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 دنیای اقتصادروزنامه 

 

 

 

 

 

 

 در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی رخ داد

 اولین جایزه مالی اسالمی به سازمان بورس رسید

 تالش اسالمی –ی نشر دانش مالاولین جایزه مالی اسالمی، صبح دیروز در دومین همایش مالی اسالمی به دو شخص حقیقی و حقوقی که در زمینه  سنا:

رس بو سازمان از ایندگینم به سازمان این رئیس محمدی شاپور و رسید بهادار اوراق و بورس سازمان به حقوقی شخص جایزه.شد اعطا اند،کرده بیشتری

مان بورس و اوراق بهادار نیز اولین شخص یدعباس موسویان، دبیر فقهی کمیته فقهی سازاالسالم والمسلمین ساین جایزه را دریافت کرد. همچنین حجت

ر و در روز همایش حقیقی برنده جایزه مالی اسالمی در ایران شد و جایزه خود را دریافت کرد. همچنین کتاب نخستین همایش مالی اسالمی نیز منتش

 رونمایی و عرضه شد.

 

 دنیای اقتصاد

http://donya-e-eqtesad.com/news/1085495
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 شد مطرح اسالمی مالی همایش دومین در

 هسرمای بازار توسعه گانه 10 اهداف

 اسالمی و مالی حوزه االنفع همچنین و هابانک عامل مدیران سرمایه، بازار ارشد مدیران حضور با گذشته روز اسالمی مالی همایش دومین: اقتصاد دنیای

 تا سرمایه بازار از تومانی یاردمیل هزار 100 مالی تامین برای گذاریهدف بدهی، ابزار با مقایسه در دارایی ابزار برای سرمایه بازار بندیاولویت. شد برگزار

 شدن معامله قابل با ارباز انحراف از جلوگیری جسورانه، هایصندوق اندازیراه مستقل، فروش و خرید اختیار اجرای جهت در تالش سال، پایان

 اقتصاد، کل شفافیت افزایش تایراس در IFRS رعایت به الزام کاالیی، هایبورس صادراتی هایرینگ طریق از صادراتی هایشرکت به ها،کمکصندوق

 نوین هایفعالیت ایجاد زا حمایت همچنین و فعال عمومی نهادهای تمام توسط اطالعات افشای برای الزام ساله، 10 و ساله 5 هایبرنامه طراحی و تدوین

 .بود دیروز همایش در شده مطرح اظهارات ترینمهم از کاال بورس

 رسید خواهیم سال پایان تا تومانی اردمیلی هزار 100 مالی تامین به

 به دارد، اولویت بدهی ابزار بر ابزار این و است مهم بسیار دارایی ابزار سرمایه بازار در اینکه بر تاکید با بورس سازمان رئیس محمدی، شاپور همایش این در

 سرمایه، افزایش جمله از متنوعی هایمحل از مالی تامین این: گفت و دکر اشاره سرمایه بازار از تومانی میلیارد هزار 100 مالی تامین برای گذاریهدف

 هزار 100 به سرمایه بازار زا مالی تامین رقم سال پایان تا شودمی تالش و است هاصندوق و شرکت پذیرش و اوراق انواع انتشار کاال، بورس سلف اوراق

: گفت جاری سال در هامداریس کد میلیون10 به رسیدن گذاریهدف به اشاره با ادامه در یو. است صدیدر صد چند و باال رشد که برسد تومان میلیارد

 .است رفته فراتر بوده کد یونمیل 10 که 95 سال گذاریهدف از که شده ایجاد سرمایه بازار در سهامداری کد هزار 640 و میلیون 10 از بیش کنونتا

 سرمایه بازار در برد - برد مکانیزم

 سرمایه بازار به جسورانه هایصندوق ورود :گفت فرابورس در بنیاندانش هایشرکت ورود و جسورانه هایصندوق اندازیراه به اشاره با ادامه در محمدی

 تاکید ادامه در وی. کنند گذاریسرمایه پیشرو، هایشرکت در که است فرصتی نیز سرمایه بازار فعاالن برای بلکه. نیست هاصندوق این برای فرصتی صرفا

 محمدی. است شده ایجاد گذارانسرمایه و هاقصندو برای طرفه دو فرصتی جدید، ابزار این اندازیراه با و است برد - برد پایه بر سرمایه بازار مکانیزم: کرد

 ما کشور سرمایه بازار اما دنیا، در ایران اقتصاد مناسب نسبت به رتبه وجود با: گفت است، دنیا اول اقتصاد 20 جزو ایران اقتصاد اینکه به اشاره با ادامه در

 .دید کوچک را هاهدف بایدن رو این از. دارد وجود فاصله برسیم ایران اقتصاد رتبه به اینکه برای پله 10 هنوز و دارد قرار دنیا اول بازار 30 رده در

مستقل فروش و خرید اختیار اجرای جهت در تالش  

 اقتصاد پاسخگویی هدف با مالی نظام جانبههمه تقویت و اصالح مقاومتی اقتصاد نکات از: گفت مقاومتی اقتصاد هایسیاست هب اشاره با ادامه در محمدی

 در و کرده اجرا را خوبی هایبرنامه سرمایه بازار مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق راستای در اینکه بر تاکید با وی. است واقعی بخش تقویت در پیشگامی و

 که نشده اجرا هنوز است مرسوم نیاد در که مستقل فروش و خرید اختیار اما شده اندازیراه بازار در تبعی فروش اختیار ابزار اخیرا: گفت دارد، رااج دست

 هاآپشن کنندمی تصور برخی: گفت ت،اس گرفته قرار توجه مورد کمتر شاید ابزار این اندازیراه ابعاد اینکه به اشاره با وی. است مهم بسیار نیز آن اجرای

 و گذاریسرمایه هایرکتش که است این اهداف این از یکی. دارد وجود هم دیگری اهداف که صورتی در کنند، کسب سود افراد تا است شده اندازیراه

است گرفته قرار توجه مورد مترک که است مهمی موضوع بخش این. کنند کسب درآمد است، مدتبلند استراتژی عنوانبه که پرتفویی از بتوانند هاصندوق . 

 

 دنیای اقتصاد

http://donya-e-eqtesad.com/news/1085493
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 بازار انحراف از جلوگیری

 دو یکی در هاابزار همه است کنمم که شود توجه باید: گفت شود،می انحراف مانع سرمایه بازار در هاصندوق شدن معامله قابل اینکه بر تاکید با محمدی

 اقدامات درخصوص وی. دهدیم نشان را خود بعدی هایسال در عمیق اثرات و نیست ملموس خیلی آنها آثار اول هایسال در اما شود عملیاتی آینده سال

 کارهای کاالیی هایسبور صادراتی هایرینگ طریق از صادراتی هایشرکت به کمک حوزه در: کرد اظهار نیز صادراتی هایشرکت به کمک برای بورس

 .بود خواهد صادراتی هایبنگاه برای بزرگی بسیار فرصت هارینگ این واقع در و شده انجام بسیاری

 است کارمزد از بیشتر بسیار مالیاتی معافیت

 دلیل همین به است، معامالت کارمزد از ربیشت بسیار هابورس از مالیاتی معافیت: گفت حوزه این در کارشناسانهغیر انتقادهای به اشاره با ادامه در محمدی

 اشکال یک با نباید و نندک دفاع آن از باید همه است فعال کاال بورس مثل صحیحی مکانیزم که جایی در. شود گرفته نظر در جوانب همه هاتحلیل در باید

 .برد سوال زیر را خوب هایفرصت کوچک

 اقتصاد کل شفافیت افزایش راستای در IFRS ابالغ

 از بسیاری و دارد اثر اقتصاد کل شفافیت در IFRS :گفت و کرد اشاره بورس سازمان سوی از هاشرکت برای IFRS رعایت به الزام به ادامه در محمدی

 .است اقتصاد کل شفافیت برای بورس سازمان هایفعالیت و هاتصمیم

 اسالمی مالی سازینظام برای اساسی هایگام

 توجه اسالمی مالی منظا به تنها نه اسالمی جمهوری در که مطلب این بیان با مزبور همایش در نیز ایران اسالمی مالی انجمن رئیس آبادی، صالح علی

 کشورهای در مسلمان، هایکشور بر عالوه: گفت و خواند مهمی مقوله را اسالمی مالی نظام است، اسالم شرع بر منطبق مالی قوانین تمام بلکه شود،می

 چهار به ادامه در وی. است ورهاکش این در مسلمانان سرمایه جذب برای مناسبی بسیار ابزار نظام این زیرا. شودمی توجه اسالمی مالی نظام به یزن پیشرفته

 حوزه در یکاربرد و نظری هایپژوهش توسعه: گفت و کرد اشاره است کشور در اسالمی مالی سازینظام کردن کاربردی برای عملی راهکار که اساسی گام

 نظام در کاربردی و مالی هایپژوهش توسعه مبنای مطالعه و ایده فکر، کهطوریبه است، اسالمی مالی سازینظام در گام نخستین عنوانبه اسالمی مالی

 و پولی و مالی ازارهایب سعهتو برای مناسب مقررات و قوانین وضع: گفت و کرد ارزیابی هاپژوهش بر مبتنی را دوم گام وی. بود خواهد اسالمی و مالی

 سطح در اسالمی مالی وزشآم را سوم گام ایران اسالمی مالی انجمن رئیس. است اسالمی مالی حوزه در سازینظام برای دوم گام حسابداری حوزه همچنین

 سرمایه بازار در فعال نهادهای و بورس سازمان رد فقهی هایکمیته ایجاد آبادی صالح. کرد بیان اقتصادی حوزه فعاالن برای آموزشی موسسات و هادانشگاه

 .دانست آخر گام را

 ساله 10 و پنج هایبرنامه طراحی و تدوین

 انجام اسالمی مالی انجمن سوی از ایارزنده اقدامات مدت این در: گفت گذشته سال در انجمن این فعالیت آغاز به اشاره با اسالمی مالی انجمن سخنگوی

 اسالمی مالی دوره اریبرگز به موفق اسالمی مالی انجمن: کرد اظهار آبادی صالح. است شده طراحی و تدوین ساله 10 و ساله پنج هایبرنامه و است شده

 .دارد را اسالمی مالی DBA و MBA هایدوره اندازیراه برنامه همچنین و است شده دکترا مقطع در
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 :داد خبر تخصصی پنل یک در ایران انرژی بورس عاملمدیر

 انرژی بورس در گاز رینگ الوقوع قریب اندازیراه

 از سرمایه بازار هایبخش سایر و انرژی بورس قد تمام آمادگی و انرژی بورس در گاز رینگ تشکیل پروژه، صندوق شدن اجرایی خبر: بابالو محمدحسین

 در تخصصی پنل یک رد انرژی بورس مدیرعامل که بودند نکاتی ینترمهم مشابه هایبورس یا انرژی بورس در گاز و نفت صنعت مالی تامین مکانیزم

 هایزمینه معرفی پنل یبرگزار در که نیز گاز و نفت صنعت مدیران که است حالی در این. کرد اعالم شد برگزار گذشته روز که اسالمی مالی انجمن همایش

 خوبی تجربه اکنونهم. کردند تاکید هاحوزه این در صادراتی هایزمینه توسعه جهت در بازار این تقویت بر داشتند حضور گاز و نفت صنعت در مالی تامین

 هابورس سایر از المللیبین یبازارها با ارتباط و صادرات در را سبقت گوی بورس این که جایی تا آمده پدید انرژی بورس در نفتی هایفرآورده صادرات در

 .دانست موثر خصوص این در باید را زنگنه نامدار بیژن مهندس شخص و نفت ارتوز مدیریتی بدنه هایحمایت که است ربوده

 گذاریسرمایه از حمایت جهت رد انرژی حوزه در تخصصی و مختلف هایبورس سوی از مالی تامین هایویژگی به اشاره با پنل این در انرژی بورس مدیرعامل

 میلیارد هزار 5 جاری سال در انرژی حوزه هایشرکت در سهام بازار ارزش درصدی 30 سهم به هتوج با: گفت مقاومتی اقتصاد چارچوب در تولید رونق و

 مالی تامین افزایش رایب انرژی بورس همچنین گرفته؛ صورت منابع جذب فارسخلیج ستاره پاالیشگاه مالی تامین منظور به تنها انرژی بورس در تومان

 اکنونهم: کرد عنوان ایران گاز ملیشرکت مالی امور مدیر و مدیرههیات عضو صدیقی، محمدرضا نشست این رد. کندمی آمادگی اعالم گاز و نفت صنایع

 آمریکا از پس تولیدکننده ومینس جهان در گازی مخازن ترینبزرگ دارنده عنوانبه ایران که است درصد 70 به نزدیک رقمی کشور انرژی سبد در گاز سهم

 جهان کشورهای سایر در اما شودمی مصرف استحصال گاز درصد 17 از کمتر رقمی کشور ایپایه صنایع در که است حالی در این .آیدمی شماربه روسیه و

 برنامه اهداف همچنین گرفته صورت هایگذاریسرمایه به توجه با که است حالی در این وی گفته به. است درصد 70 باالی رقم این چین یا ژاپن همچون

 را جدید مصرف بازارهای ایجاد به نیاز مطلب این که کرد خواهد پیدا چشمگیری افزایش مشابه محصوالت سایر و طبیعی گاز تولید حجم توسعه ششم

 فته یا 6 از کمتر که حالی در اریمد نیاز سرمایه تومان میلیارد هزار 100 به نزدیک رقمی گاز صنعت در اکنونهم: افزود ادامه در وی. کندمی خاطرنشان

 تنها تاکنون ولی کنیم جذب بانکی مسیست از را نیاز مورد سرمایه که بوده این ما ترجیح گذشته در: افزود صدیقی. کنیم تامین توانیممی را تومان میلیارد

 ماندهباقی مسیرهای از یکی دیشا سرمایه بازار به توجه موارد این به توجه با.باشیم داشته سرمایه جذب مالی سیستم از ایمتوانسته تومان میلیارد 300

 ششم برنامه اهداف به رانای نفت ملی شرکت وکارکسب و گذاریسرمایه مدیر مصطفوی محمد مهندس نشست این ادامه در. باشد گاز صنعت رویپیش

 روز در بشکه میلیون 5 /7 به دبای ششم مهبرنا پایان تا که داریم خام نفت تولید روز در بشکه میلیون چهار به نزدیک رقمی اکنونهم: گفت و کرد اشاره

 .یابد افزایش

 صنعت برای را آلیایده ایطشر موارد این تجمیع که یابد افزایش روز در مترمکعب میلیون 325 و هزار به باید ششم برنامه پایان تا غنی گاز تولید همچنین

 با جمعا ایران گاز و نفت تولید اکنونهم اتان و طبیعی گاز همچنین گازی میعانات دتولی فرض با: افزود ادامه در وی. کرد خواهد ایجاد ایران گاز و نفت

. است گاز و نفت لیدکنندهتو کشورهای در ایران خاص جایگاه دهندهنشان که شد خواهد بالغ روز در بشکه میلیون 9 از بیش به شده ذکر موارد احتساب

 8تا7 به نزدیک میرق سال در جمعا: گفت و کرد اشاره خام نفت صادرات و فروش تولید، از ایران تنف ملی شرکت درصدی 14 /5 درآمد به ادامه در وی

 نزدیک دیگر سوی از. بازگردد داخلی هایهزینه به مبلغ این از نیمی شاید که پذیردمی صورت شرکت این برای مالی تامین داخلی منابع از دالر میلیارد

. گذاردنمی باقی جدید گذاریسرمایه هایهزینه برای را چندانی فضای که شد خواهد منجر موجود ذخایر توسعه و نگهداری ،بدهی به دالر میلیارد 4 تا 3 به

 ارزی غالبا نفت صنعت هایههزین و درآمدها و نداشته نوین مالی تامین هایشیوه با چندانی آشنایی نیز نفت ملی شرکت در پیمانکاری بدنه دیگر سوی از

 .ندارد چندانی همبستگی ریال ماهیت با براینبنا است

 دنیای اقتصاد

http://donya-e-eqtesad.com/news/1085483
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 المللیبین ماهیت با انرژی بورس

 انرژی بورس اکنونهم: گفت و کرد اشاره نفتی بزرگ هایشرکت ارزی مالی تامین به انرژی بورس مدیرعامل حسینی دکترسیدعلی نشست این ادامه در

 گذاریسرمایه منظوربه را خارجی نابعم جذب امکان که است کرده معرفی خود مخاطبان به المللیبین بازارهای در کنندهعرضه شرکتی عنوانبه را خود

 در روندمی شماربه المللیبین برجسته هایشرکت از آنها از بسیاری که خارجی شرکت 159 تاکنون که است حالی در این.کندمی ایجاد نفت صنعت در

 .اندکرده اعالم بورس این در دادوستد انجام برای را خود آمادگی و اندشده پذیرش انرژی بورس

 

 انرژی بورس مدیرعامل جدید خبرهای

 میعانات بشکه ونمیلی یک هعرض شاهد جاری هفته ابتدای در: گفت بورس این در هاعرضه حجم محسوس افزایش خبر اعالم ضمن انرژی بورس مدیرعامل

 نیز کوره نفت هایعرضه افزایش که هرچند رودمی شماربه ایمالحظه قابل رقم که بودیم انرژی بورس المللبین رینگ در جنوبی پارس گاز مجتمع گازی

 اوراق پذیرش برای هاتالش که ستا حالی در این. آورد شماربه انرژی هایحامل و مختلف محصوالت عرضه مهم رخدادهای از توانمی را اخیر روزهای در

 مالی تامین از خشب این که شد خواهد عملیاتی پروژه صندوق رسمی عرضه اولین دیگر چندی و شده واقع مثمرثمر درنهایت نیز پروژه صندوق به موسوم

 ترکیبی سیکل نیروگاه به مربوط و ومانت میلیارد 450 پروژه این ارزش: افزود ادامه در وی. آیدمی شماربه هابورس سایر در و انرژی بورس در عرضه اولین

 جهت در کارآمد بسیار و نوین ابزارهای از که کند مالی تامین را پروژه یک از بخشی یا تمام تواندمی انرژی بورس در مالی تامین شیوه این. است پرند

 .شودمی محسوب انرژی با مرتبط صنایع در تولید تقویت

 و شده مرتفع انرژی ورسب در مالی تامین شیوه این اجرایی موانع حتی و مالیاتی فقهی، حقوقی، موانع تمامی: کرد عنوان ادامه در انرژی بورس مدیرعامل

 پس این از که بود یانرژ بورس در گاز معامالتی رینگ ایجاد کرد مطرح انرژی بورس مدیرعامل که دیگری خبر. شد خواهد عملیاتی فاز وارد دیگر چندی

 طبیعی، گاز کنندهمصرف بزرگ هایشرکت پس این از: گفت خبر این اعالم با حسینی دکترسیدعلی. شود منجر جدید معامالتی رینگ ایجاد به تواندمی

 تولیدی واحدهای و هانیروگاه ی،پاالیشگاه پتروشیمی، بزرگ هاکارخانه همچون شکلگازی انرژی هایحامل انواع سایر و گازی میعانات اتان، گاز خوراک

 مهندس هایحمایت و حماتز از قدردانی ضمن وی. کنند تامین انرژی بورس طریق از را خود نیاز مورد سوخت یا خوراک تمایل درصورت توانندمی مختلف

 .برشمرد نفت وزیر هایحمایت ماحصل را دستاورد این زنگنه نامدار بیژن
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 کرد مطرح پورابراهیمی

 کاال بورس در کشاورزی مالی ابزارهای توسعه از مجلس حمایت

 در یکشاورز بخش مالی ابزارهای برای کاال بورس هایفعالیت ایجاد از حمایت: گفت مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 دهش واقع توجه مورد صحن در نیز اختیار معامالت و موازی سلف سلف، از استفاده موضوع و گرفته قرار کار دستور

 .است

 

 در سرمایه بازار حوزه در خوبی هایحرکت: گفت اسالمی و مالی همایش دومین در پورابراهیمی، محمدرضا ،«ایران کاالی بورس خبری پایگاه» گزارش به

 متوقف آن با تبطمر مباحث تحمیلی جنگ دوران در که است حالی در این است، اهدهمش قابل هم هنوز آن مثبت آثار که گرفته صورت قانونگذاری حیطه

 کمیسیون رئیس.فتگر صورت کشور در بدهی بازار طراحی نیز تولید موانع رفع قانون در البته بود، سرمایه بازار قانون تصویب آن عطف نقطه که شد

 گرفته قرار اولویت ازارب این در خصوصی بخش جای به دولتی بخش مالی تامین که چرا دارد، جودو بدهی بازار به انتقادهایی البته: افزود مجلس اقتصادی

 اقداماتی البته شد؛می اصالح یرمس این باید که حالی در یافته، افزایش اکنونهم بانکی بین سود نرخ: کرد تصریح وی.کندمی شکنی نرخ نوعی به و است

 شاهد متاسفانه که است تاطالعا شفافیت اصل کشور در اقتصادی هایفعالیت توسعه ارکان از یکی که نحوی به است، تایید قابل شده انجام تازگی به که

 .هستیم اطالعات افشای عدم

 داریم کشور در خیریه زاره هفت اکنون که حالی در کنند، افشا را اطالعات باید هستند، عمومی فعالیت حوزه در که نهادهایی تمام پورابراهیمی، گفته به

 باید هاموقوفه و هاخیریه حتی و سیاسی و انقالبی نهادهای تمام قانون اساس بر: کرد اظهار وی. کنندنمی افشا را خود مالی هایصورت یک هیچ که

 بانکی هایحساب و شودنمی بتث اآنه تغییرات ندهند، انجام نهادها را کار این اگر که است بورس سازمان نیز افشا متولی که کنند افشا را مالی هایصورت

 استفاده موضوع و گرفته رارق کار دستور در کشاورزی بخش مالی ابزارهای برای کاال بورس هایفعالیت ایجاد از حمایت: افزود وی. شد خواهد محدود آنها

 حال در اقداماتی یزن بانکداری قانون اصالح برای هک است حالی در این است، شده واقع توجه مورد صحن در نیز اختیار معامالت و موازی سلف سلف، از

 ماه سه هر مجلس هایپژوهش مرکز در اساس این بر که است آن ساختارهای و بانکی نظام حوزه اقتصادی فعاالن دغدغه: گفت پورابراهیمی.است انجام

 برای عظام مراجع با قبل هفته سه: افزود وی.دانندمی هابانک را خود مشکل اقتصادی فعاالن از درصد 80 که کندمی بررسی را کار و کسب مشکالت یکبار

 خبری حال به تا. کنیم افتدری را کارشناسی نظرات این که دارد وجود ظرفیت این االن شد؛ مواجه ایشان استقبال با که شد برگزار جلساتی بانکداری قانون

 .کنند ارائه را آن هم دولت پایان تا رسدنمی هم نظر به و نیست دولت لوایح از

 دنیای اقتصاد

http://donya-e-eqtesad.com/news/1085485
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  ن تامین مالی از بازار سرمایه تا پایان سالماهزار میلیارد تو 100

 رسد.ار میلیارد تومان میهز 100تامین مالی از محل بازار سرمایه تا پایان امسال به در دومین همایش مالی اسالمی اعالم کرد: رقم  بورس سازمان رئیس

های متنوعی از جمله افزایش سرمایه، اوراق سلف بورس کاال، انواع اوراق و پذیرش شرکت و شاپور محمدی گفت: تامین مالی بازار سرمایه از محل

میلیون  10که  95گذاری سال ر سرمایه صادر شده که این رقم از هدفهزار کد سهامداری در بازا 640میلیون و  10هاست. او ادامه داد: تا کنون صندوق

هزار میلیالرد ریال  688ل به هزارمیلیارد ریال رسیده که امید  است تا پایان سا 642کد بوده فراتر رفته است. به گفته او ارزش بازار سهام در مجموع به 

 برسد.

