمی، رویكردی كه 
به ویژه در میان جوامع مســلمان وجود دارد این است كه در طراحی و كاركرد 
این ابزارها در دو مرحله پیشینی و پسینی نظارت شود. در مرحله پیشینی، در 
قالب طراحی یک هیئت نظارت شرعی برای طراحی نهادها و ابزارها و اجرای این 
طراحی ها به شیوه اسالمی تالش می شود و در مرحله مرحله بعدی، با نوعی از 
نظارت اجرایی و عملی، فرایندها و عملكردها را با آن اصول طراحی شده تطبیق 
می دهند. فهیمی افزود: بنابراین در یک نظام مالی اسالمی، در دو مرحله طراحی 
و اجرا، این نظارت ها صورت می گیرد تا از اســالمی بودن ساختار مالی در یک 
كشور حداقل اطمینان ها حاصل شود. وی افزود: به طور كلی، مجموعه كشورهای 
فعال در عرصه مالی اسالمی به دو دسته تقسیم می شوند. برخی از این كشورها 
كه اكنون منحصر به ایران است در آنها نظام مالی یكپارچه اسالمی وجود دارد و 
نظام مالی به صورت دوگانه نیست بلكه تمام چارچوب های حقوقی این مملكت 
براساس اصول شریعت طراحی می شود. وی ادامه داد: فارغ از این نوع، نوع دیگری 
از نظام مالی وجود دارد كه در كنار فعالیت های اقتصادی متعارف، بخش مالی 
اســالمی هم وجود دارد و این مورد هم به ســه بخش تقسیم می شود. بخش 
اول، نظام مالی اسالمی كشورهایی همانند مالزی، پاكستان و سودان هستند كه 

می توانیم از آن با عنوان نظام مالی اسالمی اجباری یاد كنیم. 
دكتر فهیمی افزود: بخش دوم، ســاختار مالی اسالمی غیرسازمان یافته و 
اختیاری در بسیاری كشورهای اسالمی همانند كشورهای شورای همكاری های 
خلیج فارس و تركیه اســت كه بانک ها مجبور نیستند ابزارهای مالی اسالمی 
طراحی و منتشر كنند اما اختیار انجام این كار را دارا هستند و بخش سومی تحت 
عنوان تقلیدی یا اقتباسی وجود دارد كه عمدتا در كشورهای غیرمسلمان از جمله 
انگلستان، لوكزامبورگ و ایاالت متحده آمریكا وجود دارد و به اقتباس از سایر 

كشورها اسالمی، ابزارهای مالی اسالمی را طراحی و منتشر می كنند.
رئیس مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار 
خاطرنشان كرد: نكته ای كه باید به آن اشاره كنم انتقاداتی است كه به سیستم 
مالی اسالمی ایران وارد می شود مبنی بر اینكه چرا در بانک ها و مؤسسات مالی و 
اعتباری ما یک كمیته نظارت شرعی شكل نگرفته است كه عملكرد این نهادها 
را با اصول شریعت تطبیق دهد اما باید گفت چنین موضوعی در كشور ما اساسا 
موضوعیت ندارد بنابرایــن باید از اقداماتی كه صرفا منجر به افزایش هزینه ها 

می شود پرهیز كنیم.
وی تأكید كرد: علت طراحی كمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هم 
این است كه در قانون ما درجاتی از اختیارات به سازمان بورس و شورای عالی 
بورس واگذار شده و این تفویض اختیار منجر به شكل گیری این كمیته در سازمان 

بورس و اوراق بهادار شد.
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بررسی طرح  بانکداری بدون ربا
به همت انجمن مالی اسالمی ایران ، ششمین نشست از مجموعه نشست 
های تخصصی مالی اسالمی با موضوع »بررسی طرح جدید بانكداری بدون ربا« 
عصر دوشنبه 1۷ خردادماه، در پژوهشكده پولی و بانكی بانک مركزی برگزار شد. 
در این جلسه، حجت االسالم و المسلمین دكتر مصباحی مقدم، عضو كارگروه 
اصالح قانون عملیاتی بانكی بدون ربا در مجلس نهم ، درباره این طرح اظهار كرد: 
با تشكیل دولت جدید در مجلس دست به كار شدیم و در اردیبهشت 9۳ 
طرح یک فوریتی به مجلس دادیــم و تصور ما این بود كه به زودی به نتیجه 
می رسیم اما چالشی مهم داشــتیم و آن اینكه بانک مركزی، وزارت اقتصاد و 
مجموعه بانک ها به شدت مخالف این امر بودند و اعالم كردند دست نگهدارید 