من مالی اسالمی ایران به عنوان یس انجمن مالی اسالمی ایران هم در این همایش خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسالمی گفت: انجآبادی، رئعلی صالح

ویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند؛ البته این انجمن از ها و لوایح بازارهای مالی بهیک نهاد علمی و آموزشی آمادگی دارد مجلس را در طرح

 .های دیگر اقتصادی را ارتقا دهدمجلس انتظار دارد جایگاه قانونی این انجمن و انجمن

 همشهری

 نخستین جایزه مالی اسالمی به سازمان بورس رسید

ازمان بورس و دی در دانشگاه الزهرا )س( برگزار شد، نخستین جایزه شخص حقوقی به س12ایش مالی اسالمی که دیروز یکشنبه در حاشیه دومین هم

فقهی بورس و اوراق  اوراق بهادار رسید و شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس این جایزه را دریافت کرد. همچنین سید عباس موسویان، دبیر فقهی کمیه

 شخص حقیقی برنده جایزه مالی اسالمی در ایران شد و جایزه خود را دریافت کرد. بهادار نخستین

 همشهری

http://www.pishkhaan.net/Archive/1395/10/13951013/Hamshahri7297104115109494851168506.pdf
http://www.pishkhaan.net/Archive/1395/10/13951013/Hamshahri7297104115109494851168506.pdf
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 جهان صنعتروزنامه 

 

 بازار اول جهان است 30بازار سرمایه ایران جزو 

 به اینکه برای پله 10 وزهن و ددار قرار دنیا اول بازار 30 رده در سرمایه بازار اما دنیاست اول اقتصاد 20 جزو ایران اقتصاد» -مومنی هادی: بورس صفحه

 جزییات آنکه بدون بورس سازمان رییس محمدی، شاپور گذشته روز را آمار این. «دید کوچک را اهداف نباید پس دارد وجود فاصله برسیم ایران اقتصاد

 انگیزشگفت بعضا و وناگونگ آمارهای کردن مطرح با متفاوت نهادهای و هاسازمان مسووالن اخیر سال چند در. است کرده مطرح کند، بیان را آن از بیشتری

 هاوعده با که است حقایقی دارد، وجود آنچه اما. نندک بزرگنمایی را اندکرده ترسیم اندازهاچشم در که هاییبرنامه یا شده انجام هایفعالیت اندکرده سعی

 عنوان دقیق جزییات بدون ایران مایهسر بازار اول نفر سوی از اینکه. ببرد لسوا زیر را آن تواندنمی هم آماری هیچ و ندارد مطابقت شده بیان هایحرف و

 حالی در. ندارد همخوانی موجود حقایق اب که دانست ادعاهایی دست آن از توانمی را دارد قرار دنیا اول سرمایه بازار 30 بین در ایران سرمایه بازار شودمی

 جنوبی،کره فرانسه، چین، استرالیا، کنگ،هنگ تورنتو، ،Euronext شانگهای، لندن، نزدک، توکیو، ویورک،نی» همانند قدرتمندی هایبورس دنیا، در که

 ژوهانسبورگ، ورشو، هند، ایوان،ت مکزیک، کپنهاگ، سوییس، استانبول، مسکو، آتن، ایرلند، فیلیپین، وین، شیکاگو، امارات، مالزی، آرژانتین، ایتالیا، پرتغال،

 از حتی آنها از برخی ارزش که دارد وجود ...« و سنگاپور

 در ایران سرمایه بازار که دهدمی نشان دنیا هایبورس فعالیت به نگاهی. نیست مناسب ایران سرمایه بازار با آن قیاس حتی رفته فراتر هم دالر تریلیون 9

 توسعه مسیر در یا یافتهوسعهت کشورهای هایبورس ابتدایی، بورس 30 و دارد قرار پایانی هایرتبه در هم آن و ابتدایی بورس 50 بین در حالت بهترین

 خارجی و داخلی سطح در مناسبی جایگاه به اندتوانسته هم سهام هایبازار اقتصاد خرد و کالن هایبخش همه در رونق و آزاد اقتصاد پشتوانه به که هستند

 وارد ایران اقتصاد پیکر بر اقتصادی هایتحریم که فشاری و اخیر سال پنج در ایران تصاداق فعلی وضعیت از ساده مقایسه یک حتی حال. کنند پیدا دست

 چند هر. ندارد اعتنایی قابل یگاهجا دنیا سطح در مانده مهجور هم کشور داخل در حتی که ایران سرمایه بازار بلکه اقتصاد، تنهانه دهدمی نشان هم کرد

 منجر جهان در ایران رمایهس بازار جایگاه تقویت به اخیر سال چند در مرتبط نهادهای و ایران بورس سازمان النمسوو هایبرنامه خصوص به و هاسیاست

 چنداننه کشورهای با تعامل و المللیبین همایش چند برگزاری با شود تصور اگر اما آنهاست از یکی بورس به مرتبط جهانی هایسازمان در عضویت که شده

 یک دهدمی ارتقا جهان در را ایران سرمایه بازار رتبه شده، ختم آورالزام و غیراجرایی تفاهمنامه چند شدن امضا به تنها امروز به تا که ادنی سطح در معتبر

 همه تمسیس این در اختالل با ازچندیهر و است مواجه بحران با معامالتی هایزیرساخت نظر از همچنان ایران بورس. است استراتژیک و بزرگ اشتباه

 بگذاریم هم «انرژی و کاال فرابورس، اوراق،» هایبورس همه در معامالت پایین ارزش و حجم کنار در را مساله این. کندمی دهان به انگشت را گرانمعامله

 است مساله این است مشخص که چیزی آن حال هر به. دارد فاصله هاسال دنیا برتر بازار 30 به رسیدن تا ایران سرمایه بازار شودمی مشخص روشنی به

 به است بهتر مسووالن و نیست طرفهیک آمارهای بیان به نیازی جهانی ارزشمند هایجایگاه به کردن پیدا دست و توسعه مسیر در برداشتن گام برای که

 .کنند حل را موجود عمده مشکالت آمارها گونهاین بیان جای

 جهان صنعت

http://jahanesanat.ir/75055-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%8830-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
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 تومانی میلیارد هزار 100 مالی تامین

 افزایش جمله از متنوعی هایمحل از مالی تامین این: گفت رسد،می تومان میلیارد هزار 100 به امسال پایان تا مالی تامین اینکه بر تاکید با یمحمد

 بازار از الیم تامین رقم الس پایان تا شودمی تالش حال، عین در. هاستصندوق و شرکت پذیرش و اوراق انواع انتشار کاال، بورس سلف اوراق سرمایه،

 است بوده خوب بسیار عملکرد مردم آحاد مشارکت حوزه در: داد ادامه وی. است صددرصدی چند و باال رشد که برسد تومان میلیارد هزار یکصد به سرمایه

. است رفته فراتر ودهب کد ونمیلی 10 که 95 سال گذاری هدف از که دارد وجود سرمایه بازار در سهامداری کد هزار 640 و میلیون 10 از بیش تاکنون و

  .برسد ریال میلیارد هزار 688 به سال پایان تا است امید که رسیده ریال میلیارد هزار 642 به بازار ارزش وی، گفته به

 دنیا در سرمایه بازار جایگاه

 هنوز و دارد قرار دنیا اول ازارب 30 رده در ما کشور رمایهس بازار اما: گفت دنیاست، اول اقتصاد 20 جزو ایران اقتصاد اینکه به اشاره با بورس سازمان رییس

 کارایی: گفت مقاومتی اقتصاد هایسیاست به اشاره با محمدی. دید کوچک را هاهدف نباید پس دارد وجود فاصله برسیم ایران اقتصاد به اینکه برای پله 10

 پیشگامی و اقتصاد پاسخگویی فهد با مالی نظام جانبههمه تقویت و اصالح مقاومتی اقتصاد نکات دیگر از همچنین است بازاری هر مهم بحث وریبهره و

 و کرده اجرا را خوبی هایبرنامه سرمایه بازار مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق راستای در اینکه بر تاکید با بورس سازمان رییس. است واقعی بخش تقویت در

 نشده اجرا هنوز است مرسوم دنیا رد که مستقل فروش و خرید اختیار اما شده اندازیراه بازار در تبعی فروش اختیار ابزار اخیرا: گفت دارد، اجرا دست در

 هاآپشن کنندمی تصور برخی: گفت ،است گرفته قرار توجه مورد کمتر شاید ابزار این اندازیراه ابعاد اینکه به اشاره با وی. است مهم بسیار آن اجرای که

 و گذاریسرمایه هایکتشر که است این اهداف این از یکی. دارد وجود هم دیگری اهداف که صورتی در کنند کسب سود افراد تا است شده اندازیراه

. است گرفته قرار توجه مورد کمتر که است مهمی موضوع بخش این. کنند کسب درآمد است، بلندمدت استراتژی عنوان به که پرتفویی از بتوانند هاصندوق

 اختیار ابزار: افزود محمدی. ستا کالن و مهم اهداف جزو که کندمی کمک بازار موازنه به شودمی مقایسه سهم با سهم اختیار قیمت که زمانی وی، تهگف به

 مانع سرمایه بازار در هاصندوق دنش معامله قابل اینکه بر تاکید با او. بازارهاست ثبات نیز مقاومتی اقتصاد مهم اهداف از یکی که شودمی بازار ثبات باعث

 نیست ملموس خیلی آنها آثار اول هایسال در اما شود عملیاتی آینده سال دو یکی در ابزارها همه است ممکن که شود توجه باید: گفت شود،می انحراف

 هایرینگ طریق از صادراتی هایشرکت به کمک حوزه در اینکه به اشاره با ادامه در محمدی. دهدمی نشان را خود بعدی هایسال در عمیق اثرات و

 حوزه این در یرکارشناسانهغ انتقادهای به وی. است بزرگی بسیار فرصت هارینگ این: گفت است، شده انجام بسیاری کارهای کاالیی، هایبورس صادراتی

 مکانیسم که جایی در. شود گرفته رنظ در جوانب همه هاتحلیل در باید است معامالت کارمزد از بیشتر بسیار هابورس از مالیاتی معافیت: افزود و کرد اشاره

 .برد سوال زیر را خوب هایفرصت کوچک اشکال یک با نباید و کنند دفاع آن از باید همه است فعال کاال بورس مثل صحیحی
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 ثروت ترینمهم «انرژی»

 که است کشور ثروت ترینهمم انرژی،. نیستند مندبهره انرژی از ندارند را بورس این که کشورهایی: افزود و خواند کشور افتخار را انرژی بورس محمدی

 هاشرکت از گروهی به بورس سازمان توسط IFRS ابالغ به او. کنند کمک انرژی بورس به باید ارکان همه دلیل همین به. شود گذاریقیمت درست باید

: افزود محمدی. است اقتصاد کل شفافیت برای بورس سازمان هایفعالیت و هاتصمیم از یاریبس و دارد اثر اقتصاد کل شفافیت در IFRS :گفت و کرد اشاره

 وقتی سود چراکه کندمی عبور فقهی کمیته از هافعالیت همه اساس این بر که است رسیده مرحله این به زیادی زحمات با بورس سازمان فقهی کمیته

 همه تقریبی طور به رکشو در و است اسالمی تماما هم بدهی ابزارهای: کرد تصریح بهادار اوراق و ورسب سازمان رییس. بود خواهد ارزشمند است، مشروع

  .است دارایی ابزار کنار در یبده ابزار و است مهم بسیار دارایی ابزار سرمایه بازار در: کرد تصریح محمدی. شودمی معامله دنیا اسالمی -مالی اوراق

 توسعه برای تالش

 از اقتصادی هایبنگاه الیم تامین فرآیند تسهیل طریق از ملی تولید به کمک و سهام وستدداد فراگرد در عدالت رعایت سرمایه، بازار افیتشف افزایش

 و ارتنظ وظیفه دو همزمان انسازم این اینکه بر تاکید با بهادار اوراق و بورس سازمان رییس محمدی، شاپور. است بورس سازمان هایاولویت ترینمهم

 تسهیل طریق از ملی یدتول به کمک و سهام دادوستد فراگرد در عدالت رعایت سرمایه، بازار شفافیت افزایش: گفت دارد، برعهده را سرمایه بازار توسعه

 مطالبات طریق از هرمایس افزایش :داد ادامه بورس سازمان سخنگوی. است بورس سازمان هایاولویت ترینمهم از اقتصادی هایبنگاه مالی تامین فرآیند

 نقش اینکه بر تاکید با محمدی. است هسرمای بازار در اقتصادی هایبنگاه مالی تامین هایروش دیگر از هادارایی ارزیابی تجدید و نقدی آورده سهامداران،

 طریق از را خود آینده دیتولی محصوالت توانندمی هاشرکت: گفت و کرد اشاره سلف اوراق به نیست هاروش این به محدود مالی تامین در سرمایه بازار

 اقتصادی هایبنگاه مالی تامین هایروش از دیگر یکی بورس سازمان رییس. کنند تامین را خود مالی هاینیاز از بخشی و عرضه کاال بورس در سلف اوراق

 مختلف هایبخش در و آوریجمع را کوچک هایسرمایه توانندمی هاقصندو این: گفت و دانست گذاریسرمایه هایصندوق فعالیت را سرمایه بازار طریق از

 مالی هاینیاز از بخشی: گفت و کرد اشاره عمومی هاینهاد همچنین و هاشهرداری مالی تامین در سرمایه بازار نقش به محمدی. کنند گذاریسرمایه

 سرمایه بازار بورس، ازمانس سخنگوی گفته به. است شده انجام سرمایه بازار ریقط از دولت همچنین و عمومی هاینهاد سایر کشور سراسر هایشهرداری

 سازمان رییس. کندمی ایفا متیمقاو اقتصاد شدن اجرایی در مهمی نقش اقتصاد سازیشفاف و داخلی تولید تقویت کشور، مالی نظام تقویت هایکارویژه با

 و هاایده: گفت و کرد اشاره فرابورس متوسط و کوچک هایشرکت بازار بازگشایی همچنین و رانهجسو گذاریسرمایه هایصندوق فعالیت آغاز به بورس

 پیام و داشت خواهند راههم به اشتغال هاشرکت این. شد محقق فرابورس طریق از ارزشگذاری این و هستند ارزش دارای خدمات و کاال مانند هاخالقیت

 اقتصاد به کمک و مقاومتی اقتصاد هایفراز راستای در و کنندمی ترویج را رسیدن نتیجه به و توانستن فرهنگ اکهچر هستند ناامیدی و یاس با مقابله آور

 .کرد خواهند عمل ملی
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 تصاد مقاومتیگانه موثر اسناد خزانه اسالمی بر اقمسیرهای هفت

 مالی همایش دومین در هک «مقاومتی اقتصاد و مالی بازارهای صصیتخ نشست» در مفید دانشگاه استادیار نظرپور، محمدنقی االسالمحجت: بورس صفحه

 اقتصاد ابالغی هایسیاست اهداف و هامولفه تحقق در اسالمی خزانه اسناد نقش» عنوان با ایمقاله ایراد به شد، برگزار الزهرا دانشگاه در گذشته روز اسالمی

: داشت اظهار مقاومتی اقتصاد ابالغی هایسیاست اهداف تامین در سرمایه بازار آفرینینقش اهمیت به اشاره با وی سنا، گزارش به. پرداخت «مقاومتی

 اسناد» که پرسش این طرح ضمن نظرپور. است مقاومتی اقتصاد هایمولفه تبیین در ابزارها اثربخشی حداکثر بر مبتنی سرمایه بازار در مالی ابزارسازی

: گفت ،«کند؟ محقق را ابالغی هایسیاست بندهای در مستتر اهداف و مقاومتی اقتصاد اصلی هایمولفه تواندیم هاییکانال چه طریق از اسالمی خزانه

 کاهش و منابع از داکثریح استفاده دولت، هایبدهی شفافیت کارآفرینی، کارگری، و کار از حمایت ملی، تولید از حمایت طریق از اسالمی خزانه اسناد

: گفت مقاومتی، اقتصاد هایولفهم بر خزانه اسناد تاثیرگذاری به اشاره با دانشگاه استاد این. است اثرگذار مقاومتی هایمولفه رب نفت، به دولت وابستگی

 تحرک امر همین که انجامدمی جدید هایپیمانکاری به خود موضوع این و شودمی پیمانکاران مطالبات شدن نقد به منجر اسالمی خزانه اسناد انتشار

 به توجه: گفت گرفته،صورت مطالعات و رهبری معظم مقام سخنان مبنای بر مقاومتی اقتصاد هایمولفه خصوص در وی. دارد پی در را اشتغال و ایهسرم

 حمایت کشور، در موجود منابع از ریحداکث استفاده کارگر، و کار از حمایت اقتصادی، مفاسد با مبارزه داخلی، تولیدات کیفیت به توجه بنیان،دانش تولیدات

 مسیر به سپس نظرپور االسالمحجت. است مقاومتی اقتصاد هایمولفه جمله از کارآفرینی و ملی تولید از حمایت بلندمدت، دید اقتصاد، در مردمی بخش از

 مثبت تاثیرگذاری به قادر مسیر تهف از اسالمی خزانه اسناد: کرد نشان خاطر و پرداخت اقتصادی هایمولفه بر اسالمی خرانه اسناد تاثیرگذاری گانههفت

 دولت، هایبدهی شفافیت ی،اشتغالزای معنای در البته کارآفرینی کارگری، و کار از حمایت ملی، تولید از حمایت یعنی مقاومتی اقتصاد اصلی مولفه هفت بر

 خزانه اسناد نچهچنا: گفت نفت به دولت وابستگی کاهش ،مولفه نخستین خصوص در وی. است نفت به دولت وابستگی کاهش و منابع از حداکثری استفاده

. کندمی انتخاب را نفت فروش از یناش منابع از استفاده یعنی راه ترینساده پیمانکاران به خود بدهی تسویه جهت به دولت غالبا باشد، نداشته وجود اسالمی

 بهادار اوراق با تعهد، تبدیل صورت به را خود بدهی دولت گیرد، قرار استفاده مورد هابدهی از قلم این در خزانه اسناد چنانچه: داد ادامه دانشگاه استاد این

 نقد بازار در را اوراق این توانندمی نیز پیمانکاران و بیندازد تاخیر به را خود بدهی نقد تسویه که دارد وجود دولت برای امکان این بنابراین. کندمی پرداخت

: کرد تاکید جودمو منابع از حداکثری استفاده خصوص در وی. ببرند بین از بعدی طرح انجام برای را خود گردش در دینگینق فقدان مشکالت و کرده

 موجود منابع از حداکثری استفاده به گذارانسرمایه و مالی مازاد منابع دارندگان راکد و مازاد هایسرمایه کردن درگیر و خزانه اسناد ثانویه بازار تشکیل

 .شودمی یمنته

 جهان صنعت

http://jahanesanat.ir/75084-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C.html
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 تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه

 «طلبکاران دارایی روی اجاره اوراق» عنوان با ایلهمقا ارائه با اسالمی مالی همایش دومین در بهادار اوراق و بورس سازمان فقهی کمیته عضو: بورس صفحه

 انباشت مشکالت دنبرشمر با اسالمی مالی ارشد پژوهشگر موسویان، سیدعباس. پرداخت سرمایه بازار طریق از دولت دیون تسویه برای جدید راهکار به

 تولید رشد و اشتغالزایی وسعهت به که را جدید هایپروژه شروع نامکا پیمانکاران، توان کاهش ضمن دولت هایبدهی شدن انباشته: گفت دولت هایبدهی

 نظام به ایزنجیره صورت به دولت هایبدهی اکثر بدهی، از متشکل بازار نبود دلیل به گذشته هایسال در: داد ادامه وی. بردمی بین از شود،می منجر

 به بانکی منابع شدن قفل ،فقهی کمیته عضو این.داشت همراه به را کشور اقتصاد در یدهپد دو روند این شد؛می منتقل مرکزی بانک به ادامه در و بانکی

 منجر که خواند دولت هایبدهی شدن انباشته پیامدهای از را مرکزی بانک از دولت استقراض دلیل به پولی پایه رشد و بانکی تعهدات نشدن انجام دلیل

 دولت هایچالش از یکی :داشت اظهار بدهی بازار طریق از دولت هایبدهی سازماندهی به اشاره با نموسویا. شدمی کشور اقتصاد در تورمی رکود به

 از عبور کلیدشاه کارانپیمان به آن پرداخت و دولت هایبدهی تعیین معتقدند اقتصادی صاحبنظران و دارد خصوصی بخش به دولت که است هاییبدهی

 گذارانسرمایه برای همچنین و کندمی فراهم را رکود از رفت برون شرایط بدهی بازار سازماندهی طریق از دولت :داد ادامه وی. است اقتصاد فعلی رکود

 مالی تامین و مرکزی بانک از استقراض: گفت و برشمرد را دولت بدهی پرداخت راهکارهای اسالمی و مالی پژوهشگر این. آوردمی ارمغان به نوینی ابزارهای

 اسالمی خزانه اسناد: کرد عنوان هم سرمایه بازار طریق از مالی تامین درخصوص وی. است دولت بدهی پرداخت راهکارهای جمله از رمایهس بازار طریق از

 نای. شودمی مرابحه اقاور و سلف اوراق منفعت، اوراق اجاره، اوراق مشارکت، اوراق شامل که راهکارهاست این جمله از( صکوک) اسالمی بهادار اوراق و

: افزود و است اجاره اوراق انتشار بنایم با دارایی در آن دارنده مشاع مالکیت دهندهنشان که دانست انتقال قابل و نام با اوراقی را بهادار اوراق مسوول مقام

 قیمت با اجاره سررسید در ییدارا فروش اختیار با اجاره و تملیک شرط به اجاره: از است عبارت اجاره اوراق انتشار در قبول مورد اجاره قراردادهای انواع

 به نیز مرحله چند در که شد عملیاتی 84 سال از نگهبان شورای فقهای و مجلس تایید از پس اسناد این: گفت اسالمی خزانه اسناد خصوص در وی. معین

 .پیوست تحقق

 جهان صنعت

http://jahanesanat.ir/75085-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87.html
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 اسالمی مالی سازینظام چهارگانه هایگام

: گفت و دانست یاسالم مالی سازی نظام در نخست گام را اسالمی مالی حوزه در کاربردی و نظری های پژوهش توسعه ایران اسالمی مالی انجمن رئیس

 مالی همایش دومین در گذشته روز آبادی صالح علی ایبنا،ِ  گزارش به. است نظام این در کاربردی و مالی های پژوهش توسعه مبنای مطالعه و ایده فکر،

 به نیز نگهبان شورای و است اسالم شرع بر منطبق مالی قوانین تمام بلکه شود، می توجه اسالمی مالی نظام به تنها نه اسالمی جمهوری در: گفت اسالمی

 نظام ایران، اسالمی لیما انجمن رئیس. دهد می قرار تصویب مورد است اسالم شرع بر منطبق که را اصولی و دارد نظارت قوانین این بر ناظر نهاد عنوان

 ابزار نظام این زیرا ود،ش می توجه اسالمی مالی نظام به نیز پیشرفته کشورهای در مسلمان، کشورهای بر عالوه: گفت و خواند مهمی مقوله را اسالمی مالی

 مالی سازی نظام ردنک کاربردی برای عملی راهکار که اساسی گام چهار به ادامه در وی .است کشورها این در مسلمانان سرمایه جذب برای مناسبی بسیار

 و خواند میاسال مالی سازی نظام در نخست گام را اسالمی مالی حوزه در کاربردی و نظری های پژوهش توسعه و کرد اشاره است کشور در اسالمی

 ارزیابی ها پژوهش بر یمبتن را دوم گام وی. است اسالمی و مالی نظام در کاربردی و مالی های پژوهش توسعه مبنای مطالعه و ایده فکر،: کرد خاطرنشان

 اسالمی مالی حوزه رد سازی نظام برای دوم گام حسابداری حوزه همچنین و پولی و مالی بازارهای توسعه برای مناسب مقررات و قوانین وضع: گفت و کرد

 وی. کرد بیان تصادیاق حوزه فعالن برای آموزشی موسسات و ها دانشگاه سطح در اسالمی مالی آموزش را سوم گام ایران اسالمی مالی انجمن رئیس. است

 این فعالیت آغاز به ارهاش با اسالمی مالی انجمن سخنگوی. خواند آخر گام را سرمایه بازار در فعال نهادهای و بورس سازمان در فقهی های کمیته ایجاد

 طراحی و تدوین لهسا 10 و ساله پنج های برنامه و شده انجام اسالمی مالی انجمن توسط ای ارزنده اقدامات مدت این در: گفت گذشته سال در انجمن

 قوانین وضع در ذاریگ قانون و پژوهش آموزش، حوزه در تواند می و است حوزه این در سازی نظام به قادر اسالمی مالی انجمن: داد ادامه وی. است شده

 دارد آمادگی موزشیآ و علمی نهاد یک عنوان به انجمن: داد پیشنهاد اسالمی شورای مجلس به آبادی صالح. دهد ارائه کاربردی های مشاوره و ها کمک

 این ونیقان جایگاه اردد انتظار مجلس از انجمن این البته رساند، یاری اقتصادی بانکداری جامع طرح بهویژه مالی بازارهای لوایح و طرحها در را مجلس

 خطاب را کشور سرمایه و لیپو و مالی بازار در ناظر نهادهای مسئول مقام این. دهد ارتقا کنند می کار اقتصادی حوزه در که را دیگری های انجمن و انجمن

 .کنند اتکا مشورتی بازوی یک بهعنوان اسالمی مالی انجمن به توانند می نهادها این: گفت و داد قرار
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 کرد عنوان بورس سازمان رئیس

 کنیم می تالش سرمایه بازار توسعه برای توان تمام با 

 تشریح را قاومتیم اقتصاد سال در سرمایه بازار دستاوردهای و شد حاضر خبری های پژوهش اداره تخصصی نشست در بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

 بر تأکید با اداربه اوراق و بورس سازمان رئیس محمدی، شاپور سنا، گزارش به. کرد ترسیم را تولیدی واحدهای مالی تأمین در بورس نقش همچنین و

 دادوستد فراگرد در عدالت رعایت ،سرمایه بازار شفافیت افزایش: گفت دارد، عهده بر را سرمایه بازار توسعه و نظارت وظیفه دو همزمان سازمان این اینکه

 اینکه به اشاره با مدیمح. است بورس سازمان های اولویت مهمترین از اقتصادی های بنگاه مالی تأمین فرآیند تسهیل طریق از ملی تولید به کمک و سهام

 اما شد، آغاز ها بانک طریق از اقتصادی های بنگاه لیما تأمین ما کشور جمله از کشورها همه در: کرد بیان گذرد، می کشور بورس عمر از سال 50 اکنون

 بورس سازمان ئیسر. اند شده تبدیل تولیدی های بخش مالی کنندگان تأمین مهمترین از یکی به ها بورس و هستیم مرحله این از عبور حال در اکنون

 و کرد اشاره سرمایه بازار قطری از مالی تأمین های روش انواع به و نستدا سرمایه بازار توسعه را مقاومتی اقتصاد راستای در اقتصاد وزارت اهداف از یکی

 این انواع وانندت می ها شرکت و کند می کمک سرمایه بازار توسعه به که است بورس مهم دستاوردهای از منفعت و مرابحه اجاره، صکوک، اوراق: گفت

 روش دیگر از ها دارایی بیارزیا تجدید و نقدی آورده سهامداران، مطالبات طریق از سرمایه افزایش: داد ادامه بورس سازمان سخنگوی. کنند عرضه را اوراق

 به نیست ها روش این هب محدود مالی تأمین در سرمایه بازار نقش اینکه بر تأکید با محمدی. است سرمایه بازار در اقتصادی های بنگاه مالی تأمین های

 مالی نیازهای از بخشی و عرضه کاال بورس در سلف اوراق طریق از را خود آینده تولیدی محصوالت توانند یم ها شرکت: گفت و کرد اشاره سلف اوراق

 سرمایه های صندوق فعالیت را سرمایه بازار طریق از اقتصادی های بنگاه مالی تأمین های روش از دیگر یکی بورس سازمان رئیس. کنند تأمین را خود

 بازار نقش هب محمدی. کنند گذاری سرمایه مختلف های بخش در و آوری جمع را کوچک های سرمایه توانند می ها قصندو این: گفت و دانست گذاری

 نهادهای سایر کشور سراسر های شهرداری مالی نیازهای از بخشی: گفت و کرد اشاره عمومی نهادهای همچنین و ها شهرداری مالی تأمین در سرمایه

 کشور، مالی نظام یتتقو های کارویژه با سرمایه بازار بورس، سازمان سخنگوی گفته به. است شده انجام سرمایه بازار طریق از دولت همچنین و عمومی

 های صندوق الیتفع آغاز به بورس سازمان رئیس. کند می ایفا مقاومتی اقتصاد شدن اجرایی در مهمی نقش اقتصاد سازی شفاف و داخلی تولید تقویت

 خدمات و کاال ندمان ها خالقیت و ها ایده: گفت و کرد اشاره فرابورس متوسط و کوچک های شرکت بازار بازگشایی همچنین و هجسوران گذاری سرمایه

 ناامیدی و یأس با همقابل آور پیام و داشت خواهند همراه به اشتغال ها شرکت این. شد محقق فرابورس طریق از گذاری ارزش این و هستند ارزش دارای

. کرد خواهند عمل ملی اقتصاد به کمک و مقاومتی اقتصاد فرازهای راستای در و کنند می ترویج را رسیدن نتیجه به و توانستن فرهنگ کهچرا هستند،

 از را رمایهس بازار در متوسط و کوچک های شرکت و جسورانه های صندوق فعالیت و خریدوفروش آپشن سهامداری، کد افزایش بورس سازمان سخنگوی

: داشت اظهار وی. رسدب خود ممکن حداکثر به سرمایه بازار در شفافیت باید کرد تأکید پایان در محمدی. دانست بورس سازمان اخیر دستاوردهای مهمترین

 .کرد خواهیم شالت سرمایه بازار توسعه برای توان تمام با
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 تعادلروزنامه 
 

 می مطرح کردالرییس سازمان بورس در دومین همایش انجمن مالی اس

 اولویت ابزار دارایی بر ابزار بدهی 

 هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه تا پایان سال 100 

 این: گفت د،یارد تومان میرسهزار میل 100به  امسال پایان تا مالی تامین هبر اینک تاکید با بهادار اوراق و بورس ازمانگروه بورس علی رمضانیان رییس س

 تا می شود تالش و تهاس سلف بورس کاال، انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوق اوراق رمایه،محلهای متنوعی از جمله افزایش س از مالی تامین

 . و چند صددرصدی است االبرسد که رشد ب تومان میلیارد هزار100 به سرمایه بازار از مالی نتامی رقم سال پایان

: گفت ت،اس سود کسب یبرا فرصت بهترین رمایهاینکه بازار س بر تاکید با اسالمی مالی انجمن همایش ندومی در دیروز محمدی، اپورش «تعادل»به گزارش 

های  اندازی صندوق هسخنگوی سازمان بورس به را .شوند د بازار سرمایهوار می توانند هستند، ودآورهای س فرصت دنبال که کسانی کشورها همه همانند

 و مالی تامین اب،ن فکر ارزش گذاری به که تاس خاصی و ویژه کانال موضوع این: گفت و کرد ارههای دانشبنیان در فرابورس اش جسورانه و ورود شرکت

بلکه  .نیست وق هاصند این برای فرصتی صرفا رمایهس بازار به نهوراهای جس وی تاکید کرد: ورود صندوق .می کند کمک عام برای رمایه گذاریفرصت س

 .گذاری کند های پر رشد پیشرو سرمایه در شرکت که است فرصتی نیز رمایهن بازار ساالبرای فع

 گذاران ایجاد شده است.  ایهرمسها و  و فرصتی دوطرفه برای صندوق است برد - برد سرمایه بازار ممکانیس بهادار اوراق و بورس ازمانبه اعتقاد رییس س 

ابعاد  برخی تحلیل ها رد اما ت،بازار سرمایه فرابعدی اس :گفت دارد، چندبعدی و چندجانبه نقش رمایهسخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه بازار س

ها برای این بازار  ن سالرمایه ایران گفت: در ایبازار س ساله پنجاه قدمت به اره. وی با اشودش تمرکز می بعد یک روی حد از بیش و دهنادیده گرفته ش

 .توجهی داشته است قابل گسترش بازار و شده یدهزحمات زیادی کش

 افزایش جمله از یتنوعهای م از محل مالی نرسد، گفت: این تامی هزار میلیارد تومان می100امسال به  پایان تا مالی تامین اینکه بر تاکید با دیمحم

 بازار از مالی تامین رقم سال پایان تا ودش ش میالت حال، عین در. صندوق هاست و رکتو پذیرش ش اوراق انواع انتشار کاال، بورس فسل اوراق رمایه،س

 .و چند صد درصدی است البا رشد که برسد تومان میلیارد هزار 100 به رمایهس

ر بازار سرمایه وجود هزار کد سهامداری د640میلیون و 10 از بیش تاکنون و است بوده خوب یارعملکرد بس مردم آحاد مشارکت حوزه در: داد هوی ادام 

که امید است تا پایان  ریال رسیده میلیارد هزار642 به بازار ارزش وی گفته هب .میلیون کد بوده فراتر رفته است10که  95گذاری سال  دارد که از هدف

 در ما کشور رمایها بازار سگفت: ام ت،اقتصاد اول دنیاس 20به اینکه اقتصاد ایران جزو  اشاره با بورس سازمان رییس. دهزار میلیارد ریال برس688سال به 

 .ک دیدکوچ را هدف ها نباید پس دارد وجود فاصله یمایران برس اقتصاد به اینکه برای پله10 هنوز و دارد قرار ادنی اول بازار30 رده

 تعادل
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 و اصالح قاومتیم اقتصاد نکات دیگر از نوری بحث مهم هر بازاری است همچنی گفت: کارآیی و بهرههای اقتصاد مقاومتی  محمدی با اشاره به سیاست

نکه در راستای تحقق رییس سازمان بورس با تاکید بر ای .اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است پاسخگویی هدف با مالی نظام همه جانبه تتقوی

 اما دهاندازی ش عی در بازار راههای خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد، گفت: اخیرا ابزار اختیار فروش تب رنامهاهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه ب

اندازی این ابزار شاید  راه وی با اشاره به اینکه ابعاد .است هنوز اجرا نشده که اجرای آن بسیار مهم است مرسوم دنیا در که تقلاختیار خرید و فروش مس

 هم دیگری هدافا صورتی که در کنند بکس سود افراد تا است شده راه اندازی ن هاکنند آپش مورد توجه قرار گرفته است، گفت: برخی تصور میکمتر 

کسب ندمدت است، درآمد ها بتوانند از پرتفویی که به عنوان استراتژی بل گذاری و صندوق سرمایه شرکت های که تدارد. یکی از این اهداف این اس وجود

شود به موازنه  یبه گفته وی زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه م .این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است .کنند

مقاومتی نیز ثبات قتصاد ا مهم اهداف از یکی که می شود بازار ثبات ثاست. محمدی افزود: ابزار اختیار باع النکند که جزو اهداف مهم و ک بازار کمک می

 ابزارها همه است ممکن هک ودگفت: باید توجه ش می شود، انحراف مانع رمایهها در بازار س صندوق شدن معامله قابل اینکه بر تاکید با دیمحم .بازارهاست

 در وی. می دهد اننش را خود بعدی ال هایس در عمیق آثار و تهای اول آثار آنها خیلی ملموس نیس در یکی، دو سال آینده عملیاتی شود اما در سال

ام شده است، گفت: یی کارهای بسیاری انجاالک بورس های صادراتی رینگ های طریق از یصادرات شرکت های به کمک حوزه در اینکه به ارهبا اش ادامه

ها بسیار بیشتر از کارمزد  ورس: معافیت مالیاتی از باشاره کرد و افزود حوزه این در غیرکارشناسانه انتقادهای هوی ب .ها فرصت بسیار بزرگی است این رینگ

ز آن دفاع کنند و افعال است همه باید  االصحیحی مثل بورس ک مکانیسم که جایی در. ودها همه جوانب در نظر گرفته ش ت است باید در تحلیلالمعام

 انرژی از دندارن را رسبو این که کشورهایی: افزود و خواند ورکش ارافتخ را انرژی بورس وی. برد والهای خوب را زیر س نباید با یک اشکال کوچک فرصت

محمدی  .کمک کنند گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی ثروت کشور است که باید درست قیمت مهمترین انرژی. نیستند بهره مند

های  ها و فعالیت میمدر شفافیت کل اقتصاد اثر دارد و بسیاری از تص IFRS :گفت ها اشاره کرد و به گروهی از شرکت بورس سازمان طتوس IFRS به ابالغ

 همه اسر این اسزحمات زیادی به این مرحله رسیده است که ب با بورس سازمان فقهی کمیته: افزود وی. تسازمان بورس برای شفافیت کل اقتصاد اس

ابزارهای  :صریح کردرییس سازمان بورس و اوراق بهادار ت .روع است، ارزشمند خواهد بودچراکه سود وقتی مش می کند عبور فقهی کمیته از فعالیت ها

به  اسالمی –شود. محمدی در دومین همایش مالی  سالمی دنیا معامله میا -طور تقریبی همه اوراق مالی به کشور در و است المیبدهی هم تماما اس

حوه استنتاج، رسیدن به حوزه مورد توجه قرار بگیرد. ن این و شده وارد المیهای مالی اس بحث روش در بعد به این از کرد پیشنهاد المیانجمن مالی اس

 بودن ربوی از دوری و متالخوبی برای عدالت، س ظرفیت ابزارها این. برخوردارند عهبرای توس االییب ظرفیت از آن امثال و ابزارها روی تقهابزارها، مش

 نزدیکی و گفتمان سازی به نگفت: انجم باشد، داشته ورتیمیتواند کمک کرده و نقش مش یارر اینکه انجمن در این حوزه بسوی با تاکید ب .معامالت هستند

 دیگر عبارت به. دارد ولویتا بدهی ابزار بر زاراب این و است مهم بسیار دارایی ابزار رمایهبازار س در: کرد تصریح پایان در محمدی. می کند ککم ذهن ها

رحله رسیده است که بر این مد: کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این کر انوی خاطرنش .مییابد معنا که تبدهی در کنار ابزار دارایی اس ابزار

  .چراکه سود وقتی مشروع است، ارزشمند خواهد بود می کند عبور فقهی کمیته از فعالیت ها همه اساس
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 زی مالیسا های چهارگانه برای نظام گام

 در نخست گام را المیهای نظری و کاربردی در حوزه مالی اس انجمن مالی اسالمی ایران، توسعه پژوهش رییس اسالمی، مالی همایش دومین یهدر حاش 

صالح  یعل .می استالاس های مالی و کاربردی در نظام مالی و فکر، ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهش :کرد خاطرنشان و خواند المیسازی مالی اس نظام

 ورهایان، در کشمسلم کشورهای بر عالوه: گفت و خواند یمقوله مهم را المیان مطلب فوق نظام مالی اسبی با المیاس مالی همایش دومین در آبادی

 چهار به ادامه در وی. تسکشورها نای در مسلمانان سرمایه جذب برای بیمناس بسیار ابزار نظام این زیرا. میشود توجه المیاس مالی نظام به نیز پیشرفته

نظری و کاربردی  های آبادی توسعه پژوهش ی در کشور است، اشاره کرد. صالحالممالی اس ازیس که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام یساسا گام

های مالی و کاربردی  شالعه مبنای توسعه پژوهخواند و خاطرنشان کرد: فکر، ایده و مط اسالمی مالی نظام سازی در نخست گام را المیدر حوزه مالی اس

بازارهای مالی و پولی و  ارزیابی کرد و گفت: وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه پژوهش ها بر مبتنی را دوم گام وی. است المیدر نظام مالی و اس

 در المیمالی اس می ایران گام سوم را آموزشالجمن مالی اسمی است. رییس انالسازی در حوزه مالی اس همچنین حوزه حسابداری گام دوم برای نظام

 رمایهفعال در بازار س های فقهی در سازمان بورس و نهادهای بیان کرد. وی ایجاد کمیته اقتصادی حوزه فعاالن برای یو موسسات آموزش دانشگاه ها سطح

 انجمن توسط رزنده ییا اقدامات دتذشته گفت: در این مگ الاین انجمن در س آغاز فعالیت به اشاره با اسالمی مالی انجمن خنگویخواند. س آخر گام را

 و است حوزه این در زینظام سا به قادر المیاس مالی انجمن: داد ادامه وی. است دهساله تدوین و طراحی ش10و 5های  اسالمی انجام شده و برنامه مالی

 مالی انجمن: ردک اظهار صالح آبادی. دهد هارائ کاربردی اوره هایهای و مش قوانین کمکدر وضع  قانون گذاری و پژوهش آموزش، وزهتواند در ح می

وی در بخش  .اردد را المیمالی اس DBA و MBA دورههای راه اندازی برنامه همچنین دهدر مقطع دکترا ش اسالمی مالی دوره برگزاری به موفق المیاس

ها و لوایح بازارهای  حعلمی و آموزشی آمادگی دارد، مجلس را در طر نهاد یک عنوان به انجمن: داد دنهایشپ المیپایانی سخنان خود به مجلس شورای اس

 حوزه در که ریهای دیگ نجمنانتظار دارد، جایگاه قانونی این انجمن و ا مجلس از انجمن این البته اندمالی به ویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رس

 می توانند ااین نهاده :گفت و داد قرار خطاب را کشور رمایهو پولی و س مالی بازار در ناظر نهادهای وولرتقا دهد. این مقام مسکنند را ا یم کار اقتصادی

  .عنوان یک بازوی مشورتی اتکا کنند به اسالمی مالی انجمن به
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 اندازی بورس ارز  انتقاد از عدم راه

دولت  و مرکزی بانک فانهاندازی بورس ارز گفت: متاس راه عدم از انتقاد با همایش این سخنرانان از یرییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به عنوان یک

وی ادامه داد:  .واهد بردهای میلیاردی را از بین خ رانت یکسان سازی، و ارز بورس راه اندازی که یتوجه هستند درحال سازی نرخ ارز بی نسبت به یکسان

یز قول داد تا هر چه م کردیم و او نالبه رییس کل بانک مرکزی اع را ارز فروش و خرید به بتها نس درگیر کردن بانک درباره خود اعتراض تهروز گذش

بوده و بانک مرکزی  ها طی روزهای گذشته چطور ها و بانک صرافی بین ارز قیمت کشف مکانیسم کرد، خصباید مش .کند راه اندازی را ارز بورس ریعترس

ار مثبت آن هنوز که آث گرفته صورت قانونگ ذاری حیطه در و رمایهبازار س حوزه از خوبی حرکت های: گفت یپورابراهیم .یت بخشدهمان شیوه را رسم

 در البته بود یهرمایت قانون بازار ستثب آن عطف نقطه که دبا آن متوقف ش مرتبط مباحث جنگ دوران در که تدرحالی اس این. است اهدههم قابل مش

 وجود بدهی بازار هب یرییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: البته انتقادهای .گرفت صورت کشور در بدهی بازار طراحی زنی تولید وانعم حل قانون

 خنر اینکه بیان اب وی .کند شکنی می این بازار در اولویت قرار گرفته است، نوعی نرخ در خصوصی بخش جای همالی بخش دولتی که ب تامین چراکه دارد

 یکی که نحوی به. است داکیت قابل که شده انجام تازگی به اقداماتی البته: تگف می گرفت، قرار اصالح یرافزایش یافته باید در مس هم اکنون که بانکی بین

د: تمام نهادهایی که زووی اف .اطالعات هستیم افشای عدم شاهد متاسفانه که تعات اسالاط شفافیت اصل کشور، در اقتصادی ایه فعالیت توسعه ارکان از

 امالی خود را افش های خیریه در کشور داریم که هیچ یک صورت7000که اکنون  درحالی کنند افشا را اطالعات باید تندهای عمومی هس در حوزه فعالیت

 بورس سازمان نیز الی افشکنند که متو شااف را مالی صورت های باید موقفه ها و اه خیریه حتی سیاسی و انقالبی نهادهای تمام ون،قان براساس. نمی کنند

های  یت از ایجاد فعالیتوی افزود: حما .های بانکی آنها محدود خواهد شد شود و حساب نمی ثبت آن تغییرات ندهند، انجام نهادها را کار نای اگر. است

نیز در صحن علنی مجلس  از سلف، سلف موازی و اختیار معاملهقرار گرفته و موضوع استفاده  کار دستور در اورزیبورس کاال برای ابزارهای مالی بحث کش

 .قانون بانکداری نیز اقداماتی نیز درحال انجام است اصالح برای که است درحالی این. تمورد توجه واقع شده اس

 دار مالی ضروری است طراحی اوراق مدت

 شبه بخ دولت دهیب پرداخت جهت مالی بازار در ودموج ابزارهای ازجمله را سلف اوراق و وکاوراق صک اسالمی، خزانه نادعضو کمیته فقهی بورس، اس 

: گفت اسالمی و مالی انجمن شهمای دومین در موسویان سیدعباس المالس حجت .دار مالی نیز طراحی شود مدت اوراق باید: گفت و کرد عنوان خصوصی

پرداخت آن  های دولت و تکلیف بدهی تعیین که معتقدند صاحب نظران و دارد یخصوص بخش به که تهایی اس های دولت، بدهی از چالش یکی امروزه

ه فقهی بورس شود. عضو کمیت می ساز مشکل مرکزی بانک از استقراض یا یکلید عبور از رکود قطعی است؛ این درحالی است که استقراض خارج شاه

م به عنوان بهترین روش دادن مرد مشارکت و داخلی های رمایهبدهی و استفاده از س بازارهای پس دارد دنبال به را تورم مرکزی کافزود: استقراض از بان

توانیم از  ه بحث ربا نمیوی تصریح کرد: با توجه ب .بدهی در دنیا بسیار پیشرفته است ابزارهای ولی دارد کالتیازار بدهی هم مشب هالبت ود؛ش مطرح می

ه در این زمینه ابزارهای سودمند دارد به فکر طراحی ابزارهای دیگری برای ساماندهی بازار بدهی باشیم ک جا نبنابرای کنیم استفاده دنیا متعارف خزانه ناداس

 بورس ازمانس ومرکزی  بانک فقهی شورای تایید مورد که است المیاس خزانه نادوی تصریح کرد: ازجمله این ابزارها اس .و مفیدی طراحی شده است

اید در کنار بازار سهام تواند در بازار بدهی ساماندهی شود؛ البته ب صکوک نیز می همچنین است؛ شده رین مرحله نیز منتشکه چند شده عملیاتی و رسیده

 بدهی پرداخت ازس مینهتواند ز اجاره و اوراق منفعت ازجمله اوراقی است که می اوراق سلف، اوراق: گفت موسویان. وددار مالی طراحی ش نیز اوراق مدت

 طریق از دولت که ردگی می کلوراق اجاره بر پایه دارایی بادوام شا البته تاس صکوک اوراق از کننده استفاده ورامریکا دومین کش البته اکنون و شود دولت

 واگذار دولت به یهنس فروش صورت به را خود دارایی دولت، طلبکار اره، اوراق اج عملیاتی اول مدل در ویانیابد. به گفته موس می دست نقدینگی به آن