تا چند ماه دیگر الیحه را تحویل مجلس خواهیم داد. 
ما از همان پیش نویس بانک مركزی هم اســتفاده كردیم البته مهمترین 

دغدغه ما فصل پنجم این طرح مربوط به مسائل شرعی است.
ما این طرح را به مجلس بردیم چون بیش از دویست ماده بود یقین داشتیم 
در صحن مجلس به تصویب نمی رسد و به همین دلیل تصمیم گرفتیم ذیل اصل 
۸5 قانون اساسی به كمیسیون اقتصادی ببریم تا بعد از تصویب به صورت 5 ساله 
به دولت ابالغ شود و اینجا بود كه دوباره فشارها آغاز شد تا كار صورت نگیرد و 

سرانجام به نتیجه نرسید.
دكتر مصباحی مقدم در ادامه به بیان برخی از دستاوردهای این طرح پرداخت 
و گفت: یكی از دستاوردهای مهم طرح جدید بانكداری بدون ربا این است كه 
سپرده های پس انداز قرض الحسنه را به حساب وكالت برای قرض تبدیل كردیم 
چرا كه در رویه قبلی معنا اینگونه بود كه سپرده گذاران به بانک قرض الحسنه 
می دهند در حالی كه قرض الحسنه از باب احسان است و بانک نیازمند كسی 
نیست بلكه مردم نیازمند هستند.  بنابراین در این طرح بانک ها متعهد می شوند 

كه این سپرده را فقط قرض الحسنه بدهند.
وی افزود: نكته دیگر در این طرح این است كه در كنار سپرده های عام سرمایه 
گذاری سپرده های خاص را هم طراحی كردیم تا افرادی كه نیازمند تسهیالت 
كالن همانند هزار میلیارد هستند بتوانند نیازهای خود را برآورده كنند .در چنین 
وضعیتی بانک به سپرده گذاران اعالم می كند می توانید در فالن پروژه سرمایه 

گذاری كنید و در این صورت سود و زیان حساب مشخص می شود.
دكتر مصباحی مقدم ادامه داد: همچنین در طرح جدید اعالم شــده است 
كه بانک ها می توانند از عقود مبادله ای برای تامین مالی اشــخاص، بنگاه های 
خرد،بنگاه های متوســط و خرید خدمت استفاده كنند و در این صورت دیگر 
جای برای فاكتور صوری وجود ندارد. بهترین راهكار تامین مالی بنگاه های بزرگ، 
مشاركت است.  آنها هم می توانند از عقود مبادله ای استفاده كنند اما به نفع خود 
آنها و سرمایه گذاران است كه در قالب مشاركت به فعالیت بپردازند.  چرا كه در 

این صورت مشاركت واقعی در سود و زیان اتفاق می افتد.