 .کند روی آن اوراق اجاره تامین مالی منتشر می دولت سپس کند می

 



         دومین همایش مالی اسالمی

23 | 

 

 

 روزنامه آسیا

 

 

 

 شد ومانت میلیارد رهزا ۶3۲ سرمایه بازار ارزش /ایران سرمایه بازار در تومانی میلیارد هزار صد مالی تامین

 یلیاردم هزار صد از بیش به جاری سال طی ایران سرمایه بازار طریق از مالی تامین اینکه بیان با بورس سازمان رئیس

 .است کرده طی تاکنون مقاومتی اقتصاد حوزه در را مختلفی محورهای کشور سرمایه بازار: گفت است، رسیده تومان

 اقتصاد حوزه در اکنونت را مختلفی محورهای توانسته ایران سرمایه بازار: گفت ایران اسالمی مالی همایش دومین در اربهاد اوراق و بورس سازمان رئیس

 سهامداری کد لیونمی 50 برای عدالت سهام توزیع حال عین در و شده دیده بازار این طریق از اقتصاد کردن مردمی که نحوی به کند، دنبال مقاومتی

 .است شده انجام راستا نای در نیز ایرانی

 هزار 632 به حالی در یرانا سرمایه بازار کل ارزش: کرد عنوان است، شده صادر بازار در مختلف معامالتی کد میلیون 10 از بیش تاکنون اینکه بیان با وی

 .است هرسید تومان میلیارد هزار یکصد رقم به بازار این طریق از مالی تامین جاری سال طی که رسیده میلیارد

 محورهای رمایهس بازار که است حالی در این است؛ اتکا قابل باشد، داشته مشروعیت وقتی سود: گفت اسالمی مالی انجمن کنفرانس دومین در محمدی

 سهامداری کد یلیونم اهپنج که شد خواهد توزیع نیز عدالت سهام و شده دیده اقتصاد کردن مردمی که نحوی به دارد؛ مقاومتی اقتصاد حوزه در را مختلفی

 .نیست کار همه این ولی شود، می ایجاد جدید

 هستند، سودآوری دنبال به که نیکسا تمام و گذاران سرمایه و هادولت: افزود سرمایه بازار متعدد نفعان ذی به اشاره با بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

 به زیادی کمک که ستا خاص راه یک سرمایه بازار کانال که داد نشان جسورانه هایوقصند موضوع که است حالی در این و دارند حضور بازار این در

 مالی تامین و دهدمی گذارهسرمای به مناسب بازده هم که است برد -برد مکانیزم یک سرمایه بازار: کرد تصریح وی .کرد خواهد اشتغال توسعه و کارافرینی

 هاشرکت قیمت سرمایه ازارب که کرد فراموش نباید و است فرابعدی مکانیزم یک سرمایه بازار که دهد می شانن البته و دهدمی صورت هم را پذیر سرمایه

 .رسدمی تومان میلیارد هزار صد به آن مالی تامین مجموع امسال ولی کرد،می منتشر روزنامه در را

 حالی در این. است مانتو میلیارد هزار 632بازار ارزش و سهامداری کد لیونمی 10 از بیش اکنون و است مناسب سرمایه بازار برای رشد این: گفت محمدی

 .کند تجربه را بیشتری سرعت سرمایه بازار باید که است

 سه در تبعی فروش ختیارا ابزار: گفت است، کار دستور در کشور مالی نظام جانبه همه تقویت و اصالح اینکه بیان با بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

 ابزار این پرتفوی از هاندوقص و گذاری سرمایه هایشرکت که نحوی به گرفت، قرار توجه مورد کمتر البته موضوع این ابعاد که شده اندازی راه اخیر هفته

 .کندمی هابازار بیشتر ثبات به کمک اختیار ابزارهای. است اهداف دیگر جمله از نیز تحلیل عمق به کمک البته کنند؛ سود کسب درازمدت در

 آسیا

http://www.asianews.ir/news/13-%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-1395/
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 بینندمی هابانک در را خود مشکل اقتصادی فعاالن درصد ۸0 /است یافته افزایش بانکی بین سود نرخ

 مشکل اقتصادی فعاالن از درصد ۸0 و است یافته یشافزا بانکی بین سود نرخ: گفت مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 .دانندمی هابانک را خود

 قانونگذاری حیطه رد سرمایه بازار حوزه در خوبی حرکتهای: گفت( س)الزهرا دانشگاه در اسالمی و مالی همایش دومین در امروز پورابراهیمی محمدرضا

 عطف نقطه که دش متوقف آن با مرتبط مباحث تحمیلی جنگ دوران در که است حالی در این است، مشاهده قابل هم هنوز آن مثبت آثار که گرفته صورت

 .گرفت صورت کشور در بدهی بازار طراحی نیز تولید موانع رفع قانون در البته. بود سرمایه بازار قانون تصویب آن

 بازار این در صوصیخ بخش جای به دولتی بخش مالی تامین که چرا ،دارد وجود بدهی بازار به انتقادهایی البته: افزود مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 .کند می شکنی نرخ نوعی به و است گرفته قرار اولویت

 قابل که شده انجام تازگی هب که اقداماتی البته شد؛می اصالح مسیر این باید که حالی در یافته، افزایش اکنون هم بانکی بین سود نرخ: کرد تصریح وی

 .هستیم اطالعات یافشا عدم شاهد متاسفانه که است اطالعات شفافیت اصل کشور در اقتصادی فعالیتهای توسعه ارکان از یکی که نحوی به ،است تاکید

 داریم کشور در خیریه زاره هفت اکنون که حالی در کنند، افشا را اطالعات باید هستند، عمومی فعالیت حوزه در که نهادهایی تمام پورابراهیمی، گفته به

 .کنند نمی افشا را خود مالی صورتهای یک هیچ که

 سازمان نیز افشا متولی که کنند افشا را مالی صورتهای باید ها موقوفه و ها خیریه حتی و سیاسی و انقالبی نهادهای تمام قانون اساس بر: داشت اظهار وی

 .شد خواهد محدود انها بانکی حسابهای و شود نمی ثبت آنها تغییرات ندهند، انجام نهادها را کار این اگر که است بورس

 و موازی سلف سلف، از استفاده موضوع و گرفته قرار کار دستور در کشاورزی بخش مالی ابزارهای برای کاال بورس فعالیتهای ایجاد از حمایت: افزود وی

 .است نجاما حال در اقداماتی نیز بانکداری قانون صالحا برای که است حالی در این است، شده واقع توجه مورد صحن در نیز احتیار معامالت

 مشکالت یکبار ماه سه هر مجلس پژوهشهای مرکز در اساس این بر که است آن ساختارهای و بانکی نظام حوزه اقتصادی فعاالن دغدغه: گفت پورابراهیمی

 .دانند می ابانکه را خود مشکل اقتصادی فعاالن از درصد 80 که کند می بررسی را کار و کسب

 نظرات این که دارد وجود یتظرف این االن شد؛ مواجه ایشان استقبال با که شد برگزار جلساتی بانکداری قانون برای عظام مراجع با قبل هفته سه: افزود وی

 .کنند رائها را آن هم دولت پایان تا رسدنمی هم نظر به و نیست مجلس لوایح از خبری حال به تا. کنیم دریافت را کارشناسی

 آسیا

http://www.asianews.ir/news/13-%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-1395/
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 روزنامه صنعت، معدن، تجارت

 

 کرد: تاکید اسالمی مالی همایش دومین در پورابراهیمی

 بانکى نظام اصالح

 کمیســیون رییس حضور بــا و اســالمى مالى انجمن همــت به اســالمى مالى همایش دومین گذشــته روز

 جمعى و ایران اسالمى مالى انجمن رییس بهادار، اوراق و بورس سازمان رییس اســالمى، ىشــورا مجلس اقتصادى

 نظام الحاص بر مراسم این در. شــد برگزار الزهرا دانشگاه در مالى دانشجویان و پژوهشگران بازارسرمایه، فعاالن از

 با مالى تامیــن خصوصى، و دولتــى موسســات و ها شرکت مالى هاى صورت و اطالعات در شفافیت بانکى،

 بزارهاىا جاى به جدید اسالمى مالى ابزارهاى جایگزینى و طراحى و ربا بــدون اســالمى مالى ابزارهاى از اســتفاده

  .شد تاکید استقراضى و بهره با

 دولتى یا خصوصى بخش مالى تامین

 در تخصصى ىها وکمیسیون مجلس جایگاه به اشاره با اسالمى شــوراى لسمج اقتصادى کمیســیون رییــس مراســم ایــن در صمت گــزارش بــه 

 و گذارى نونقا مباحث که بود 84 ســال سرمایه بازار و مالى حوزه در کشــور اقدامات عطف نقطه: گفت کشور مالى هاى حوزه به رســانى کمک

 کل و پرداخت ـىدولتـ مالى تامین به بیشــتر اما گرفت شــکل خصوصى شبخ مالى تامین نگاه با کشــور اقتصاد در بدهى بازار طراحى راهبردهاى

 براى که مالى تامین ازگىت به: افزود پورابراهیمى محمدرضــا. شود بازنگرى باید باره این در که داد قرار تاثیر تحت نیز را مرکزى بانک هاى سیاســت

 تامین تورم، نرخ بین فتپذیر توان نمی پس گذاشــت، تاثیر بانکى بین بازار در بود، مالى ینتام براى که هایى نرخ با بود گندم حوزه در کشاورزى بخش

 پورابراهیمى. کند اپید کاهش ساالنه نرخ این کرد تصویب اســالمى شــوراى مجلس اســاس همین بر باشــد، فاصله اقتصاد در گذارى ســپرده و مالى

. است شفافیت اصل ورکشــ در فســاد از جلوگیرى ارکان از یکى: گفت اطالعات شــفافیت قانون درباره ــادىاقتص اخیرکمیسیون اقدامات به اشاره با

 شــوراى مجلس تصادىاق کمیســیون رییــس. است شده کشور اقتصاد نبودن کارآ باعث که هســتیم کشور در اطالعات نشدن افشا آثار شاهد ما متاسفانه

 قانون 44 اصــل اىبندهــ در قانونــى تصویــب اســاس این بر ایــم، کرده مشــخص را اطالعــات شــفافیت قانون ـاىهـ ضمانت: گفــت اســالمى

 ها، خیریه و اجتماعى نتامی و بیمه هاى ســازمان تا گرفته ها شهردارى از کشور عمومى هاى فعالیت حوزه در نهادها تمام تا شد تکلیف و بود اساســى

 و نشــده ایجاد شــان هساالن ثبتى تغییــرات کــه اســت این شــده گرفته درنظر نهادها این بــراى که جرایمى. کنند افشــا را خود الىم هاى صورت

 را شــاورزىک بخش حمایت براى مالى ابزارهاى حــوزه در کاال بورس به مربــوط هاى فعالیت از حمایــت وى. شود مسدود نیز بانکى هاى حساب

 سال 10 هر دنیا در: فتگ قانون این تصویب از سال 33 از بعد بانکى نظام اصالح بر تاکید با پورابراهیمــى. برشمرد کمیســیون این مصوبات ازجملــه

 نظرســنجى در: ـزودافـ وى. است نشده ایجاد تغییرى هنوز اما شده مطرح هم قبلى دولت در مســئله این بارها متاسفانه مىکند تغییر قوانین این یکبار

 مشکالت را کشور اقتصادى حوزه اصلى مشکالت اقتصادى فعاالن از درصد 80 شــده اســالمى شــوراى مجلــس هــاى پژوهش دفتر ازســوى کــه

 بازار در مشتقه ابزار از ـتفادهاسـ بر اســت، اقتصادى ضرورتهــاى از ارز بــورس اندازى راه اینکه بیــان با کرمان مردم نماینــده. دانند می بانکى نظام

 .کرد تاکید مرکزى بانک وسیله به فیزیکى معامالت

 صمت

http://www.smtnews.ir/repository/675/9.pdf
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  سال پایان تا تومانى میلیارد هزار100 مالى تامیـن

 مفهوم اشدب داشته یتمشــروع سودوقتى: گفت اســت، ســود کســب براى فرصت بهترین ســرمایه بازار اینکه بر تاکید با بورس سازمان رییس ادامه در

 کمیته از ها فعالیت مهه اســاس این بر که اســت رســیده مرحله این به زیادى زحمــات با بــورس ســازمان فقهى کمیته: افزود محمدى شــاپور. دارد

 بیشــترى توجه مورد مىاســال مالى هاى روش بعد به این از: کرد پیشنهاد وى. بود خواهد ارزشمند است، مشــروع وقتى ســود چراکه کند مى عبور فقهى

 عدالت، براى خوبــى ظرفیت و بــوده برخوردار توسعه براى باالیى ظرفیت از آن امثال و ابزارها روى مشتقه ابزارهاى به رسیدن استنتاج، نحوه. بگیرد قرار

 این: گفت رسد، مى ومانت میلیارد هزار 100 به امسال ایانپ تا مالى تامین اینکه بر تاکید با محمــدى. هستند معامالت بودن ربوى از دورى و ســالمت

 و اســت ها صندوق و شــرکت پذیرش و اوراق انواع انتشار کاال، بورس ســلف اوراق ســرمایه، افزایش جمله از متنوعى هــاى محل از مالى تامیــن

 راه به اشاره با وى. است ىصد در صد چند و باال رشد که برسد تومان میلیارد رهزا 100 به سرمایه بازار از مالى تامین رقم سال پایان تا شــود مى تالش

 فکر گذارى ارزش بــه که اســت خاصى و ویژه کانال موضوع این: گفت فرابــورس در بنیــان دانش هاى شــرکت ورود و جسورانه هاى صندوق اندازى

 ایجــادفرصتــى کنــار در را ســرمایه بازار به جســورانه هاى صندوق ورود محمــدى. کند ىم کمک عام براى گذارى سرمایه فرصت و مالى تامیــن ناب،

 است برد - برد ســازوکار مایهســر بازار مکانیسم: افزود و کرد عنوان بازارســرمایه فعاالن گذارى ســرمایه براى فضا ایجاد زمینه ها، صندوق این بــراى

 بیش تاکنون: افزود رمایهبازارســ در مــردم خوب مشــارکت بــه اشــاره بــا وى. است شده ایجاد گذاران ســرمایه و ها صندوق براى طرفه دو فرصتى و

 بازار ارزش. است رفته فراتر بوده کد میلیون 10 که 95 ســال گذارى هدف از که دارد وجود سرمایه بازار در ســهامدارى کد هزار 640 و میلیون 10 از

 شاید تاکنون جدید مالى ــاىابزاره اینکه بیــان با محمدى. برسد ریال میلیارد هزار 688 به سال پایان تا است امید که رسیده ریال میلیارد هزار 642 به

 ایجادفضایى هدف، این نارک در اما کنند کســب سود افراد تا اســت شــده اندازى راه آپشــنها کنند مى تصور برخــى: گفت گرفته، قرار توجه مورد کمتر

 گرفته قرار توجه وردم کنند کسب درآمد اســت مدت بلند اســتراتژى عنوان به کــه پرتفویى از بتواننــد هــا صندوق و گذارى سرمایه هاى شرکت که

 ذهن نزدیکى و ــازىس گفتمان به منانج: گفت باشد، داشته مشورتى نقش و کرده کمک تواند مى بسیار حوزه این در انجمن اینکه بر تأکید با وى. است

  .کند کمک ها

  اسالمى مالى سازى نظام هاى گام

 اسالمى مالى ســازى ظامن براى عملى راهکارهاى دربــاره است، روشــن برهمه اســالمى مالى نظام اهمیت اینکه بیان با ایران اسالمى مالى انجمن رییس

 مناســب قرراتم و قوانین وضع ها، پژوهش بر مبتنــى دوم گام. است اسالمى مالى حوزه در اربردىوک نظرى هاى پژوهش توسعه نخســت، گام: گفت

 نظام براى دوم امگ حسابدارى حوزه وهمچنین پولى و مالى بازارهاى توســعه براى مناســب مقررات و قوانین وضع. است اسالمى مالى بازارهاى براى

 براى آموزشــى اىه موسســه و ها دانشــگاه ســطح در اســالمى مالى آمــوزش را ســوم گام آبادى صالح ىعلــ. است اسالمى مالى حوزه در سازى

 در فعال نهادهاى و رسبو ســازمان در فقهى هاى کمیته ایجــاد با اسالمى مالى حوزه در ساختارسازى را آخر گام و کرد بیان اقتصادى حــوزه فعاالن

 شده اسالمى مالى انجمن ىازسو اى ارزنده اقدامــات مدت این در: گفــت گذشــته سال در انجمن این فعالیت آغاز به اشاره با ىو. برشمرد سرمایه بازار

 تواند مى و است حوزه ینا در ســازى نظام به قادر اســالمى مالى انجمن: کرد تاکید آبــادى صالح. است شده طراحى و تدوین ساله 10 و 5 هاى برنامه و

 مالى دوره رگزارىب به موفق اسالمى مالى انجمن. دهد ارائه کاربردى هاى مشاوره و ها کمک قوانین، وضع در گذارى قانون و پژوهش آموزش، حوزه در

 با ارسرمایهباز در مسئول مقام این. دارد را اســالمى مالى DBA و MBA هاى دوره اندازى راه برنامه همچنین و است شــده دکترا مقطع در اســالمى

 بانکدارى جامع طرح هویژ به مالى بازارهاى لوایح و ها طرح در تا داد پیشنهاد اسالمى شوراى مجلس با همکارى بــراى انجمن ایــن آمادگى اعــالم

 هاى انجمن و نجمــنا این ىقانون جایگاه دارد انتظار اسالمى شوراى مجلس از ایران اســالمى مالى انجمــن: داد ادامــه وى. شوند حمایت اقتصادى

 .دهد ارتقا را کنند مى کار اقتصادى حوزه در کــه دیگرى
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  کنند طراحى دیگرى بدهى ابزارهـاى مسـلمان متفکـران

 علوم جهانى رکــزم اقتصادى فقــه گروه مدیر. است ســازها و ساخت و پیمانکاران به دولت هاى بدهى کشــور، اقتصاد حوزه در جدى مباحث از یکى

 کنیم ســازماندهى بدهى اربــاز مثل شــده شناخته و ســازماندهى بدهى هاى شــیوه با را دولت بدهى بتوانیم اگــر: گفت مطلب ایــن بیان با اســالمى

: افزود موســویان باسع سالماال حجت. مىآورد ارمغان به جدیدى هاى شیوه و ابزارها گذاران ســرمایه براى هم و اقتصادى رکــود از برونرفت بــه هم

 بلنــد تبعات که ـدبرونـ خارجى بانــک یا مرکزى بانک از اســتقراض سمت به شــوند مى مجبور ها دولت نشود استفاده استاندارد هاى روش از وقتى

 هاى سرمایه از تفادهاس و کشــور یک مردم به وابســتگى و بدهى بازارهاى تشــکیل صورت، ایــن در: کــرد تصریــح وى. دارد کشور اقتصاد در مدتى

 ممنوعیت به توجه بــا: فزودا وى. گیرد مى قرار استفاده مورد روش بهترین عنوان به ها شــهردارى یا شــرکتها دولت، هــاى پروژه مالى تامین براى داخلى

 بهره با و رضق با همه چون کنیم، استفاده است دولتى اســنادخزانه و ها قرضه اوراق آنها مهمترین که دنیا در بدهى رایج ابزارهــاى از توانیم نمى ربا

 طراحى فکر به بدهى زاربا ســازماندهى براى مسلمان متفکران: داد ادامه موسویان. است کبیره ازگناهان و شده محسوب ربا قرض نوع این و شــده تامین

 پیشــنهاد موســویان. اند دهکر طراحى واقعى و مفید ابزارهاى کنند مى کار اسالمى مالى حوزه در هک اقتصاددانانى زمینه این در. باشــند دیگرى ابزارهاى

 بــراى خصوصــى بخــش و لتدو. شود طراحى سرســید با اوراق بازارســهام کنار در ثــواب بــازار رویکــرد بــا خیرخواهانــه غیرمالــى اوراق: کــرد

 حقیقى معیار دو اســاسبر بار نخستین براى مراسم این در اســت گفتنى. کنند استفاده مرابحه و سلف منفعت، و اجاره شارکت،م اوراق از مالــى تامین

 پژوهشــگر و محقق ظــر،صاحبن عنوان به موسویان عباس االسالم حجت و سازمان ترین اثربخش عنــوان به بهــادار اوراق و بــورس ســازمان به حقوقى و

 شد اهدا جوایزى اســالمى مالى
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 خبرگزاری تسنیم

 شد تشریح ایران اسالمی مالی انجمن رییس توسط

 کشور در اسالمی مالی سازینظام گام ۴

 .کرد تشریح را کشور در اسالمی مالی سازی نظام چهارگانه های گام ایران اسالمی مالی انجمن رییس

 مقوله را اسالمی یمال نظام اسالمی مالی همایش دومین برگزاری جریان در امروز صبح آبادی صالح علی تسنیم؛ خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 مناسبی بسیار بزارا نظام این که چرا شود؛ می توجه اسالمی مالی نظام به نیز پیشرفته کشورهای در مسلمان، کشورهای بر عالوه: گفت و خواند مهمی

 .کشورهاست این در مسلمانان سرمایه جذب برای

: افزود است کشور در میاسال مالی سازی نظام کردن کاربردی برای عملی راهکار که اساسی گام چهار به اشاره با همچنین ایران اسالمی مالی جمنان رییس

 های شپژوه توسعه مبنای مطالعه و ایده فکر، و بوده اسالمی مالی سازی نظام در نخست گام اسالمی مالی حوزه در کاربردی و نظری پژوهشهای توسعه

 .است اسالمی و مالی نظام در کاربردی و مالی

 مالی حوزه در ازیس نظام برای دوم گام حسابداری حوزه همچنین و پولی و مالی بازارهای توسعه برای مناسب مقررات و قوانین وضع: داشت اظهار وی

 .است اسالمی

 حوزه فعاالن رایب آموزشی موسسات و ها دانشگاه سطح در اسالمی مالی وزشآم را اسالمی مالی سازی نظام سوم گام ایران اسالمی مالی انجمن رییس

 .است ینهزم این در آخر گام نیز سرمایه بازار در فعال نهادهای و بورس سازمان در فقهی های کمیته ایجاد: افزود و کرد عنوان اقتصادی

 پنج های برنامه و انجام انجمن این توسط ای ارزنده اقدامات مدت این در: گفت هگذشت سال در اسالمی مالی انجمن فعالیت آغاز به اشاره با ادامه در وی

 .است شده طراحی و تدوین راستا این در ای ساله ده و ساله

 گذاری قانون و ژوهشپ آموزش، حوزه در تواند می که کرد ارزیابی حوزه این در سازی نظام به قادر را انجمن این همچنین اسالمی مالی انجمن سخنگوی

 .دهد ارائه کاربردی های مشاوره و های کمک قوانین وضع در

 های دوره اندازی اهر برنامه همچنین و است شده دکتر مقطع در اسالمی مالی دوره برگزاری به موفق اسالمی مالی انجمن: افزود ادامه در آبادی صالح

MBA و DBA دارد را اسالمی مالی. 

 لوایح و ها طرح در را مجلس دارد آمادگی آموزشی و علمی نهاد یک عنوان به اسالمی مالی انجمن: داشت اذعان مجلس نمایندگان به خطاب پایان در وی

 های انجمن و انجمن این قانونی جایگاه دارد انتظار مجلس از انجمن این که این بعالوه. رساند یاری اقتصادی بانکداری جامع طرح بویژه مالی بازارهای

 .دهد ارتقا را کنند می کار اقتصادی زهحو در که دیگری

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/12/1284292/4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 داد خبر بورس سازمان رییس

 سالجاری در بورس تومانی میلیارد هزار 100 مالی تامین

 مالی، ینتام این که رسد می تومان میلیارد رهزا 100 به امسال پایان تا بورس در مالی تامین: گفت بورس سازمان رییس

 و شرکت پذیرش و اوراق انواع انتشار کاال، بورس سلف اوراق سرمایه، افزایش جمله از متنوعی های محل از

 .صندوقهاست

 

 برای فرصت هترینب سرمایه بازار: گفت اسالمی مالی انجمن همایش دومین در امروز صبح محمدی شاپور تسنیم؛ خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .شوند سرمایه بازار وارد توانند می هستند سودآور های فرصت دنبال که کسانی کشورها همه همانند اساس این بر است، سود کسب

 به موضوع این: افزود رابورسف در بنیان دانش شرکتهای ورود و جسورانه های صندوق اندازیراه به اشاره با همچنین بهادار اوراق و بورس سازمان رییس

 .کند می کمک کشور در عام برای گذاری سرمایه فرصت و مالی تامین ناب، فکر ارزشگذاری

 نیز سرمایه بازار فعاالن برای موضوع این: داشت اظهار نیست صندوقها این برای فرصتی صرفا سرمایه بازار به جسورانه صندوقهای ورود که این بیان با وی

 .کند گذاری سرمایه پیشرو رشد پر های رکتش در که است فرصتی

 بیش و شود می گرفته نادیده دابعا از برخی ها تحلیل در رو این از: گفت دارد بعدی چند و جانبه چند نقش سرمایه بازار اینکه به اشاره با ادامه در محمدی

 .است فرابعدی سرمایه بازار که حالی در شود می تمرکز بعد یک به حد از

 گسترش بازار و شده شیدهک زیادی زحمات بازار این برای سالها این در: گفت ایران سرمایه بازار ساله پنجاه عمر به اشاره با همچنین بورس مانساز رییس

 .است داشته توجهی قابل

 سرمایه، افزایش جمله از یمتنوع های حلم از مالی، تامین این که رسد می تومان میلیارد هزار 100 به امسال پایان تا بورس در مالی تامین: افزود محمدی

 .دشو محقق رقم امسال پایان تا شود می تالش بنابراین. است صندوقها و شرکت پذیرش و اوراق انواع انتشار کاال، بورس سلف اوراق

 فراتر بوده کد میلیون ده که 95 سال یهدفگذار از که دارد وجود سرمایه بازار در سهامداری کد هزار 640 و میلیون 10 از بیش کنون تا: کرد اضافه وی

 .برسد یالر میلیارد هزار 688 به سال پایان تا است امید که رسیده ریال میلیارد هزار 642 به نیز بازار ارزش که این بعالوه. است رفته

 بازار سی رده در ما کشور ایهسرم بازار وجود این با: داشت اظهار دنیاست اول اقتصاد 20 جزو ایران اقتصاد اینکه به اشاره با ادامه در بورس سازمان رییس

 .دید کوچک را هدفها نباید رو این از دارد، وجود فاصله برسیم کشور اقتصاد به اینکه برای پله 10 هنوز و دارد قرار دنیا اول

 خبرگزاری تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/12/1284341/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-100-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 مقاومتی، اقتصاد همم نکات از: گفت و کرد عنوان بازاری هر مهم بحث را وری بهره و کارایی مقاومتی، اقتصاد سیاستهای به اشاره با همچنین محمدی

 .است واقعی بخش تقویت در پیشگامی و اقتصاد پاسخگویی هدف با مالی نظام جانبه همه تقویت و اصالح

: گفت دارد اجرا تدس رد و کرده اجرا را خوبی های برنامه سرمایه بازار مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق راستای در اینکه بر تاکید با بورس سازمان رییس

 اجرای که نشده اجرا ما بورس در هنوز است مرسوم دنیا در که مستقل فروش و خرید اختیار اما شده اندازی راه بازار در تبعی فروش اختیار ابزار هاتازگی

 .است مهم بسیار آن

 راه ها آپشن کنند می تصور خیبر: داشت اظهار است گرفته قرار توجه مورد کمتر ما کشور در ابزار این اندازی راه ابعاد اینکه به اشاره با مسئول مقام این

 .دارد دنبال به دیگری اهداف بورس در ابزار این اندازی راه که صورتی در کنند کسب سود افراد تا است شده اندازی

 است بلندمدت راتژیاست عنوان به که پرتفویی از بتوانند ها صندوق و گذاری سرمایه های شرکت که اینست اهداف این از یکی اساس این بر: افزود وی

 .است گرفته قرار توجه مورد کمتر مهم بخش این و کنند کسب درآمد

 ابزار که این عالوهب. است کالن و مهم اهداف جزو که کند می کمک بازار موازنه به شود می مقایسه سهم با سهم اختیار قیمت که زمانی: افزود محمدی

 .بازارهاست ثبات نیز مقاومتی اقتصاد مهم اهداف از یکی که شود می بازار ثبات باعث اختیار

 کشور در ما و است سالمیا تماما هم بدهی ابزارهای: داد ادامه است کشیده زمینه این در زیادی زحمات بورس سازمان فقهی کمیته که این به اشاره با وی

 .باشیم حوزه این در دهیب اوراق و مالکیتی حوزه در آتی های ماه در امیدواریم و شود می عاملهم دنیا اسالمی -مالی اوراق همه دارای تقریبی طور به

 بسیاری کارهای زنی کاالیی بورسهای صادراتی های رینگ طریق از صادراتی شرکتهای به کمک حوزه در اینکه به اشاره با همچنین بورس سازمان رئیس

 .است بزرگی یاربس فرصت رینگها این: گفت است شده انجام

 در باید بنابراین است، معامالت دکارمز از بیشتر بسیار بورسها از مالیاتی معافیت: افزود و کرد اشاره حوزه این در غیرکارشناسانه انتقادهای به ادامه در وی

 اشکال یک با نباید و کنند دفاع آن از باید همه است فعال کاال بورس مثل صحیحی مکانیزم که جایی در که چرا شود؛ گرفته نظر در جوانب همه تحلیلها

 .برد سوال زیر را خوب فرصتهای کوچک

 دلیل همین هب شود گذاری قیمت درست باید که است کشور ثروت مهمترین انرژی: داشت اظهار و خواند کشور افتخار را انرژی بورس همچنین محمدی

 .نیستند مند بهره انرژی از ندارند را بورس این که کشورهایی که این بعالوه. کنند کمک انرژی بورس به باید ارکان همه
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 :مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 دانندمی هابانک را خود مشکل اقتصادی فعاالن درصد ۸0

 تامین: گفت دانندمی هابانک را خود مشکل اقتصادی فعاالن درصد ۸0 اینکه بیان با مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 محسوب شکنی نرخ نوعی به و است گرفته قرار اولویت در بدهی بازار در خصوصی بخش جای به دولتی بخش مالی

 .شود می

 شد برگزار( س)لزهراا دانشگاه در که اسالمی و مالی همایش دومین در امروز صبح پورابراهیمی محمدرضا تسنیم؛ خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 نقطه: گفت است هدهمشا قابل هم هنوز آن مثبت آثار که گرفته صورت قانونگذاری حیطه در سرمایه بازار حوزه در خوبی حرکتهای که این به اشاره با

 .است سرمایه بازار قانون تصویب قوانین، این عطف

 بخش جای به دولتی شبخ مالی تامین که چرا دارد، وجود بدهی بازار به انتقادهایی قوانین برخی خصوص در البته: افزود مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 .شود می محسوب شکنی نرخ نوعی به و است گرفته قرار اولویت در بازار این در خصوصی

 را اطالعات باید هستند، ومیعم فعالیت حوزه در که نهادهایی تمام که این به توجه با: کرد اضافه و اشاره اطالعات ارائه زمینه در سازی شفاف لزوم به وی

 .کنند نمی افشا را خود مالی صورتهای یک هیچ که داریم کشور در خیریه هزار هفت حاضر حال در کنند، افشا

 افشا را مالی صورتهای باید هاموقوفه و ها هخیری حتی و سیاسی و انقالبی نهادهای تمام قانون اساس بر که است درحالی این: داشت اذعان پورابراهیمی

 ثبت آنها تغییرات کنند، شااف را خود مالی صورتهای نهادها این اگر رو این از. است بهادار اوراق و بورس سازمان نیز اطالعات این افشای متولی که کنند

 .شد خواهد محدود انها بانکی حسابهای و شود نمی

: گفت است گرفته قرار کار دستور در کشاورزی بخش مالی ابزارهای برای کاال بورس فعالیتهای ایجاد از حمایت که این بیان اب ادامه در مجلس نماینده این

 .است انجام حال در ماتیاقدا نیز بانکداری قانون اصالح برای و شده واقع توجه مورد صحن در نیز احتیار معامالت و موازی سلف سلف، از استفاده موضوع

 هر مجلس پژوهشهای رکزم در اساس این بر: داشت اظهار است آن ساختارهای و بانکی نظام حوزه اقتصادی فعاالن دغدغه که این به اشاره با راهیمیپوراب

 .دانند می بانکها را خود مشکل اقتصادی فعاالن از درصد 80 طریق این از که شود می بررسی کار و کسب مشکالت یکبار ماه سه

 این حاضر حال در که ینا بعالوه. شد مواجه ایشان استقبال با که شد برگزار جلساتی بانکداری قانون برای عظام مراجع با نیز پیش هفته دچن: افزود وی

 .کنیم دریافت را کارشناسی نظرات این که دارد وجود کشور در ظرفیت

 خبرگزاری تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/12/1284304/80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
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 داد خبر مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 پذیرفت را ارز بورس اندازی راه مرکزی بانک

 .داد خبر ارز بورس اندازی راه برای مرکزی بانک کل رئیس قول از مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 شده تصویب دهاییبن اخیرا: گفت توسعه ششم برنامه به اشاره ضمن اسالمی مالی همایش دومین در پورابراهیمی محمدرضا تسنیم، خبرگزاری گزارش به

 معامله اختیار و موازی فلس سلف، مانند ابزارهایی همچنین و کشاورزی بخش با مرتبط ابزارهایی انتشار کاال، بورس فعالیت از حمایت مانند بندهایی است،

 .دارد سرمایه بازار توسعه به مجلس توجه از نشان که

 این دارد لهسا 33 عمر است شده تدوین بانکی نظام در که قانونی: گفت بانکی نظام اصالح ضرورت درباره مجلس اقتصادی کمیسیون سخنگوی رئیس

 .شود اصالح روز مقتضایات با متناسب و اقتصادی شرایط به وجهت با است الزم اکنون و رباست بدون بانکی عملیات همان قانون

 این بررسی حال در صادیاقت کمیسیون نیز دهم مجلس در: گفت شد، ورود ربا بدون بانکداری الیحه حوزه به نهم مجلس در اینکه به اشاره با پورابراهیمی

 ظرفیت این زا تا نظام برای است فرصتی که هستند اقتصادی تحصیالت و قسواب دارای دهم مجلس اقتصادی کمیسیون اعضای خوشبختانه. است الیحه

 .است بر زمان دولت تصویب مسیرهای اما دارد دست در الیحه دو رابطه این در دولت:  گفت وی .کند استفاده

 هفته دو و است ررسیب دست در جزئیات حاضر حال در:  گفت و داد خبر مجلس در مهرماه اول در ربا بدون بانکداری قانون کلیت تصویب از پورابراهیمی

 از اینکه هب اشاره با وی .شدیم مواجه تقلید مراجع خوب استقبال با که برسانیم مراجع تایید به را قانون این بروزرسانی تا رفتیم مراجع خدمت هم پیش

 ها بررسی در و کرده تدریاف را الیحه رونوشت ما البته:  گفت تاس نشده خبری دولت بررسی تحت الیحه دو از هنوز امروز به تا دهم دولت کار به آغاز

  .دهیم می قرار نظر مورد

 شورای در گذشته سال چند از. شد برگزار ارزی التهابات بررسی برای اقتصاد وزیر و مرکزی بانک کل رییس با نشستی: گفت ارز بورس درباره همچنین وی

 .گرفت قرار تاکید مورد آن ضرورت و شده رسیبر ارز بورس اندازی راه موضوع بورس عالی

 معامالت شدن کم به کمک ارز بورس رویکرد:  گفت ، است فیزیکی ارز نیازمند ارز بورس است معتقد مرکزی بانک اینکه بیان با اقتصادی کمیسیون رییس

 چهار که ارز شدن نرخی تک همانند. کند می تعلل آن انجام در مرکزی بانک چرا دانیم نمی اما. کند می برطرف را ارز بازار های گرفتاری و است فیزیکی

 را ای مبادله و آزاد رزا مبادله مجوز مرکزی بانک که است دوهفته به نزدیک حاضر حال در. است نشده اجرایی هنوز اما شود انجام است قرار که است سال

 .شود می انجام ارز کردن نرخی تک برای قیمت کشف راحتی به نرخ دو این قراردادن میانگین با و است کرده اعالم ها بانک به

 نظر نیز سیف دکتر ، است معترض موضوع این به مجلس و ندارد مردم برای نفعی که شده میلیاردی رانت یک باعث ارز بازار فعلی وضع:  است معتقد وی

 اما شود اجرا ینهاد چه نظارت تحت بورس این که است این مرکزی بانک بحث چند هر. شود اجرابی ارز بورس زودی به است قرار و پذیرفته را مجلس

 برچیده باید کشور در ردال سیطره و دادند را بازار این اندازی راه قول گذشته روز مرکزی بانک کل رییس دلیل همین به. نیست مهمی بحث مکان ما برای

 .شود

 خبرگزاری تسنیم

    باز نشر:  روزنامه هدف و اقتصاد، پایگاه خبری و تحلیلی بنکر.  

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/12/1284599/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://banker.ir/news/181274/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://banker.ir/news/181274/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://hadafeconomic.com/Template1/Article.aspx?AID=17806
http://hadafeconomic.com/Template1/Article.aspx?AID=17806
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 خبرگزاری صدا و سیما

 

 

 

 است هم پیشرفته کشورهای توجه مورد اسالمی مالی نظام:  آبادی صالح

 .کنند می توجه اسالمی مالی نظام به نیز پیشرفته کشورهای:  گفت ایران اسالمی مالی انجمن رئیس

 به مقدم یرخ ضمن اسالمی مالی همایش ندومی در ایران اسالمی مالی انجمن رییس آبادی، صالح علی ؛ سیما و صدا خبرگزاری خبرنگار گزارش به

 خواند مهمی مقوله را یاسالم مالی نظام فوق مطلب بیان با مالی، حوزه فعاالن همچنین و بورس سازمان و ها بانک عامل مدیران دانشجویان، پژوهشگران،

 مسلمانان سرمایه جذب برای مناسبی بسیار ابزار زیرا شود می توجه اسالمی مالی نظام به نیز پیشرفته کشورهای در مسلمان، کشورهای بر عالوه: گفت و

  .کشورهاست این در

 عنوان به نیز نگهبان ورایش و است اسالم شرع بر منطبق مالی قوانین تمام بلکه شود می توجه اسالمی مالی نظام به تنها نه اسالمی جمهوری در: افزود وی

 .دهد می قرار تصویب مورد را است اسالم شرع بر منطبق که اصولی و دارد نظارت قوانین این بر ناظر نهاد

 کشور در اسالمی الیم سازی نظام کردن کاربردی برای عملی راهکار که اساسی گام چهار به ادامه در ایران صاردات توسعه بانک عامل مدیر ابادی صالح

: کرد خاطرنشان وی .خواند اسالمی مالی سازی نظام در نخست گام ار اسالمی مالی حوزه در کاربردی و نظری های پژوهش توسعه و کرد اشاره ، است

 .است اسالمی و مالی نظام در کاربردی و مالی های پژوهش توسعه مبنای مطالعه و ایده فکر،

 حوزه همچنین و ولیپ و مالی بازارهای توسعه برای مناسب مقررات و قوانین وضع: گفت و کرد ارزیابی ها پژوهش بر مبتنی را دوم گام ، ابادی صالح

 .است اسالمی مالی حوزه در سازی نظام برای دوم گام حسابداری

 ایجاد وی .کرد بیان یاقتصاد حوزه فعاالن برای آموزشی موسسات و ها دانشگاه سطح در اسالمی مالی آموزش را سوم گام ایران اسالمی مالی انجمن رئیس

 .خواند آخر گام را سرمایه بازار در لفعا نهادهای و بورس سازمان در فقهی های کمیته

 و انجام اسالمی الیم انجمن در ای ارزنده اقدامات مدت این در: گفت گذشته سال در انجمن این فعالیت آغاز به اشاره با اسالمی مالی انجمن سخنگوی

 حوزه در تواند می و ستا حوزه این در سازی نظام به قادر اسالمی مالی انجمن: داد ادامه وی .است شده طراحی و تدوین ساله ده و ساله پنج های برنامه

 .دهد ارائه کاربردی های مشاوره و های کمک قوانین وضع در گذاری قانون و پژوهش آموزش،

 MBA های دوره ندازیا راه برنامه همچنین و است شده دکتر مقطع در اسالمی مالی دوره برگزاری به موفق اسالمی مالی انجمن: داشت اظهار آبادی صالح

 .دارد را اسالمی مالی DBA و

 طرح بویژه مالی ارهایباز لوایح و ها طرح در را مجلس دارد آمادگی آموزشی و علمی نهاد یک عنوان به انجمن: داد پیشنهاد اسالمی شورای مجلس به وی

 کار اقتصادی حوزه در هک را دیگری های انجمن و انجمن این نیقانو جایگاه دارد انتظار مجلس از انجمن این البته رساند یاری اقتصادی بانکداری جامع

 تکیه مشورتی بازوی یک نعنوا به اسالمی مالی انجمن به توانند می کشور سرمایه و پولی و مالی بازار در ناظر نهادهای: گفت وی .دهد ارتقا ، کنند می

 .کنند

 خبرگزاری صدا و سیما

  باز نشر: شبکه اطالع رسانی اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران .  

http://www.iribnews.ir/fa/news/1445894/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.tgju.org/news/288441/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://homepage.abrarnews.com/pdf/files/archive/13-10-95/e3.pdf
http://homepage.abrarnews.com/pdf/files/archive/13-10-95/e3.pdf


         دومین همایش مالی اسالمی

34 | 

 

 

 

 شود می اندازی راه زودی به ارز بورس

 .شود می اندازی راه زودی به ارز بورس:  اسالمی ایشور مجلس اقتصادی کمیسیون رییس

 با مالی مباحث حوزه در مجلس نقش و جایگاه به اسالمی مالی همایش دومین در پورابراهیمی، محمدرضا ؛ سیما و صدا خبرگزاری خبرنگار گزارش به

 سال آغاز که 68 سال در اما بود نشده توجهی سرمایه بازار به ،68 تا 57 های سال بین تحمیلی، جنگ دوران و انقالب اوایل: داشت اظهار اسالمی رویکرد

 .دش توجه خاص بطور سرمایه بازار و عام طور به اقتصادی حوزه در گذاری قانون مباحث و قوانین به بود اقتصادی توسعه برنامه اول

 گذاری قانون مباحث حوزه در سرمایه بازار بویژه کشور اقتصاد در زرگیب اتفاق و گردد می باز 84 سال به سرمایه بازار در قوانین عطف نقطه: داد ادامه وی

 .داد رخ

 بخش در مالی تامین برای ابزاری یبده بازار که بود قرار ابتدا در: گفت و خواند سرمایه بازار در نوین ابزارهای از یکی را بدهی بازار طراحی مسئول مقام این

 .باشد خصوصی

 بازار اکنون که چرا ، اشدب داشته هایی بازنگری به نیاز بدهی بازار که شود می سبب موضوع این و شد دولتی بخش در مالی امینت برای ابزاری عمل در اما

 . است کرده متاثر را مرکزی بانک های سیاست بدهی

 بازار بر شد تعیین مالی تامین برای که ییها نرخ و گندم حوزه در کشاورزی بخش در مالی تامین:  گفت کشاورزی بخش در مالی تامین به اشاره با وی

 .است شده مالی تامین نرخ و گذاری سپرده نرخ و اقتصاد در تورم نرخ میان فاصله سبب و گذاشته تاثیر بانکی بین

 بخش با مرتبط بزارهاییا رانتشا کاال، بورس فعالیت از حمایت مانند بندهایی است، شده تصویب بندهایی اخیرا: گفت توسعه ششم برنامه به اشاره ضمن وی

 .دارد سرمایه بازار توسعه به مجلس توجه از نشان که معامله اختیار و موازی سلف سلف، مانند ابزارهایی همچنین و کشاورزی

 این دارد لهسا 33 عمر است شده تدوین بانکی نظام در که قانونی: گفت بانکی نظام اصالح ضرورت درباره مجلس اقتصادی کمیسیون سخنگوی رئیس

 .شود اصالح روز مقتضایات با متناسب و اقتصادی شرایط به توجه با است الزم اکنون و رباست بدون بانکی عملیات همان قانون

 است تدوین دست در علم سازی تجاری نویس پیش

 این بررسی حال در صادیاقت کمیسیون نیز دهم لسمج در: گفت شد، ورود ربا بدون بانکداری الیحه حوزه به نهم مجلس در اینکه به اشاره با پورابراهیمی

 ظرفیت این زا تا نظام برای است فرصتی که هستند اقتصادی تحصیالت و سوابق دارای دهم مجلس اقتصادی کمیسیون اعضای خوشبختانه. است الیحه

 .کند استفاده

 .است بر مانز دولت تصویب مسیرهای اما دارد دست در الیحه دو رابطه این در دولت:  گفت وی

 هفته دو و است ررسیب دست در جزئیات حاضر حال در:  گفت و داد خبر مجلس در مهرماه اول در ربا بدون بانکداری قانون کلیت تصویب از پورابراهیمی

 .دیمش مواجه تقلید مراجع خوب استقبال با که برسانیم مراجع تایید به را قانون این بروزرسانی تا رفتیم مراجع خدمت هم پیش

 خبرگزاری صدا و سیما

http://www.iribnews.ir/fa/news/1446274/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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لبته ما رونوشت الیحه را دریافت وی با اشاره به اینکه از آغاز به کار دولت دهم تا به امروز هنوز از دو الیحه تحت بررسی دولت خبری نشده است گفت ا

 .و در بررسی ها مورد نظر قرار می دهیمکرده 

مالزی، عربستان وحتی  پورابراهیمی از اعضای انجمن مالی اسالمی درخواست کرد در حوزه مباحث اسالمی متناسب با تجربه جهانی در کشورهای مثل

  .انگلستان کمک گرفته و همچنین از ظرفیت های علمی داخل نیز استفاده شود

 .است کرده پیشرفت بسیار حوزه این در ها رشته و ها تخصص امروز

 عالی شورای در گذشته الس چند از شد برگزار ارزی التهابات بررسی برای اقتصاد وزیر و مرکزی بانک کل رییس با نشستی: گفت ارز بورس درباره وی

  .گرفت قرار تاکید مورد آن ضرورت و شد بررسی ارز بورس اندازی راه موضوع بورس

 شدن کم به کمک رزا بورس رویکرد:  گفت ، است فیزیکی ارز نیازمند ارز بورس است معتقد مرکزی بانک اینکه بیان با اقتصادی کمیسیون رییس

  .کند می برطرف را ارز بازار های گرفتاری و است فیزیکی معامالت

 نشده اجرایی هنوز اما شود مانجا است قرار که است سال هارچ که ارز شدن نرخی تک همانند. کند می تعلل آن انجام در مرکزی بانک چرا دانیم نمی اما

 این قراردادن میانگین با و ستا کرده اعالم ها بانک به را ای مبادله و آزاد ارز مبادله مجوز مرکزی بانک که است دوهفته به نزدیک حاضر حال در. است