اهداف جهانی توســعه پایدار و ظرفیت های تامین 
مالی اسالمی برای تحقق آن

پنجمین نشست تخصصی انجمن مالی اســالمی ایران، روز یكشنبه 19 
اردیبهشت ماه 95 در بانک توسعه صادرات برگزار شد.  این نشست با موضوع 
»اهداف توســعه پایدار برای سال های 2۰15 تا 2۰۳۰ و پتانسیل تامین مالی 
اسالمی برای تحقق آن « و سخنرانی دكتر میرجلیلی، دانشیار پژوهشكده اقتصاد 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نماینده سابق ایران در بانک جهانی، 
برگزار شد. میرجلیلی با اشاره به اینكه اهداف توسعه پایدار را چگونه باید تعریف 
كرد،گفت: ســازمان ملل برای توســعه اهداف »اجماعی« را در اجالس سران 
كشــورها به تصویب می رساند. این اهداف 15 ساله است و دوره گذشته آن از 
سال 2۰۰۰ تا سال 2۰15 بوده است و از سال 2۰15 اهداف دیگری برای دوره 
15 ساله منتهی به 2۰۳۰ شگل گرفته است. وی با اشاره به اینكه از سال 2۰1۴ 
تدوین برنامه ای برای 15 ساله بعدی آغاز شد ،گفت: قرار شد اجماع همه كشورها 
بر این باشد كه محور 15 ساله بعدی توسعه پایدار قرار بگیرد. میرجلیلی با تاكید 
بر اینكه زمانی كه مهمترین هدف ریشه كردن كردن فقر است، توسعه پایدار الزم 
است،گفت: به این ترتیب سپتامبر گذشته برنامه 15 سال بعدی در سازمان ملل 
توسط سران همه كشورها با عنوان تحول جهان ما، برنامه عمل 15 ساله تا2۰۳۰ 
برای توسعه پایدار، امضا شد. وی افزود: احیای رفاه برای همه مردم جهان، آموزش 
كیفی برابر و فراگیر،دستیابی به برابری جنسی و توانمند سازی همه زنان ، ارتقای 
رشد اقتصادی پایدار و مستمر و ایجاد زیر ساخت مقاوم كه اساس توسعه پایدار 
است، بخشی از اهداف این برنامه می باشد. وی با اشاره به اینكه 1۷ هدف در این 
برنامه در نظر گرفته شده است،گفت: نهادهای توسعه ای می گویند منابع كافی 
برای همه مردم جهان در جهت تحقق این اهداف وجود ندارد.در این شــرایط 
كشورهای اسالمی اعالم كرده اند كه می توانند روش تامین مالی اسالمی را برای 
همه كشورهای دنیا انجام دهند. پیش بینی می شود در سال 2۰2۰ حجم تامین 
مالی اسالمی به 5هزار میلیارد دالر در دنیا برسد. میرجلیلی در ادامه به راهكارهای 
تامین مالی اسالمی برای رسیدن به اهداف این برنامه و رفع كمبود منابع مالی در 
دنیا اشاره كرد و اظهار داشت: در تامین مالی اسالمی موضوعی به نامه زكات آمده 
است كه مصارف آن در قرآن ذكر شده است.زكات، انفاق، صدقه و خمس پتانسیل 
های كاهش فقر را دارند. وی گفت: در زمان شوک اقتصادی، زكات می تواند برای 
بخشش بدهی فقرا استفاده شود. این مدرس دانشگاه ادامه داد: به جز زكات، وقف 
هم همین ویژگی را دارد . وقف برای ترویج دین است اما یک هدف دیگر هم دارد 
و به آن »تور ایمنی« می گویند كه فقر را پوشش می دهد.  وی با اشاره به اینكه 
بین سالهای 2۰۰1 تا 2۰1۳ معادل ۸۴/۳ میلیارد دالر صكوک زیر ساخت در 
1۰ كشور منتشر شده است،گفت: قراردادهای مشاركتی نیز دیگر راهكار تامین 
مالی اسالمی است كه پتانسیل باالیی برای رشد اقتصادی پایدار دارد. میرجلیلی 
آخرین راه حل این روش های تامین مالی را كه اهداف بهداشت همگانی را در بر 
می گیرد، بیمه تكافل دانست و گفت: این بیمه سال هاست در كشورهای اسالمی 
استفاده می شود و ایران نیز در حال احیای آن است. این بیمه پتانسل خوبی برای 

تحقق سالمت همگانی دارد.

5

6



ش
زار

گ
می

سال
ی ا

 مال
ش

مای
ن ه

ومی
ه د

نام
یژه 

و  |
 1 

اره
شم

 | 9
ه 5

ی ما
1 د

ه 2
شنب

ک 
ی

19

نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه علوم مالی 
و مالی اسالمی

به همت انجمن مالی اسالمی ایران، هشتمین نشست تخصصی مالی اسالمی 
با موضوع »نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه علوم مالی و مالی اسالمی« 
و با ســخنرانی دكتر فریدون رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه، رئیس انجمن 
مهندسی مالی ایران و عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسالمی روز یكشنبه 2۸ 
شهریور 95 در محل شركت تامین سرمایه آرمان برگزار شد. در این نشست دكتر 
حسینی، مدیر عامل بورس انرژی، دكتر مستشار، مدیرعامل هلدینگ آرمان و 

دكتر خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه آرمان نیز حضور داشتند.
دكتر رهنمای رودپشتی در نشست تخصصی »نقش نهادهای حرفه ای و 
علمی در توسعه ی علوم مالی و مالی اسالمی« تشریح كرد: اساساً نهادهای حرفه 
ای در هر حوزه ای اعم از كسب و كار یا علم و فناوری متاثر از محیط پیرامونی 