 .شود می انجام ارز کردن نرخی تک برای قیمت کشف راحتی به نرخ دو

 نظر نیز سیف دکتر ، ستا معترض موضوع این به مجلس نداردو مردم برای نفعی که شده میلیاردی رانت یک باعث ارز بازار فعلی وضع:  است معتقد یو

 .شود اجرابی ارز بورس زودی به است قرار و پذیرفته را مجلس

 کل رییس دلیل همین به. نیست مهمی بحث مکان ما برای اما شود اجرا نهادی چه نظارت تحت بورس این که است این مرکزی بانک بحث چند هر

 .شود برچیده باید کشور در دالر سیطره و دادند را بازار این اندازی راه قول گذشته روز مرکزی بانک

 حوزه در کشور سرمایه بازار امروز: گفت و دانست مثبتی بسیار اقدام را جسورانه های صندوق اندازی راه ادامه در مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 در مجلس در علم سازی تجاری نویسی پیش حاضر حال در و کند می کمک حوزه این در هم مجس. باشد داشته محوری نقش باید بنیان دانش اقتصاد

 .شود ارائه طرح بصورت تا است بررسی حال

 موانع از و کند نمی دایجا اقتصاد توسعه در خللی ها تحریم بحث در راخی های محدودیت هستیم خوشبین کشور اقتصاد آینده به: کرد تاکید پایان در وی

 .کنیم می عبور

  باز نشر: شبکه اطالع رسانی اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران .  

http://www.tgju.org/news/288616/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.tgju.org/news/288616/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://homepage.abrarnews.com/pdf/files/archive/13-10-95/e3.pdf
http://homepage.abrarnews.com/pdf/files/archive/13-10-95/e3.pdf
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 کنیم می تالش سرمایه بازار توسعه برای توان تمام با

 .کنیم می تالش سرمایه بازار توسعه برای توان تمام با:  بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

 سازمان این اینکه بر تاکید با ، سیما و صدا  خبری پژوهشگران و خبرنگاران سردبیران، جمع در محمدی، شاپور دکتر ، سیما و صدا خبرگزاری گزارش به

 به کمک و سهام ستد و داد فراگرد در عدالت رعایت ،سرمایه بازار شفافیت افزایش: گفت ، دارد عهده بر را سرمایه بازار توسعه و نظارت وظیفه دو همزمان

 .است بورس سازمان های اولویت ترین مهم از اقتصادی های بنگاه مالی تامین فرآیند تسهیل طریق از ملی تولید

 طریق از اقتصادی های بنگاه یمال تامین ما کشور جمله از کشورها همه در:  گفت گذرد، می کشور بورس عمر از سال 50 اکنون اینکه به اشاره با محمدی

  .اند شده تبدیل لیدیتو های بخش مالی کنندگان تامین ترین مهم از یکی به ها بورس و هستیم مرحله این از عبور حال در اکنون اما شد آغاز ها بانک

 بازار طریق از مالی امینت های روش انواع به و نستدا سرمایه بازار توسعه را مقاومتی اقتصاد چارچوب در اقتصاد وزارت اهداف از یکی بورس سازمان رئیس

 می ها شرکت و کند یم کمک سرمایه بازار توسعه به که است بورس مهم دستاوردهای از منفعت و مرابحه اجاره، صکوک، اوراق: گفت و کرد اشاره سرمایه

 دارایی ارزیابی تجدید و نقدی هآورد داران، سهام مطالبات طریق از سرمایه شافزای:  داد ادامه بورس سازمان سخنگوی  .کنند عرضه را اوراق این انواع توانند

  .است سرمایه بازار در اقتصادی های بنگاه مالی تامین های روش دیگر از ها

 محصوالت توانند می ها شرکت:  گفت و کرد اشاره سلف اوراق به نیست ها روش این به محدود مالی تامین در سرمایه بازار نقش اینکه بر تاکید با محمدی

  .کنند تامین را خود مالی نیازهای از بخشی و عرضه کاال بورس در سلف اوراق طریق از را خود آینده تولیدی

: گفت و دانست ذاریگ سرمایه های صندوق فعالیت را سرمایه بازار طریق از اقتصادی های بنگاه مالی تامین های روش از دیگر یکی بورس سازمان رئیس

  .کنند گذاری سرمایه مختلف های بخش در و آوری جمع را کوچک های سرمایه توانند می ها صندوق نای

 سراسر های رداریشه مالی نیازهای از بخشی:  گفت و کرد اشاره عمومی نهادهای همچنین و ها شهرداری مالی تامین در سرمایه بازار نقش به محمدی

 تقویت های کارویژه با سرمایه بازار:  گفت بورس سازمان سخنگوی .است شده انجام سرمایه بازار طریق از تدول همچنین و عمومی های نهاد سایر کشور

  .کند می ایفا مقاومتی اقتصاد شدن اجرایی در مهمی نقش اقتصاد سازی شفاف و داخلی تولید تقویت کشور، مالی نظام

 و کرد اشاره سفرابور متوسط و کوچک های شرکت بازار بازگشایی همچنین و جسورانه گذاری سرمایه های صندوق فعالیت آغاز به بورس سازمان رئیس

 همراه به شتغالا ها شرکت این. شد محقق فرابورس طریق از گذاری ارزش این و هستند ارزش دارای خدمات و کاال مانند ها خالقیت و ها ایده: گفت

 اقتصاد فرازهای هتج در و کنند می ترویج را رسیدن نتیجه به و توانستن فرهنگ که چرا ند،هست ناامیدی و یاس با مقابله آور پیام و داشت خواهند

  .کرد خواهند عمل ملی اقتصاد به کمک و مقاومتی

 را سرمایه ارباز در متوسط و کوچک های شرکت و جسورانه های صندوق فعالیت و فروش و خرید آپشن داری، سهام کد افزایش بورس سازمان سخنگوی 

:  داشت اظهار وی .سدبر خود ممکن حداکثر به سرمایه بازار در شفافیت باید:  کرد تاکید محمدی  .دانست بورس سازمان اخیر دستاوردهای ترین مهم از

 .کرد خواهیم تالش سرمایه بازار توسعه برای توان تمام با

 خبرگزاری صدا و سیما

http://www.iribnews.ir/fa/news/1445644/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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 : بورس ازمانس رئیس

 سرمایه بازار از مالی تامین تومان میلیارد هزار 100

 .ادد خبر سال پایان تا تومانی میلیارد هزار 100 مالی تامین از تهران بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

 فرصت بهترین سرمایه زاربا اینکه بر تاکید با اسالمی مالی انجمن همایش دومین در امروز محمدی شاپور دکتر ؛ سیما و صدا خبرگزاری خبرنگار گزارش به

  .شوند سرمایه بازار وارد توانند ،می هستند سودآور های فرصت دنبال که کسانی کشورها همه همانند:  گفت ، است سود کسب برای

 به که است خاصی و ویژه کانال موضوع این: گفت و کرد اشاره فرابورس در بنیان دانش های شرکت ورود و جسورانه های صندوق اندازی راه به محمدی

 صرفا سرمایه ارباز به جسورانه های صندوق ورود: کرد تاکید وی .کند می کمک عام برای گذاری سرمایه فرصت و مالی تامین ناب، فکر گذاری ارزش

  .کند گذاری سرمایه پیشرو رشد پر های شرکت در که است فرصتی نیز سرمایه بازار فعاالن برای بلکه ، نیست ها صندوق این برای فرصتی

 گذاران سرمایه و ها صندوق یبرا طرفه دو فرصتی و است برد - برد کار و ساز سرمایه بازار مکانیسم:  داشت اظهار بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

  .است شده ایجاد

 ابعاد از برخی ها لیلتح در است مهم بسیار موضوع این: گفت دارد، بعدی چند و جانبه چند نقش سرمایه بازار اینکه به اشاره با بورس سازمان سخنگوی

 ایران سرمایه بازار ساله اهپنج قدمت به اشاره با وی  .است فرابعدی سرمایه بازار حالیکه در شود می تمرکز بعد یک به حد از بیش و شود می گرفته نادیده

  .است داشته توجهی قابل گسترش بازار و شده کشیده زیادی زحمات بازار این برای سالها این در:  گفت

 افزایش جمله از تنوعیم های محل از مالی تامین این: گفت رسد، می تومان میلیارد هزار 100 به امسال پایان تا مالی تامین اینکه بر تاکید با محمدی

 بازار از مالی تامین قمر سال پایان تا شود می تالش حال، عین رد. است ها صندوق و شرکت پذیرش و اوراق انواع انتشار کاال، بورس سلف اوراق سرمایه،

 بوده خوب بسیار ردعملک مردم آحاد مشارکت حوزه در:  داد ادامه وی .است صدی در صد چند و باال رشد که برسد تومان میلیارد هزار 100 به سرمایه

 رفته فراتر بوده دک میلیون ده که 95 سال گذاری هدف از که دارد وجود رمایهس بازار در سهامداری کد هزار 640 و میلیون 10 از بیش تاکنون و است

 .برسد ریال میلیارد هزار 688 به سال پایان تا است امید که رسیده ریال میلیارد هزار 642 به بازار ارزش:  گفت وی .است

 هنوز و دارد قرار دنیا اول بازار سی رده در ما کشور سرمایه بازار اما: گفت ت،اس دنیا اول اقتصاد 20 جزء ایران اقتصاد اینکه به اشاره با بورس سازمان رئیس

: گفت مقاومتی تصاداق های سیاست به اشاره با محمدی .دید کوچک را ها هدف نباید پس دارد وجود فاصله برسیم ایران اقتصاد به اینکه برای پله 10

 و اقتصاد پاسخگویی دفه با مالی نظام جانبه همه تقویت و اصالح مقاومتی اقتصاد نکات دیگر از همچنین ، است بازاری هر مهم بحث وری بهره و کارایی

  .است واقعی بخش تقویت در پیشگامی

 ، دارد اجرا دست در و تاس کرده اجرا را خوبی های برنامه سرمایه بازار مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق چارچوب در اینکه بر تاکید با بورس سازمان رئیس

 بسیار آن اجرای که نشده جراا هنوز است مرسوم دنیا در که مستقل فروش و خرید اختیار اما شده اندازی راه بازار در تبعی فروش اختیار ابزار اخیرا:  گفت

 .است مهم

 افراد تا است شده اندازی راه ها آپشن کنند می تصور برخی:  گفت است، گرفته قرار توجه مورد کمتر شاید ابزار این اندازی راه ابعاد اینکه به اشاره با وی

 پرتفویی از انندبتو ها صندوق و گذاری سرمایه های شرکت که است این اهداف این از یکی. دارد وجود هم دیگری اهداف که صورتی در کنند کسب سود

 .کنند کسب درآمد است مدت بلند استراتژی عنوان به که

 خبرگزاری صدا و سیما

http://www.iribnews.ir/fa/news/1446084/100-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
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 .است گرفته قرار توجه وردم کمتر که است مهمی موضوع بخش این

  .است کالن و مهم اهداف جزء که کند می کمک بازار موازنه به شود می مقایسه سهم با سهم اختیار قیمت که زمانی:  گفت وی

  .بازارهاست ثبات نیز مقاومتی اقتصاد مهم اهداف از یکی که شود می بازار ثبات باعث اختیار ابزار: افزود محمدی

 دو یکی در ابزارها همه است ممکن که شود توجه باید: گفت شود، می انحراف مانع سرمایه بازار در ها صندوق شدن معامله قابل اینکه بر تأکید با محمدی

  .دهد می نشان را خود بعدی های سال در عمیق اثار و نیست ملموس خیلی آنها آثار اول های سال در اما شود عملیاتی آینده سال

 است، شده انجام یبسیار کارهای کاالیی های بورس صادراتی های رینگ طریق از صادراتی های شرکت به کمک حوزه در اینکه به شارها با ادامه در وی

  .است بزرگی بسیار فرصت ها رینگ این: گفت

 همه ها تحلیل در باید است تمعامال کارمزد زا بیشتر بسیار ها بورس از مالیاتی معافیت: افزود و کرد اشاره حوزه این در غیرکارشناسانه انتقادهای به وی

 .شود گرفته نظر در جوانب

  .برد سوال یرز را خوب های فرصت کوچک اشکال یک با نباید و کنند دفاع آن از باید همه است فعال کاال بورس مثل صحیحی مکانیزم که جایی در

 .نیستند مند بهره انرژی از ندارند را بورس این که کشورهایی:  افزود و خواند کشور افتخار را انرژی بورس وی

  .کنند کمک انرژی بورس به باید ارکان همه دلیل همین به شود گذاری قیمت درست باید که است کشور ثروت مهمترین انرژی

 اقتصاد کل فافیتش در IFRS :گفت و کرد اشاره ها شرکت از گروهی به بورس سازمان از IFRS المللی ن بی مالی گزارشگری استاندارد ابالغ به محمدی

  .است اقتصاد کل شفافیت برای بورس سازمان های فعالیت و ها تصمیم از بسیاری و دارد اثر

 وقتی سود و کند می ورعب فقهی کمیته از فعالیتها همه اساس این بر که است رسیده مرحله این به زیادی زحمات با بورس سازمان فقهی کمیته: افزود وی

  .بود خواهد ارزشمند است، مشروع

 دنیا اسالمی -مالی وراقا همه دارای تقریبی طور به کشور در ما و است اسالمی تماما هم بدهی ابزارهای: کرد تصریح بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

  .شود می معامله

 مورد حوزه این و دهش وارد اسالمی مالی های روش بحث در بعد به این از کرد پیشنهاد اسالمی مالی انجمن به اسالمی – مالی همایش دومین در محمدی

 .برخوردارند توسعه برای باالیی ظرفیت از آن امثال و ابزارها روی مشتقه ابزارها، به رسیدن استنتاج، نحوه. بگیرد قرار توجه

  .هستند معامالت بودن ربوی از دوری و سالمت عدالت، برای خوبی ظرفیت ابزارها این

 کمک ها ذهن نزدیکی و سازی گفتمان به انجمن:  گفت ، باشد داشته مشورتی نقش و کند کمک تواند می بسیار حوزه این در انجمن اینکه بر یدتأک با وی

  .کند

 .است دارایی ابزار کنار در بدهی ابزار و است مهم بسیار دارایی ابزار سرمایه بازار در:  کرد تصریح محمدی
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 سرمایه بازار طریق از دولت دیون تسویه

 در سرمایه بازار طریق از دولت دیون تسویه برای جدید راهکاری از بهادار اوراق و بورس سازمان فقهی کمیته عضو

 .داد خبر ایران

 مشکالت نردشم بر با اسالمی مالی همایش دومین در اسالمی مالی ارشد پژوهشگر موسویان سیدعباس ؛ سیما و صدا خبرگزاری خبرنگار گزارش به

 زایی اشتغال سعهتو به که را جدید های پروژه شروع امکان پیمانکاران، توان کاهش ضمن دولت های بدهی شدن انباشته: گفت دولت های بدهی انباشت

 زنجیره صورت به دولت های بدهی اکثر بدهی از متشکل بازار نبود دلیل به گذشته سالهای در: داد ادامه وی .برد می بین از شود می منجر تولید رشد و

  .داشت همراه به را کشور اقتصاد در پدیده دو روند این شد؛ می منتقل مرکزی بانک به ادامه در و بانکی نظام به ای

 دهایپیام از را کزیمر بانک از دولت استقراض دلیل به پولی پایه رشد و بانکی تعهدات نشدن انجام دلیل به بانکی منابع شدن قفل فقهی، کمیته عضو

  .شد می منجر کشور اقتصاد در تورمی رکود به که خواند دولت های بدهی شدن انباشته

 بخش به دولت که تاس هایی بدهی دولت های چالش از یکی امروزه: داشت اظهار بدهی بازار طریق از دولت های بدهی سازماندهی به اشاره با موسویان

 .است ایران قتصادا فعلی رکود از عبور کلید شاه پیمانکاران به آن پرداخت و دولت های بدهی تعیین که معتقدند اقتصادی صاحبنظران و دارد خصوصی

 نوینی ابزارهای ذارانگ سرمایه برای همچنین و کند می فراهم را رکودی شرایط از رفت برون شرایط بدهی بازار سازماندهی طریق از دولت: داد ادامه وی

  .شود می آورده ارمغان به

 جمله از سرمایه ازارب طریق از مالی تامین و مرکزی بانک از استقراض:  گفت و برشمرد را دولت بدهی پرداخت کارهای راه اسالمی و مالی پژوهشگر این

 از( صکوک) سالمیا هادارب اوراق و اسالمی خزانه اسناد: کرد عنوان هم سرمایه بازار طریق از مالی تامین درباره وی .است دولت بدهی پرداخت راهکارهای

 با اوراقی را بهادار اوراق مسئول مقام این .شود می مرابحه اوراق و سلف اوراق منفعت، اوراق اجاره، اوراق مشارکت، اوراق شامل که راهکارهاست این جمله

 در قبول مورد اجاره قراردادهای انواع: افزود و ستا اجاره اوراق انتشار مبنای با دارایی در آن دارنده مشاع مالکیت نشاندهنده که دانست انتقال قابل و نام

 خزانه اسناد خصوص در وی  .معین قیمت با اجاره سررسید در دارایی فروش اختیار با اجاره و تملیک شرط به اجاره: از است عبارت اجاره اوراق انتشار

  .پیوست تحقق به نیز مرحله چند در که شد لیاتیعم 84 سال از نگهبان شورای فقهای و مجلس تایید از پس اسناد این: گفت اسالمی

 را خود دارایی دولت کارطلب نخست، مدل در: داد ادامه وی .کرد اشاره سرمایه بازار طریق از دولت مالی تامین مدل دو به ادامه، در موسویان عباس سید

 استفاده برای را ارایید واسط نهاد آن از پس و کند می منتشر مالی نتامی اجاره اوراق آن روی دولت سپس کند، می واگذار دولت به نسیه فروش صورت به

 از استفاده بهای اجاره رداختپ دارد، طلب دارایی نسیه فروش بابت دولت از که آنجایی از اما کند، پرداخت بها اجاره باید طلبکار دهد؛ می اجاره طلبکار به

 کند می واگذار گذاران هسرمای به نقد فروش بصورت را خود دارایی دولت طلبکار: کرد تشریح گونه نای را دوم مدل وی .دهد می حواله دولت به را دارایی

 با وطلبکار کند می اگذارو طلبکار به دومی تملیک شرط به اجاره قرارداد در دولت آنگاه. دهد می انجام مالی تامین اجاره، اوراق متداول مدل اساس بر و

 .کنند می تهاتر را همدیگر بدهی دولت

 انتشار کراهت هب شرعی منطق در وی .کرد قید مالی و شرعی منطق دو بدهی اوراق انتشار برای خود سخنان انتهای در بورس سازمان فقهی کمیته عضو

 .است میان در تالمشک حل برای واجبی امر که شود داده نشان شرع نظر از اینکه مگر است مکروه بدهی اوراق انتشار: گفت و کرد اشاره بدهی اوراق

 قابل ظرفیت از و ازارب کل با متناسب که کند توجه بدهی اوراق انتشار حجم به باید بدهی بازار گذاران سیاست: کرد تاکید هم مالی منطق در موسویان

 .باشد برخوردار قبولی

 خبرگزاری صدا و سیما

http://www.iribnews.ir/fa/news/1446500/%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
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 خبرگزاری صدا و سیما

 رسید بورس سازمان به اسالمی مالی جایزه نخستین

 انشد نشر زمینه در که حقوقی و حقیقی شخص دو به اسالمی مالی همایش دومین در اسالمی، مالی جایزه نخستین

 .شد اعطا اند، کرده بیشتری تالش اسالمی – مالی

 و بورس سازمان هب حقوقی شخص جایزه شد، برگزار( س)الزاهرا دانشگاه در یکشنبه امروز که همایش این حاشیه در ؛ سیما و صدا خبرگزاری گزارش به

  .کرد دریافت را جایزه این بورس سازمان از ایندگینم به سازمان این رئیس محمدی شاپور دکتر و رسید بهادار اوراق

 مالی جایزه برنده قیقیح شخص اولین نیز بهادار اوراق و بورس سازمان فقهی کمیته فقهی دبیر موسویان سیدعباس والمسلمین االسالمحجت همچنین

 .کرد دریافت را خود جایزه و شد ایران در اسالمی

  .شد عرضه و رونمایی همایش روز در و منتشر زنی اسالمی مالی همایش نخستین کتاب

 .ستا شده بارگزاری وبسایت این در نیز انجمن این انگلیسی کتابخانه و فعال اسالمی مالی انجمن زبان انگلیسی سایت این، بر عالوه

 .است گرفته قرار مخاطبان دسترس در اسالمی – مالی حوزه در استفتائات سایت این در

 .شد برگزار الزهرا دانشگاه در اقتصادی گذاران سیاست و بیمه بانکی، نظام سرمایه، بازار مدیران ورحض با همایش، این

  باز نشر: شبکه اطالع رسانی اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران .  

http://www.iribnews.ir/fa/news/1446232/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.tgju.org/news/288592/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://homepage.abrarnews.com/pdf/files/archive/13-10-95/e3.pdf
http://homepage.abrarnews.com/pdf/files/archive/13-10-95/e3.pdf
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 اقتصادی رشد تأمین در بیمه صنعت چهارگانه های نقش

 ارچه خسارت کاهش و اندازها پس تجهیز دولت، ماعیاجت تأمین های برنامه برای جانشینی مالی، ثبات افزایش

 .است بیمه کانال از اقتصادی رشد تأمین اصلی محور

 که اسالمی مالی منانج همایش در امروز اسالمی بیمه کمیته رئیس و طباطبائی عالمه دانشگاه دانشیار صحت، سعید ، سیما و صدا خبرگزاری گزارش به

 است مقاومتی اقتصاد ایه سیاست اصلی محور داخلی، تولید سطح ارتقای:  گفت مقاومتی اقتصاد تقویت در بیمه نقش باره در شد برگزار الزهرا دانشگاه در

 ندادن پوشش و راوانف مخاطرات دلیل به که کرد فراهم کشور گذاری سرمایه برای را فضا باید همچنین. شد خواهد منجر ایران ملی قدرت ارتقاء به که

 وضعیت در که است تصادیاق نظام از خاصی شکل مقاومتی اقتصاد همچنین:  افزود وی .بود نخواهد پذیرامکان مهم این بیمه، های رکتش سوی از مناسب

 .آید می پدید اندازد، می خطر به را اقتصادی نظام که دشمن اقتصادی جانبه همه حمله

 این رود می انتظار و است کرده تجربه را بفردی منحصر و ویژه شرایط اخیر سالهای طی ایران اقتصاد: گفت مقاومتی اقتصاد چرایی مورد در صحت اقای

 نامناسب رویه، بی رداتوا نفتی، درآمدهای به حد از بیش وابستگی ملی، پول ارزش کاهش بیکاری، بروز. باشد داشته ادامه نیز آینده های سال طی شرایط

 مقاومتی اقتصاد در بیمه صنعت اهمیت درباره وی .است بوده اخیر دهه یک طی ایران اقتصاد شهایچال و مشکالت ترین مهم از کار و کسب فضای بودن

 اقتصادی گذاری رمایهس بنیه تقویت و سرمایه تشکیل تامین، ارائه در را خویش قدرت و توان که است این مالی موسسه منزله به بیمه، صنعت وظیفه: گفت

 .دهد نشان جامعه

 بین که است یمیمستق رابطه و جامعه آن در مولد های گذاری سرمایه افزایش کشور یک اقتصادی توسعه و رشد مهم و اصلی عوامل از یکی:  گفت صحت

 شناخته اقتصادی احدهایو مدت میان یا مدت کوتاه اعتبارات کننده تامین که بانکها بر عالوه:  گفت وی .دارد وجود ها گذاری سرمایه و اقتصادی توسعه

 مورد در طباطبایی المهع دانشکده دانشیار .کند می ایفا اقتصاد در مهمی نقش گذاری سرمایه و مالی تامین مهم منبع یک منزله به نیز بیمه ف دشون می

 و امنیت ادایج با گر،دی سوی از و دارد نقش جامعه اقتصادی بنیه تقویت در که است مالی نهادی سو یک از بیمه: گفت اقتصادی رشد و بیمه بین ارتباط

 4 به اقتصادی شدر بر بیمه صنعت توسعه تاثیرگذاری های راه خصوص در وی .کند می فراهم را خدماتی و تولیدی های فعالیت گسترش زمینه اطمینان،

 :کرد اشاره عامل

 شودمی مالی ثبات افزایش باعث بیمه( الف

 است دولت عیاجتما تأمین هایبرنامه برای ایکننده تکمیل و جانشین بیمه( ب

 کندمی کمک اندازهاپس تجهیز به بیمه( ج

 .کندمی کمک خسارت کاهش به بیمه( د

 ضریب از هاشرکت این خرج و دخل که زمانی تا است ناپذیر واجتناب ضروری امری بیمه هایشرکت در سازی شفاف:  گفت همایش این ادامه در صحت

 جدی عزم به نیاز سازی شفاف همچنین:  گفت وی .شد خواهد مواجه جدی مشکل با صنعت این در ستدر های تصمیم نباشد، برخوردار باالیی شفافیت

 .کنند اقدام سهامداران به پاسخگویی و ای حرفه پذیری مسئولیت اساس بر صرفا تا دارد بیمه هایشرکت مدیران جسارت و

 حوزه به کشور بیمه صنعت هایکمک و کشور کالن اقتصاد به خانوارها، خرد داقتصا به مقاومتی اقتصاد راستای در بیمه صنعت های کمک درباره وی

 توسط مقاومتی اقتصاد های سیاست و اهداف اجرای در بیمه صنعت عملیاتی برنامه:  گفت وی .کرد اشاره مقاومتی اقتصاد هایسیاست چارچوب در درمان

 بیمه های تشرک ایجاد و جدید ای بیمه های پوشش توسعه و فروش شبکه شده هدایت گسترش ها برنامه این جمله از است؛ شده تدوین مرکزی بیمه

 .است جدید اتکایی

 

 خبرگزاری صدا و سیما

http://www.iribnews.ir/fa/news/1446739/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 موجب عمر بیمه یژهو به و بیمه:  گفت گذاری سرمایه توسعه و کوچک اندازهای پس آوری جمع در بیمه نقش مورد در طباطبایی عالمه دانشگاه دانشیار

 گذاری سرمایه برای سسپ و یابد تمرکز بیمه موسسات نزد بیمه حق صورت به شود، مصرف فوریت به آنکه جای به اشخاص درآمد از قسمتی که شود می

 اشتغال ایجاد در تقیمغیرمس و مستقیم طور به بیمه های شرکت دیگر سوی از. بگیرد قرار استفاده مورد است، مطلوب اقتصادی لحاظ از که هایی رشته در

 مستقیم طور به بیمه های شرکت ابراینبن. است اداری کارکنان تعدادی وجود مستلزم بیمه موسسات اداره. گذارند می تاثیر ملی اقتصاد در نتیجه در و

 معامله، طرف افراد رایب حقوقی یا حقیقی از اعم شخص هر مالی اعتبار: گفت اعتبار ایجاد در بیمه نقش درباره وی .نمایند می کار مشغول را نفر صدها

 نیز آن به وابسته اعتبار رایی،دا شدن تلف محض به و باشد باقی یشخص دارایی که است برقرار زمانی تا اعتبار این و دارد او دارایی میزان با مستقیم ارتباط

  .بود واهدخ برقرار باشد، تعهداتش پاسخگوی او های دارایی که زمانی تا اشخاص اعتبار:  گفت دارایی دانشگاه استاد این .گردد می منتفی

 فعالیتهای در ار گذاری سرمایه امنیت یعنی. است وهوایی آب بد ایطشر در زیان احتمال پوشش کشاورزی، های فعالیت در محصوالت بیمه نقش همچنین

 گذاری سرمایه و جدید تکنولوژی پذیرش با رابطه در مهمی بسیار مانع کشاورزی فعالیتهای در حتمیت عدم و ریسک وجود. دهد می افزایش اقتصادی

 بنیان نشدا های شرکت های ریسک جبران برای: داشت عنوان بنیان دانش های شرکت از بیمه حمایت درباره صحت .شود می تلقی کشاورزان توسط

 .دهد می نشان را بنیان دانش های شرکت نیاز مورد ای بیمه پوشش هشت مدل این که است شده ارائه بنیان دانش های شرکت از ای بیمه حمایت مدل

 :کرد اشاره مسائل این به رو پیش پیشنهادات خصوص در پایان در وی

 بخش اثرگذاری هزمین در مهم موضوعات از یکی که ریسک مدیریت به مربوط خدمات دهنده ارائه مالی بخش عنوان به بیمه صنعت تأثیرگذاری به توجه

  .است اقتصادی رشد بر مالی

  بیمه بخش در خصوصی بخش مشارکت افزایش همچنین و رقابتی فضای ایجاد و آزادسازی سیاستهای اجرای -

  بیمه قانونی یستمس کیفیت بهبود -

  بیمه صنعت از استفاده با اقتصاد تقویت زمینه در کشورها سایر تجربه از استفاده -

  نظارتی مالی های مقام سوی از هوشمند مالی نظارت

  تولید و وکار کسب فضای بهبود و کارآفرینی ی توسعه و حمایت جهت در هایشان سرمایه انداختن جریان به -

  مالی توانگری مورد در بیمه های شرکت توجه -

  کشاورزی بیمه توسعه راستای در کشاورزی بیمه گسترش -

  پایدار ی توسعه و رشد در آن جایگاه به توجه با انسانی منابع آموزش -

 .بنیان دانش های شرکت از ای بیمه حمایت و -

  باز نشر: شبکه اطالع رسانی اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران .  

http://www.tgju.org/news/288902/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://homepage.abrarnews.com/pdf/files/archive/13-10-95/e3.pdf
http://homepage.abrarnews.com/pdf/files/archive/13-10-95/e3.pdf
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 مقاومتی اقتصاد بر اسالمی خزانه اسناد تاثیرگذار گانه هفت مسیرهای

 گرفته ارقر دولت سوی از برداری بهره و استفاده مورد سرعت به که است اسالمی مالی نوین ابزار یک خزانه اسناد

 .است

 "مقاومتی اقتصاد و الیم بازارهای تخصصی نشست" در مفید دانشگاه یار استاد پور،نظر محمدنقی االسالم حجت ، سیما و صدا خبرگزاری خبرنگار گزارش به

 و ها مولفه تحقق در اسالمی هخزان اسناد نقش" عنوان با ای مقاله ایراد به شد، برگزار الزهرا دانشگاه در یکشنبه امروز، اسالمی مالی همایش دومین در که

 .پرداخت "مقاوتی اقتصاد ابالغی های سیاست اهداف

 ابزار: داشت اظهار ،مقاومتی اقتصاد ابالغی های سیاست اهداف تامین در سرمایه بازار آفرینی نقش اهمیت به اشاره با نظرپور محمدنقی االسالم حجت

 .است مقاومتی اقتصاد های مولفه تبیین در ابزارها اثربخشی حداکثر بر مبتنی سرمایه بازار در مالی سازی

 بندهای در ترمست اهداف و مقاومتی اقتصاد اصلی های مولفه تواند می هایی کانال چه طریق از اسالمی خزانه اسناد" که رسشپ این طرح ضمن وی

 بدهی شفافیت رآفرینی،کا ایرانی، کارگر و کار از حمایت ملی، تولید از حمایت طریق از اسالمی خزانه اسناد: گفت ،"کند؟ محقق را ابالغی های سیاست

  .است اثرگذار مقاومتی های مولفه بر نفت، به دولت وابستگی کاهش و منابع از حداکثری استفاده ،دولت های

 پیمانکاران مطالبات شدن نقد به جرمن اسالمی خزانه اسناد انتشار: گفت مقاومتی، اقتصاد های مولفه بر خزانه اسناد تاثیرگذاری به اشاره با دانشگاه استاد این

  .دارد پی در را اشتغال و سرمایه تحرک امر همین که انجامد می جدید های پیمانکاری به خود موضوع این و شود می

 کیفیت به توجه نیان،ب دانش تولیدات به توجه: گفت گرفته، صورت مطالعات و رهبری معظم مقام سخنان مبنای بر مقاومتی اقتصاد های مولفه باره در وی

 دید اقتصاد، در ردمیم بخش از حمایت کشور، در موجود منابع از حداکثری استفاده کارگر، و کار از حمایت صادی،اقت مفاسد با مبارزه داخلی، تولیدات

 .است مقاومتی اقتصاد های مولفه جمله از کارآفرینی و ملی تولید از حمایت مدت، بلند

 از اسالمی خزانه سنادا: کرد خاطرنشان و پرداخت اقتصادی های لفهمو بر اسالمی خرانه اسناد تاثیرگذاری گانه هفت مسیر به سپس نظرپور االسالم حجت

 در البته کارآفرینی رانی،ای کارگر و کار از حمایت ملی، تولید از حمایت یعنی مقاومتی اقتصاد اصلی مولفه هفت بر مثبت تاثیرگذاری به قادر مسیر، هفت

 .است نفت به دولت وابستگی کاهش و منابع از حداکثری استفاده دولت، های بدهی شفافیت اشتغالزایی، معنای

 بدهی تسویه هتج به دولت غالبا باشد، نداشته وجود اسالمی خزانه اسناد چنانچه: گفت نفت، به دولت وابستگی کاهش مولفه، نخستین خصوص در وی

 .کند می اتخاذ را نفت فروش از ناشی منابع از استفاده یعنی راه، ترین ساده کاران پیمان به خود

 بهادار اوراق با تعهد، تبدیل ورتص به را خود بدهی دولت بگیرد، قرار استفاده مورد ها بدهی از قلم این در خزانه اسناد چنانچه: داد ادامه دانشگاه استاد این

 بازار در را اوراق این توانند می نیز کارانپیمان و بیندازد تاخیر به را خود بدهی نقد تسویه که دارد وجود دولت برای امکان این بنابراین. کند می پرداخت

 .ببرند بین از بعدی طرح انجام برای را خود گردش در نقدینگی فقدان مشکالت و کرده نقد

 خبرگزاری صدا و سیما

http://www.iribnews.ir/fa/news/1446868/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
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 نابعم دارندگان راکد و مازاد های سرمایه کردن درگیر و خزانه اسناد ثانویه بازار تشکیل: کرد تاکید موجود، منابع از حداکثری استفاده خصوص در وی

 .شود می منتهی موجود منابع از حداکثری استفاده به گذاران سرمایه و مالی مازاد

 بدهی مدت کوتاه های هدور در تواند نمی بلندمدت ریزی برنامه بدون دولت: گفت سوم، مولفه عنوان به مدت بلند دید به اشاره با نظرپور االسالم حجت

 با تسویه جهت به نقد ابعمن تامین برای مقتضی ریزی برنامه اوراق، عرضه روز در باید دولت حقیقت در. کند پرداخت خزانه اسناد انتشار طریق از را خود

 این صورت این غیر رد نپذیرد؛ صورت سررسید زمان در اسناد تسویه در نکولی گونه هیچ که ای گونه به دهد؛ انجام سررسید در اوراق نهایی دارندگان

 .داد خواهند دست از ار خود الزم اعتبار اسناد

 از ناشی وقفه بدون ها پروژه ممتد اجرای امکان طریق از کارگر و کار از ناشی حمایت: گفت ایرانی کارگر و کار از حمایت مولفه خصوص در ادامه در وی

 را آنها پیمانکاران، دنز خزانه اسناد ایه مزیت شدن فراگیر رو این از شود؛ می محقق دولت با قبلی های پروژه حساب تسویه عدم یا و گردش در سرمایه

 .کند می تشویق دولت های پروژه انجام جهت

 تحرک به پیمانکاران لباتمطا شدن نقد. است زایی اشتغال معنای به کارآفرینی مولفه: گفت کارآفرینی عنوان با پنجم مولفه تشریح در دانشگاه استاد این

 .انجامد می اشتغال و سرمایه

 بدهی میزان و حجم شدن مشخص و دولتی های بدهی شفافیت امکان مجرای از: کرد نشان خاطر و کرد عنوان دیگر مولفه را اقتصادی مفاسد با مبارزه وی

 خواهد انتشار رآیندف در را کار طلب پیمانکاران از مشخصی لیست کل داری خزانه اوال که ترتیب بدین. شود می تامین اقتصادی فساد با مبارزه مولفه

  .رود می بین از استفاده سوء و وجوه کردن نقد جهت به گران واسطه حضور امکان داشت نخواهد وجود دیگر نقدی تسویه که آنجا از ثانیا. داشت

 رها بعدی های هپروژ انجام رد مالی مضیغه از را داخلی پیمانکاران اسناد، انتشار: گفت و خواند مولفه آخرین را ملی تولید از حمایت نظرپور االسالم حجت

 .دارد وجود پمانکارانی این برای ارز نرخ نوسانات ریسک صورت این در که دارد نیز را خارجی پیمانکاران به ارائه قابلیت اسناد این البته سازد می
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 :مجلس اقتصادی کمیسیون رییس

 بازاربدهی از انتقاد /دهد می کاهش را فیزیکی مبادالت به نیاز ارز بورس

 التمباد به نیاز ارز، بورس اندازی راه گوید، می اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون رییس -ایرنا -تهران

 .دهد می کاهش بازار در را ارز فیزیکی

: افزود ارز، مشتقه بازار ازیاند راه ضرورت بر تاکید با اسالمی مالی همایش در( یکشنبه) امروز «پورابراهیمی محمدرضا» ایرنا، اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .شد برگزار ارز نرخ نوسانات درباره دارایی و اقتصادی امور وزیر و مرکزی بانک کل رییس حضور با نشستی

 مطرح ارز بورس اندازی راه عموضو گذشته های سال از: گفت ندارد، مردم برای ینفع که است شده ایجاد ارز بازار در میلیاردی رانت اکنون اینکه بیان با وی

 .است نشده عملی اما شده

 وضعیت ما ارز بازار اما است، شده تقویت یورو برابر در ما پول اکنون: داد ادامه شود، برطرف باید کشور اقتصاد بر دالر سلطه که این بیان با پورابراهیمی

 مالی تامین برای بدهی بازار دبو قرار اما ، است شده انجام بخش این در خوبی های اقدام: گفت سرمایه بازار در بدهی بازار از انتقاد با وی .دارد را فعلی

 .باشد خصوصی بخش

 .شود بازنگری باید که دهد می قرار الشعاع تحت را مرکزی بانک سیاستهای بدهی، بازار اکنون: افزود وی

 و گندم وزهح در کشاورزی بخش در مالی تامین: گفت و کرد اشاره کشاورزی بخش در مالی تامین به اسالمی شورای مجلس دیاقتصا کمیسیون رییس

  .است گذاشته تاثیر بانکی بین بازار بر شد، تعیین آن مالی تامین برای که هایی نرخ

 به مجلس توجه وی  .ستا شده مالی تامین نرخ و گذاری سپرده نرخ و قتصادا در تورم نرخ میان فاصله سبب اوراق، این انتشار: کرد اضافه پورابراهیمی

  .است شده انجام زیکشاور بخش با مرتبط ابزارهای انتشار و کاال بورس فعالیت از حمایت برای اقداماتی: گفت و شد یادآور را سرمایه بازار توسعه

 است قبل سال 33 به مربوط موجود قانون: افزود و شد خواستار را بانکی نظام به وطمرب قوانین اصالح اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون رییس

  .شود اصالح کنونی اقتصادی شرایط به توجه با باید اکنون که

 .است بر زمان آن تصویب اما دارد بررسی دست در بانکداری زمینه در الیحه دو دولت: شد یادآور وی

 مواجه تقلید عظام مراجع استقبال با که برسانیم آنها تایید به را قانون این بروزرسانی تا رسیدیم مراجع خدمت ش،پی هفته دو: کرد اضافه پورابراهیمی

  .شد

 سرمایه بازار شناسانکار حضور با( یکشنبه) امروز مقاومتی اقتصاد کردن عملیاتی در مالی بازارهای نقش بررسی محوریت با اسالمی مالی همایش دومین

 .شد برگزار الزهرا دانشگاه در دینی نکارشناسا و

 خبرگزاری جمهوری اسالمی

http://www.irna.ir/fa/News/82369512/
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 :کرد اعالم بهادار اوراق و بورس سازمان رییس

 هامداریس کد میلیون 10 از بیش صدور/سال پایان تا سرمایه بازار در تومانی میلیارد هزار100 لیما تامین

 به سرمایه بازار در مالی تامین تومان میلیارد هزار 100 امسال: گفت بهادار اوراق و بورس سازمان رییس -ایرنا -تهران

 .شود می انجام ها شیوه سایر و سلف اوراق انتشار سرمایه، افزایش شکل

 کد هزار 646 و میلیون 10 تاکنون: افزود الزهرا دانشگاه در اسالمی مالی همایش در( یکشنبه) امروز «محمدی شاپور» ایرنا، اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .بود امسال پایان تا کد میلیون 10 ما هدفگذاری که حالی در است شده صادر کشور در سهامداری

 .یافت خواهد افزایش تومان میلیارد هزار 688 به امسال پایان تا نیز کشور سرمایه بازار ارزش: داد ادامه وی

 بازار جایگاه ارتقای برای باید ینبنابرا دارد؛ قرار ام سی جایگاه در کشورمان سرمایه بازار اما دنیاست برتر اقتصاد 20 میان در ایران اقتصاد: کرد اضافه وی

 .کرد بیشتری تالش سرمایه

  .است اقتصاد در پیشرو یها بخش از سرمایه، بازار: گفت و کرد اشاره مقاومتی اقتصاد تحقق در سرمایه بازار نقش به بهادار اوراق و بورس زمانسا رییس

  .است شده زیاندا راه بازار این در جسورانه های صندوق اساس، این بر و دارد را مهمی نقش نیز کارآفرینی توسعه در سرمایه بازار: کرد اضافه محمدی

 سوی از و کنند مالی تامین سرمایه زاربا طریق از توانند می سو یک از تولیدی های شرکت: افزود دارد، برد - برد مکانیزم یک سرمایه بازار اینکه بیان با وی

  .باشند داشته سودآوری بازار این از توانند می گذاران سرمایه دیگر

 ایجاد به معامالتی جدید ابزار نای: داد ادامه و کرد اشاره بورس در( آپشن) معامله اختیار معامالتی ابزار اندازی راه به بهادار اوراق و بورس سازمان رییس

  .کند می کمک بازار در ثبات

 ادامه وی  .کنند مکک محصوالت صادرات به توانند می کاال بورس معامالتی تاالرهای: گفت و کرد اشاره صادرات روند در سرمایه بازار نقش به محمدی

 در هستند مواجه اییه محدودیت با ها شرکت این که شود می گفته نمونه برای و شود می مطرح باره این در غیرکارشناسی مطالب و انتقادها گاهی: داد

  .است معامالت کارمزد از بیشتر بسیار بورس در آنها مالیاتی معافیت و نیست اینگونه که حالی

 بازار در خوبی رشد اکنونت اسالمی مالی ابزارهای: داد ادامه و کرد اشاره بورس در فقهی کمیته فعالیت به ادامه در بهادار اوراق و بورس سازمان رییس

 گزارشگری لمللیا بین استانداردهای روش به مالی های صورت تهیه درباره وی  .شود بررسی اسالمی مالی های روش باید اکنون و اند داشته سرمایه

(IFRS) شود می اقتصاد مجموعه و سرمایه بازار شفافیت باعث طرح، این اجرای: داشت بیان.  

  .دارد قرار ابزار ینا کنار در بدهی بازار و دارند زیادی اهمیت دارایی ابزارهای سرمایه، بازار در: کرد اضافه بهادار اوراق و بورس سازمان رییس

 سرمایه بازار شناسانکار حضور با( یکشنبه) امروز مقاومتی اقتصاد کردن عملیاتی در مالی بازارهای نقش بررسی محوریت با اسالمی مالی همایش دومین

 .شد برگزار الزهرا دانشگاه در دینی کارشناسان و

 خبرگزاری جمهوری اسالمی

  باز نشر: سایت خبری عصر اقتصاد.  

http://www.irna.ir/fa/News/82369483/
http://www.asre-eghtesad.com/item/3486
http://www.asre-eghtesad.com/item/3486
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 خبرگزاری مهر

 

 

 

 

 :کرد مطرح پورابراهیمی

 آیدنمی مجلس به دولت پایان تا دوقلو لوایح

 لسمج به هم دولت پایان تا بانکی نظام دوقلوی لوایح اینکه بیان با اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 .شودمی ارایه ۹۶سال اوایل اطالعات شفافیت گزارش اولین: گفت آمد، نخواهد

 حوزه در خوبی حرکتهای: گفت است، برگزاری حال در اکنون هم که اسالمی و مالی همایش دومین در پورابراهیمی محمدرضا مهر، خبرنگار گزارش به

 آن با مرتبط مباحث جنگ دوران در که است حالی در این است، مشاهده بلقا هم هنوز آن مثبت آثار که گرفته صورت قانونگذاری حیطه در سرمایه بازار

 .گرفت ورتص کشور در بدهی بازار طراحی نیز تولید موانع رفع قانون در البته. بود سرمایه بازار قانون تصویب آن عطف نقطه که شد متوقف

 بازار این در صیخصو بخش جای به دولتی بخش مالی تامین چراکه دارد ودوج بدهی بازار به انتقادهایی البته: افزود مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 .کندمی شکنی نرخ نوعی به و است گرفته قرار اولویت

 است تاکید قابل که شده مانجا تازگی به اقداماتی البته شد؛ می اصالح مسیر این باید حالیکه در یافته افزایش اکنون هم بانکی بین نرخ: کرد تصریح وی

 .ستیمه اطالعات افشای عدم شاهد متاسفانه که است اطالعات شفافیت اصل کشور در اقتصادی فعالیتهای توسعه ارکان از یکی که نحوی به

 داریم کشور در خیریه زاره هفت اکنون حالیکه در کنند افشا را اطالعات باید هستند عمومی فعالیتهای حوزه در که نهادهایی تمام پورابراهیمی، گفته به

 .کنندنمی افشا را خود مالی صورتهای یک هیچ که

 سازمان نیز افشا متولی که کنند افشا را مالی صورتهای باید ها موقوفه و ها خیریه حتی و سیاسی و انقالبی نهادهای تمام قانون اساس بر: داشت اظهار وی

 گزارش اولین: کرد حتصری وی .شد خواهد محدود آنها بانکی حسابهای و دشو نمی ثبت آنها تغییرات ندهند انجام نهادها را کار این اگر که است بورس

 .شد خواهد ارائه اسالمی شورای مجلس سوی از آینده سال اوایل اطالعات شفافیت

 و موازی سلف سلف، از استفاده موضوع و گرفته قرار کار دستور در کشاورزی بخش مالی ابزارهای برای کاال بورس فعالیتهای ایجاد از حمایت: افزود وی

 .است نجاما حال در اقداماتی نیز بانکداری قانون اصالح برای که است حالی در این است شده واقع توجه مورد صحن در نیز احتیار معامالت

 مشکالت یکبار ماه هس هر مجلس پژوهشهای مرکز در اساس این بر که است آن ساختارهای و بانکی نظام حوزه اقتصادی فعاالن دغدغه: گفت پورابراهیمی

 قانون برای عظام عمراج با قبل هفته سه: افزود وی   .دانند می بانکها را خود مشکل اقتصادی فعاالن از درصد 80 که کند می بررسی را کار و کسب