خود نیز هستند.
عضو هیات علمی دانشــگاه افزود: در كشــوری مثل ما به دلیل حاكمیت 
نهادهای دولتی نقش نهادهای حرفه ای با محدودیت اساســی رو به رو است و 
اگرچه در دهه اخیر نگرش ها و پارادایم ها در این حوزه در حال پوست اندازی 
است اما همچنان ریشه های رسوخ یافته در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی 

اجازه نقش آفرینی مناسب به نهادهای حرفه ای را نمی دهند.
دكتر رهنمای رودپشتی گفت: بطور كلی سه نوع نگاه در مقوله نهادها وجود 
دارد؛ یكی نگاه كامال مهارتی است و واقعا برای كسب و كارها الزم است. نگاه دیگر 

كامال آكادمیک است.
وی تاكید كرد: سومین نوع نگاه كه حلقه مفقوده این زنجیره محسوب می 
شود و هم برای كسب و كار سودمند است هم برای  نهادهای حرفه ای مانند 

انجمن ها، نگاه كامال حرفه ای است.
رئیس انجمن مهندسی مالی ایران افزود: مشكل اساسی ما این است كه بین 
پارادایم مهارتی و نظری حلقه واسط نداریم. نهادهای حرفه ای به عنوان كنش 
گر این حلقه واسط اگر به درستی هدایت شوند می توانند ارتباط منطقی میان 
حوزه نظری و فنی را ایجاد نمایند. به این ترتیب هركسی در مسیر ماموریتی خود 

حركت خواهد كرد.
وی ادامه داد: برای مثال نهادهای حرفه ای در آمریكا از جایگاه نقش آفرینی 
قوی و كامال در تراز با سیاست گذاران برخوردارند. در حالی كه در كشور ما این 
نهادها با محدودیت بوروكراتیک رو به رو هستند و به همین دلیل نمی توانند با 
فراغ بال در قالب تشكیالت صنفی، انجمن ها و افراد موثر در مقام تصمیم گیری 
ایفای نقش نمایند. این استاد دانشگاه همچنین گفت: انجمن مالی اسالمی گرچه 

یک انجمن نوپا است اما با ماموریت روشن و هدفمند در حال فعالیت است.

آخرین تحــوالت ابزارهای مالی اســالمی در بازار 
سرمایه

هفتمین نشست از مجموعه نشست های انجمن مالی اسالمی ایران 
با عنوان »مروری بر آخرین تحوالت ابزارهای مالی اســالمی در بازار 
سرمایه ایران در سال های 9۴ و 95« با سخنرانی مجید پیره، كارشناس 
مسئول مركز پژوهش،توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق 
بهادار و عضو كمیته آموزش انجمن مالی اسالمی ایران، روز سه شنبه، 
29 تیرماه 95 در ساختمان بورس اوراق بهادار تهران بصورت كارگاهی 
و با مشاركت شركت كنندگان برگزار شد. مجید پیره در این نشست 
گفت: در حال حاضر طیف وسیعی از ابزارها را در بورس داریم كه برخی 
از آنها كاركرد تامین مالی دارند كه نمونه بارز آن صكوک است و برخی 
دیگر كاركرد پوشش ریسک دارند كه نمونه بارز آن قرارداد آتی است. 

وی ادامه داد: اولین موضوع جدیدی كه در یک ســال گذشته در 
بورس مطرح شد قرارداد آتی سبد سهام بود. راه اندازی این قراردادها 
سابقه بیش از هفت سال دارد، اما توسعه قرارداد آتی در حوزه آتی كاال 
قابل توجه بوده است. كمیته فقهی با راه اندازی آتی شاخص مخالفت 
كرد و قید آن قابلیت تحویل در قراردادهای آتی بود به همین دلیل سبد 
سهام به عنوان الگوی جایگزین معرفی شد تا برخی از كاركردهای آتی 
شاخص را داشته باشد. كارشناس مالی اسالمی سازمان بورس و اوراق 
بهادار ادامه داد: قرارداد دیگری كه در یک سال گذشته مورد بررسی 
قرار گرفته، قرارداد اختیار معامله سبد سهام بوده كه كمیته فقهی آن 
را تایید كرده اســت. وی در ادامه به بیان مراحل تصویب یک ابزار در 
سازمان بورس پرداخت و گفت: در مرحله اول تدوین طرح اولیه صورت 
می گیرد و در مرحله دوم كمیته فقهی درباره این مصوبه نظر می دهد. 
اگر كمیته فقهی طرح را تصویب كند در مرحله بعدی دستورالعمل های 
الزم نوشته می شود، سپس دبیرخانه كمیته فقهی آن را با مصوبه كمیته 

تطبیق می دهد. 
عضو كمیته آموزش انجمن مالی اسالمی ایران بیان كرد: سپس این 
مصوبه به شورای عالی بورس می رود. اگر شورا آن را تائید كرد، آنگاه 
سازمان بورس در این مورد اظهار نظر می كند و پس از آن، هیئت مدیره 
سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل های معامالتی را ابالغ می كند 
و سپس الگوی حسابداری و مباحث مالیاتی آن تدوین شده و در نهایت 

بخشنامه های اجرای آن ابالغ می شود.
وی افزود: سومین موضوع جدیدی كه در یک سال اخیر در بورس 
مطرح شد معامالت كشف مابه التفاوت یا پریمیوم بود. این معامالت برای 
پوشش ریسک است كه به موجب آن طرفین در مورد مابه التفاوتی در 
مورد یک قیمت مبنای نفت یا گاز توافق می كنند. این معامالت اكنون 

به مرحله اجرا رسیده است. 
پیره اظهار كرد: در حوزه تامین مالی هم اولین موضوع این بود كه آیا 
اوراق مرابحه می توانند برای خرید سهم مورد استفاده قرار گیرند یا نه و 
یک هلدینگ می تواند در افزایش سرمایه خود از اوراق مرابحه استفاده 

كند یا خیر و این موضوع هنوز در مرحله دوم مسكوت مانده است.
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واکاوی چشم انداز حســابداری اسالمی در ایران و 
جهان

روز یكشنبه 2۳ آبان ماه، دهمین نشست تخصصی مالی اسالمی با 
موضع واكاوی چشم انداز حسابداری اسالمی در جهان و ایران برگزار شد 
و در آن دكتر سیدعلی حسینی مدیر عامل شركت بورس انرژی ایران و 
عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسالمی ایران در ۸ بند متفاوت به ایراد 

سخن پرداخت. 
تاریخچه حسابداری اسالمی ، توسعه حسابداری اسالمی، حسابداری 
اسالمی نوین، حسابداری اسالمی در مقابل حسابداری مرسوم ، سازمان 
حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسالمی، نهادهای فعال در 
توسعه حسابداری در ایران،  چالش ها و همچنین چشم انداز حسابداری 
اســالمی مواردی بود كه در این نشست تخصصی مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
حســینی در این نشست گفت: با توجه به اهمیت بحث حسابداری 
اسالمی ، تالش ها و نیازهای جامعه مخصوصاً دورنمای رو به رشد این 
شیوه حسابداری كه از شفافیت باالتری برخوردار بوده و مفاهیم اخالقی 
گســترده تری را در بر می گیرد می توان چشم انداز روشنی را برای آن 
ترسیم كرد كه البته به تالش های فراگیری نیاز دارد. دكتر علی حسینی 
در خصوص چشم آنداز این شیوه حسابداری به صراحت عنوان داشت: 
تقویت خود باوری ، نگاه سیستمی به اقتصاد اسالمی و حسابداری اسالمی 
، تدوین چارچوب نظری ، تنظیم اصول و قواعد مورد قبول ، نشر مبانی 
حسابداری اسالمی ازطرق مختلف ، ایجاد ساختارهای رسمی و تربیت 
نیروی انسانی ، آموزش نظری مبانی حسابداری اسالمی و آموزش نحوه 
عمل های حسابداری مبتنی برمعارف اسالمی مواردی است كه می تواند 
دورنمای مناسبی را برای این شیوه حسابداری بر پایه واقعیت های دین 
اسالم ترسیم نماید. همچنین در این مسیر به حمایت قانونی و برون گرائی 

و تعامل با مجامع بین المللی هم نیاز خواهیم داشت.
یكی از مهمترین مباحث مطرح شــده در این نشســت را می توان 
حسابداری اسالمی در مقابل حسابداری مرسوم را به شمار آورد زیرا می 
تواند از آغاز موضع گیری های كلی و برجسته ای را در برابر حسابداری 
اسالمی ترسیم كند. دكتر علی حســینی در این خصوص گفت: برای 
فهم بهتر حسابداری اسالمی الزم است شباهت ها و تفاوت های آن را با 
حسابداری مرسوم مقایسه كرد. وی در ادامه افزود: یكی از بزرگترین تفاوت 
ها بین نهادهای مالی اسالمی و نهادهای مالی مرسوم )به طور خاص بانک 
ها( و روشــی كه حسابداری در آنها متمایز می شود، می تواند مقایسه 
ترازنامه های آنها باشد. اگر چه صورت های مالی اسالمی به طور كلی طبقه 
بندی یكسانی همچون صورت های مالی مرسوم ارائه می دهند اّما در قالب، 

ذات و مهم تر از آن هدف، تفاوت و تمایز دارد.

اجتهاد چندمرحله ای؛ روش تحقیق فقه مالی
نهمین نشســت تخصصی انجمن مالی اسالمی ایران با موضوع 
»اجتهاد چندمرحله ای؛ روش تحقیق فقه مالی« روز سه شنبه 2۷ 
مهرماه 95 برگزار شد. این نشست به میزبانی تأمین سرمایه آرمان و 
با حضور حجت االسالم و المسلمین دكتر سید عباس موسویان عضو 
شورای عالی بورس و عضو شورای فقهی بانک مركزی ، دكتر علی 
صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسالمی ایران ، دكتر خواجه نصیری 
مدیرعامل تامین سرمایه آرمان، دكتر خوانساری دانش آموخته دانش 
مالی و بسیاری از صاحب نظران در این عرصه با استقبال بسیاری از 

عالقه مندان برگزار شد. 
در این نشســت در كنار معرفی اجتهاد چندمرحله ای به عنوان 
روش تحقیقی جدید در فقه مالی، شاهد بررسی دقیق و علمی شیوه 
های مرسوم تحقیق در فقه مالی )با توجه به رویكردهای نظری غربی 
همچون روش تحقیق دلفی( در كنار شیوه های رایج فقهی و اجتهادی 
همچون جمع آوری ، تضــارب و مطابقت نظرات و ادله مختلف از 
بزرگان فقه با یكدیگر در دوره های مختلف زمانی در كنار توجه به 
منابع اصلی فقه همچون قرآن ، سنت و احادیث ، عقل و اجماع  بودیم.

با توجه به جمع آوری دقیق مطالب فوق از موارد مطرح شــده، 
جمالت زیر را می توان مهمترین بخش های مطرح شــده در این 
نشست عنوان كرد كه پتانسیل تبدیل شدن به مرجعی برای بررسی 
این شیوه جدید را نیز در بر خواهد داشت. با توجه به اهمیت این شیوه 
جدید ، تالش داریم تا مطالب مطرح شده با رویكردی علمی و عملی 
جمع آوری شود تا مخاطب به سادگی بتواند با مطالعه آن ، نسبت به 

مباحث مطرح شده اطالعی كلی بدست آورد.
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صندوق سرمايه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و پیش بینی سود گنجینه آرمان شهر
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و پیش بینی سود اندوخته توسعه صادرات آرمانی

صندوق سهامی مشترک آرمان

صندوق مختلط آرمان شهر )ترکیب سهام و اوراق(

تیه درخشان مس صندوق قابل معامله در بورس آرمان آ

IBsh   p
سرمایه گذاری با آرامش

گذاری و ســرمایه  مالی  ینترنتی خدمات  ا فروشــگاه  اولین 

IBshop

IBshop

محصولی جدید از

مرکز ارتباط با مشتریان: 43384 ibshop.ir@روابط عمومی گروه نرم افزاری صحرا : ۸۸۶۴۹۷۷۷ telegram.me / ibshop.ir

صندوق سرمايه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و پیش بینی سود گنجینه آرمان شهر
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و پیش بینی سود اندوخته توسعه صادرات آرمانی

صندوق سهامی مشترک آرمان

صندوق مختلط آرمان شهر )ترکیب سهام و اوراق(

صندوق قابل معامله در بورس آرمان آتیه درخشان مس

IBsh   p
سرمایه گذاری با آرامش

اولین فروشــگاه اینترنتی خدمات مالی و ـسـرمایه گذاری

IBshop

IBshop

محصولی جدید از

روابط عمومی گروه نرم افزاری صحرا : ۸۸۶۴۹۷۷۷مرکز ارتباط با مشتریان: 43384 @ibshop.irtelegram.me / ibshop.ir