 از خبری حال به تا. یمکن دریافت ار کارشناسی نظرات این که دارد وجود ظرفیت این االن شد؛ مواجه ایشان استقبال با که شد برگزار جلساتی بانکداری

 .دهند ارائه آنرا هم دولت پایان تا رسد نمی هم نظر به و نیست بانکی نظام دوقلوی لوایح

 خبرگزاری مهر

  باز نشر: روزنامه ابرار اقتصادی و پایگاه خبری تحلیلی بنکر ، شبکه خبری ایران اکونا .  

http://www.mehrnews.com/news/3865157/%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
http://iranecona.com/68836/%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF
http://iranecona.com/68836/%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF
http://banker.ir/news/181234/%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF
http://banker.ir/news/181234/%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF
http://homepage.abrarnews.com/pdf/files/archive/13-10-95/e3.pdf
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 کرد؛ عنوان محمدی شاپور

 رسد می تومان میلیارد هزار100 به سرمایه بازار مالی تامین

 و داد برخ جاری سال در سرمایه بازار تومانی میلیارد صدهزار مالی تامین از بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

 .داریم اریسهامد کد میلیون ده بر بالغ: گفت

 است حالی در این ؛است اتکا قابل باشد داشته مشروعیت وقتی سود: گفت اسالمی مالی انجمن کنفرانس دومین در محمدی شاپور مهر، خبرنگار گزارش به

 که شد خواهد توزیع یزن تعدال سهام و شده دیده اقتصاد کردن مردمی که نحوی به دارد؛ مقاومتی اقتصاد حوزه در را مختلفی محورهای سرمایه بازار که

 .نیست کار همه این ولی شود می ایجاد جدید سهامداری کد میلیون پنجاه

 در هستند سوداوری دنبال به هک کسانی تمام و گذاران سرمایه و دولتها: افزود سرمایه بازار متعدد نفعان ذی به اشاره با بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

 کارافرینی به زیادی مکک که است خاص راه یک سرمایه بازار کانال که داد نشان جسورانه صندوقهای موضوع که است حالی در این و دارند حضور بازار این

 .کرد خواهد اشتغال توسعه و

 و دهد می صورت هم را یرپذ سرمایه مالی تامین و دهد می گذار سرمایه به مناسب بازده هم که است برد -برد مکانیزم یک سرمایه بازار: کرد تصریح وی

 امسال ولی کرد می منتشر مهروزنا در را شرکتها قیمت سرمایه بازار که کرد فراموش نباید و است فرابعدی مکانیزم یک سرمایه بازار که دهد می نشان البته

 .رسد می تومان میلیارد هزار صد به آن مالی تامین مجموع

 این.  است تومان یاردمیل هزار 632بازار ارزش و داریم سهامداری کد  میلیون ده از بیش اکنون و است مناسب سرمایه بازار برای رشد این: گفت محمدی

   .کند تجربه را بیشتری سرعت سرمایه بازار باید که است حالی در

 سه در تبعی فروش ختیارا ابزار: گفت ،است کار دستور در کشور مالی نظام جانبه همه تقویت و اصالح اینکه بیان با بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

 ابزار این پرتفوی از اه صندوق و گذاری سرمایه شرکتهای که نحوی به گرفت قرار توجه مورد کمتر البته موضوع این ابعاد که شده اندازی راه اخیر هفته

 .کند می هابازار بیشتر ثبات به کمک اختیار ایابزاره. است اهداف دیگر جمله از نیز تحلیل عمق به کمک البته کنند؛ سود کسب درازمدت در

 سود چراکه کند می ورعب فقهی کمیته از فعالیتها همه اساس این بر که است رسیده مرحله این به زیادی زحمات با بورس سازمان فقهی کمیته: افزود وی

 .بود خواهد ارزشمند است، مشروع وقتی

 این در بدهی اوراق و یتیمالک حوزه در آتی ماههای در امیدواریم و است اسالمی تماما هم بدهی ابزارهای :کرد تصریح بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

 .باشیم حوزه

 خبرگزاری مهر

     باز نشر: سایت خبری بورس ۲۴.  

http://www.mehrnews.com/news/3865195/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%A1%D9%A0%D9%A0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://bourse24.ir/news/146243/
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 :بورس فقهی کمیته عضو

 است ضروری مالی دارمدت اوراق طراحی

 الیم بازار در موجود ارهایابز جمله از را سلف اوراق و صکوک اسالمی،اوراق خزانه اسناد بورس، فقهی کمیته عضو

 .شود طراحی نیز مالی دارمدت اوراق باید:وگفت کرد عنوان خصوصی بخش به دولت بدهی پرداخت جهت

 هایی بدهی ولتد های چالش از یکی امروزه: گفت اسالمی و مالی انجمن همایش دومین در موسویان سیدعباس  االسالم حجت مهر، خبرنگار گزارش به

 حالی در این است؛ قطعی رکود از عبور کلید شاه آن پرداخت و دولت هایبدهی تکلیف تعیین که معتقدند صاحبنظران و دارد خصوصی بخش به که است

 .شود می ساز مشکل مرکزی بانک از استقراض یا خارجی استقراض که است

 مردم دادن مشارکت و لیداخ های سرمایه از استفاده و بدهی زارهایبا پس دارد دنبال به را تورم مرکزی بانک از استقراض: افزود بورس فقهی کمیته عضو

 .است پیشرفته بسیار دنیا در بدهی ابزارهای ولی دارد مشکالتی هم بدهی بازار البته شود؛ می مطرح روش بهترین عنوان به

 ساماندهی برای دیگری ابزارهای طراحی فکر به دارد جا بنابراین و کنیم استفاده دنیا متعارف خزانه اسناد از توانیم نمی ربا بحث به توجه با: کرد تصریح وی

   .است شده طراحی مفیدی و سودمند ابزارهای زمینه این در که باشیم بدهی بازار

 چندین که شده یملیاتع و رسیده بورس سازمان و مرکزی بانک فقهی شورای تائید مورد که است اسالمی خزانه اسناد ابزارها این جمله از: کرد تصریح وی

 طراحی مالی دار مدت اقاور نیز سهام بازار کنار در باید البته شود؛ ساماندهی بدهی بازار در تواند می نیز صکوک همچنین است؛ شده منتشر نیز مرحله

 .شود

 دومین امریکا البته نوناک و شود دولت هیبد پرداخت ساز زمینه تواند می که است اوراقی جمله از منفعت اوراق اجاره، اوراق سلف، اوراق: گفت موسویان

   .یابد می دست ینگینقد به آن طریق از دولت که گیرد می شکل بادوام دارایی پایه بر اجاره اوراق البته. است صکوک اوراق از کننده استفاده کشور

 اوراق آن روی دولت پسس کند می واگذار دولت به نسیه فروش صورت به را خود دارایی دولت طلبکار اجاره، اوراق عملیاتی اول مدل در موسویان، گفته به

 .کند می منتشر مالی تامین اجاره

 خبرگزاری مهر

 ایران اکونانشر: شبکه خبری باز 

http://www.mehrnews.com/news/3865313/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://iranecona.com/68846/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://iranecona.com/68846/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 صالح آبادی در دومین همایش مالی اسالمی ایران عنوان کرد

های ای توسعه ابزارهای مالی اسالمی/جذب سرمایه مسلمانان با توسعه نظامآماده ارائه مشاوره به مجلس بر

 مالی اسالمی در دنیا

مدیر عامل بانک توسعه صادرات خطاب به مجلس گفت: انجمن مالی اسالمی به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی 

 اری اقتصادی یاری رساند.آمادگی دارد، مجلس را در طرح ها و لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکد

 مالی نظام ،(س)الزهرا دانشگاه در اسالمی مالی همایش دومین در امروز ایران اسالمی مالی انجمن رییس  ،خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار بورس

 بسیار ابزار نظام این زیرا شود، می توجه اسالمی مالی نظام به نیز پیشرفته کشورهای در مسلمان، کشورهای بر عالوه: گفت و برشمرد مهم مقوله را اسالمی

 مایه مسلمانان در این کشورهاست.سر جذب برای مناسبی

هش های : توسعه پژوصالح آبادی به چهار گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی در کشور است، اشاره و تصریح کرد

های مالی و کاربردی در نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی است و فکر، ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهش

 شود.نظام مالی و اسالمی محسوب می

مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و  ووانین ها ارزیابی کرد و گفت: وضع قرییس انجمن مالی اسالمی ایران گام دوم را مبتنی بر پژوهش

 همچنین حوزه حسابداری گام دوم برای نظام سازی در حوزه مالی اسالمی است.

 وی گام سوم را آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای فعاالن حوزه اقتصادی بیان کرد.

ین مدت اقدامات ارزنده ای در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه را گام آخر برشمرد و اظهار داشت: در ا صالح آبادی ایجاد کمیته های فقهی

وی افزود: انجمن مالی اسالمی قادر به نظام  دوین و طراحی شده است.تساله  10های پنج ساله و توسط انجمن مالی اسالمی انجام شده است و برنامه

 وانین کمک های و مشاوره های کاربردی ارائه دهد.قگذاری در وضع تواند در حوزه آموزش، پژوهش و قانونه است و میسازی در این حوز

اه اندازی دوره های رصالح آبادی در ادامه گفت: انجمن مالی اسالمی موفق به برگزاری دوره مالی اسالمی در مقطع دکتری شده است و همچنین برنامه 

MBA  وDBA سالمی را دارد.مالی ا 

توانند به انجمن مالی اسالمی به عنوان یک این مقام مسوول نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور را خطاب قرار داد و گفت: این نهادها می

 بازوی مشورتی اتکا کنند.

را در طرح ها و  یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی دارد مجلسوی در بخش پایانی سخنان خود به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد: انجمن به عنوان 

های دیگری ین انجمن و انجمنالوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند، البته این انجمن از مجلس انتظار دارد جایگاه قانونی 

 که در حوزه اقتصادی کار می کنند، را ارتقا دهد.

 

 خبرگزاری فارس

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951012001114
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 رئیس سازمان بورس در دومین همایش انجمن مالی اسالمی عنوان کرد

 ومان شدهزار میلیارد ت ۶3۲رمایه تامین مالی صدهزار میلیارد تومانی در بازار سرمایه ایران/ ارزش بازار س

میلیارد  رئیس سازمان بورس با بیان اینکه تامین مالی از طریق بازار سرمایه ایران طی سال جاری به بیش از صد هزار

 ت.تومان رسیده است، گفت: بازار سرمایه کشور محورهای مختلفی را در حوزه اقتصاد مقاومتی تاکنون طی کرده اس

؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسالمی ایران گفت: بازار سرمایه ایران توانسته خبرگزاری فارس بورس به گزارش خبرنگار

ین بازار دیده شده و در عین حال توزیع محورهای مختلفی را تاکنون در حوزه اقتصاد مقاومتی دنبال کند، به نحوی که مردمی کردن اقتصاد از طریق ا

 میلیون کد سهامداری ایرانی نیز در این راستا انجام شده است. 50سهام عدالت برای 

هزار  632یران در حالی به امیلیون کد معامالتی مختلف در بازار صادر شده است، عنوان کرد: ارزش کل بازار سرمایه  10وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 

 لیارد رسیده که طی سال جاری تامین مالی از طریق این بازار به رقم یکصد هزار میلیارد تومان رسیده است.می

سرمایه محورهای  محمدی در دومین کنفرانس انجمن مالی اسالمی گفت: سود وقتی مشروعیت داشته باشد، قابل اتکا است؛ این در حالی است که بازار

جاه میلیون کد سهامداری ومتی دارد؛ به نحوی که مردمی کردن اقتصاد دیده شده و سهام عدالت نیز توزیع خواهد شد که پنمختلفی را در حوزه اقتصاد مقا

 جدید ایجاد می شود، ولی این همه کار نیست.

مام کسانی که به دنبال سودآوری هستند، ها و سرمایه گذاران و ترئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ذی نفعان متعدد بازار سرمایه افزود: دولت

های جسورانه نشان داد که کانال بازار سرمایه یک راه خاص است که کمک زیادی به در این بازار حضور دارند و این در حالی است که موضوع صندوق

 کارافرینی و توسعه اشتغال خواهد کرد.

دهد و دهد و تامین مالی سرمایه پذیر را هم صورت میگذار میهم بازده مناسب به سرمایه هبرد است ک -وی تصریح کرد: بازار سرمایه یک مکانیزم برد

کرد، ولی ها را در روزنامه منتشر میالبته نشان می دهد که بازار سرمایه یک مکانیزم فرابعدی است و نباید فراموش کرد که بازار سرمایه قیمت شرکت

 رسد.ر میلیارد تومان میامسال مجموع تامین مالی آن به صد هزا

ومان است. این در حالی هزار میلیارد ت 632میلیون کد سهامداری و ارزش بازار 10اکنون بیش از  محمدی گفت: این رشد برای بازار سرمایه مناسب است و

 است که باید بازار سرمایه سرعت بیشتری را تجربه کند.

ختیار فروش تبعی در سه ااصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در دستور کار است، گفت: ابزار  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه

ها از پرتفوی این ابزار های سرمایه گذاری و صندوقهفته اخیر راه اندازی شده که ابعاد این موضوع البته کمتر مورد توجه قرار گرفت، به نحوی که شرکت

 کند.رها میالبته کمک به عمق تحلیل نیز از جمله دیگر اهداف است. ابزارهای اختیار کمک به ثبات بیشتر بازا در درازمدت کسب سود کنند؛

 

 خبرگزاری فارس

 ایران اکونانشر: شبکه خبری باز 
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 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

 بینندها میرصد فعاالن اقتصادی مشکل خود را در بانکد ۸0نرخ سود بین بانکی افزایش یافته است/ 

 

 درصد از فعاالن اقتصادی مشکل ۸0رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نرخ سود بین بانکی افزایش یافته است و 

 دانند.ها میخود را بانک

مدرضا پورابراهیمی امروز در دومین همایش مالی و اسالمی در دانشگاه الزهرا)س( گفت: حرکتهای خوبی ، محخبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار بورس

حمیلی در حوزه بازار سرمایه در حیطه قانونگذاری صورت گرفته که آثار مثبت آن هنوز هم قابل مشاهده است، این در حالی است که در دوران جنگ ت

ه عطف آن تصویب قانون بازار سرمایه بود. البته در قانون رفع موانع تولید نیز طراحی بازار بدهی در کشور صورت مباحث مرتبط با آن متوقف شد که نقط

 گرفت.

ن بازار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: البته انتقادهایی به بازار بدهی وجود دارد، چرا که تامین مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در ای

 رفته است و به نوعی نرخ شکنی می کند.اولویت قرار گ

شد؛ البته اقداماتی که به تازگی انجام شده که قابل نرخ سود بین بانکی هم اکنون افزایش یافته، در حالی که باید این مسیر اصالح می وی تصریح کرد:

 ای اطالعات هستیم.عات است که متاسفانه شاهد عدم افشتاکید است، به نحوی که یکی از ارکان توسعه فعالیتهای اقتصادی در کشور اصل شفافیت اطال

زار خیریه در کشور داریم هبه گفته پورابراهیمی، تمام نهادهایی که در حوزه فعالیت عمومی هستند، باید اطالعات را افشا کنند، در حالی که اکنون هفت 

 که هیچ یک صورتهای مالی خود را افشا نمی کنند.

د که متولی افشا نیز سازمان قانون تمام نهادهای انقالبی و سیاسی و حتی خیریه ها و موقوفه ها باید صورتهای مالی را افشا کنن وی اظهار داشت: بر اساس

 بورس است که اگر این کار را نهادها انجام ندهند، تغییرات آنها ثبت نمی شود و حسابهای بانکی انها محدود خواهد شد.

ه از سلف، سلف موازی و لیتهای بورس کاال برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفادوی افزود: حمایت از ایجاد فعا

 انجام است. برای اصالح قانون بانکداری نیز اقداماتی در حال معامالت احتیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده است، این در حالی است که

ه ماه یکبار مشکالت فعاالن اقتصادی حوزه نظام بانکی و ساختارهای آن است که بر این اساس در مرکز پژوهشهای مجلس هر س پورابراهیمی گفت: دغدغه

 درصد از فعاالن اقتصادی مشکل خود را بانکها می دانند. 80کسب و کار را بررسی می کند که 

فیت وجود دارد که این نظرات ی برگزار شد که با استقبال ایشان مواجه شد؛ االن این ظروی افزود: سه هفته قبل با مراجع عظام برای قانون بانکداری جلسات

 رسد تا پایان دولت هم آن را ارائه کنند.کارشناسی را دریافت کنیم. تا به حال خبری از لوایح مجلس نیست و به نظر هم نمی

 

 دیوان اقتصاد شبکه خبری،  دیوان اقتصادنشر: پایگاه خبری باز 

 خبرگزاری فارس
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 دبیر اجرایی دومین همایش مالی اسالمی ایران عنوان کرد

ی از ظرفیت باالی فقه امامیه در به کارگیری ابزار مالی اسالمی/ میزبانی کارگروه صنعت نفت و بورس انرژ

 سانکارشنا

 

انداز آتی و تامین مالی صنعت نفت،گاز و پتروشیمی در همایش مالی اسالمی با حضور مدیران میزگرد تخصصی چشم

رمایه ارشد شرکت ملی نفت ، ملی گاز ایران ،صنعت پتروشیمی،تامین سرمایه ،مشاوره سرمایه گذاری و ارکان بازار س

 برگزار می شود.

با اشاره به برنامه های امروز این همایش  خبرگزاری فارس وگو با خبرنگار بورسن همایش مالی اسالمی ایران در گفتسید علی حسینی ، دبیر اجرایی دومی

شود و همچنین برگزاری ر میمالی اسالمی ایران و با همکاری دانشگاه الزهرا)س( امروز برگزا  گفت: دومین همایش مالی اسالمی ایران که توسط انجمن

ر مالی کشور موفقیت آمیز اولین همایش مالی اسالمی در سال گذشته ، نشان دهنده استقبال مخاطبان از رشد و توسعه نهادها و ابزارهای اسالمی در بازا

 و ظرفیت باالی فقه امامیه در طراحی و بکارگیری ابزارهای مالی اسالمی است.

های دومین همایش مالی اسالمی که امروز با حضور اندیشمندان و صاحبنظران مالی المی ایران همچنین به تشریح برنامهعضو موسس انجمن مالی اس

شود، اشاره کرد و افزود: از جمله موضوعاتی که امروز در همایش مالی اسالمی به آنها پرداخته خواهد شد اسالمی و با تاکید بر اقتصاد مقاومتی برگزار می

ین مالی در صنعت وری بر پیشرفت ها و چشم انداز حوزه بانکداری،بیمه و بازار سرمایه،حسابداری و حسابرسی اسالمی و روش های نوین تامشامل مر

 نفت،گاز و پتروشیمی در سال های اخیر خواهد بود.

ش اشاره کرد و افزود: ،گاز و پتروشیمی در این همایمدیر عامل بورس انرژی ایران در ادامه به میزگرد تخصصی چشم انداز آتی وتامین مالی صنعت نفت 

ایه ،مشاوره سرمایه در این پنل تخصصی که با مشارکت و سخنرانی مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی گاز ایران ،صنعت پتروشیمی،تامین سرم

 و ،مدیران عالقمندان همه حضور با شود می برگزار(س)الزهرا نشگاهدا تورانی سالن در دقیقه امروز و  30و  14گذاری و ارکان بازار سرمایه، در ساعت

 .شد خواهد پرداخته انرژی بورس جایگاه و صنعت این وضعیت به تخصصی میزگرد بویژه همایش این در سرمایه بازار کارشناسان

 

 ایران اکونانشر: شبکه خبری باز 

 خبرگزاری فارس
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 خبرگزاری آریا

 

 

 : بورس سازمان رئیس

 سرمایه بازار از مالی تامین تومان میلیارد هزار 100

 خبر سال ایانپ تا تومانی میلیارد هزار 100 مالی تامین از تهران بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس-آریا خبرگزاری

 .داد

 کسب برای فرصت بهترین هسرمای بازار اینکه بر تاکید با اسالمی مالی انجمن یشهما دومین در امروز محمدی شاپور ،دکتر آریا خبرگزاری گزارش به

 .شوند سرمایه بازار وارد توانند ،می هستند سودآور های فرصت دنبال که کسانی کشورها همه همانند:  گفت ، است سود

 به که است خاصی و یژهو کانال موضوع این: گفت و کرد شارها فرابورس در بنیان دانش های شرکت ورود و جسورانه های صندوق اندازی راه به محمدی

 صرفا سرمایه بازار هب جسورانه های صندوق ورود: کرد تاکید وی .کند می کمک عام برای گذاری سرمایه فرصت و مالی تامین ناب، فکر گذاری ارزش

  .کند گذاری سرمایه پیشرو رشد پر های شرکت در که ستا فرصتی نیز سرمایه بازار فعاالن برای بلکه ، نیست ها صندوق این برای فرصتی

 گذاران سرمایه و ها صندوق برای فهطر دو فرصتی و است برد - برد کار و ساز سرمایه بازار مکانیسم:  داشت اظهار بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

  .است شده ایجاد

 ابعاد از برخی ها تحلیل در است مهم بسیار موضوع این: گفت دارد، بعدی چند و جانبه چند نقش سرمایه بازار اینکه به اشاره با بورس سازمان سخنگوی

 سرمایه بازار ساله پنجاه تقدم به اشاره با وی  .است فرابعدی سرمایه بازار حالیکه در شود می تمرکز بعد یک به حد از بیش و شود می گرفته نادیده

  .است داشته توجهی قابل گسترش بازار و شده کشیده زیادی زحمات ربازا این برای سالها این در:  گفت ایران

 افزایش جمله از متنوعی های لمح از مالی تامین این: گفت رسد، می تومان میلیارد هزار 100 به امسال پایان تا مالی تامین اینکه بر تاکید با محمدی

 بازار از مالی تامین رقم سال پایان تا شود می تالش حال، عین در. است ها صندوق و کتشر پذیرش و اوراق انواع انتشار کاال، بورس سلف اوراق سرمایه،

 .است صدی در صد چند و باال رشد که برسد تومان میلیارد هزار 100 به سرمایه

 سرمایه بازار در مداریسها کد هزار 640 و میلیون 10 از بیش تاکنون و است بوده خوب بسیار عملکرد مردم آحاد مشارکت حوزه در:  داد ادامه وی

 تا است امید که رسیده ریال میلیارد هزار 642 به بازار ارزش:  گفت وی .است رفته فراتر بوده کد میلیون ده که 95 سال گذاری هدف از که دارد وجود

 .برسد ریال میلیارد هزار 688 به سال پایان

 و دارد قرار دنیا اول بازار سی دهر در ما کشور سرمایه بازار اما: گفت است، دنیا اول اقتصاد 20 جزء ایران اقتصاد اینکه به اشاره با بورس سازمان رئیس

 .دید کوچک را ها هدف نباید پس دارد وجود فاصله برسیم ایران اقتصاد به اینکه برای پله 10 هنوز

 و اصالح مقاومتی اقتصاد نکات دیگر از همچنین ، است بازاری هر مهم بحث وری بهره و کارایی: گفت مقاومتی اقتصاد های سیاست به اشاره با محمدی

  .است واقعی بخش تقویت در پیشگامی و اقتصاد پاسخگویی هدف با مالی نظام جانبه همه تقویت

 

 خبرگزاری آریا

http://www.aryanews.com/News/20170101155919333/100-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87
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ت و در دست اجرا دارد ، اسرئیس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در چارچوب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده 

جرا نشده که اجرای آن بسیار اگفت : اخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز 

 .مهم است

 افراد تا است شده اندازی راه ها آپشن کنند می تصور برخی:  گفت ست،ا گرفته قرار توجه مورد کمتر شاید ابزار این اندازی راه ابعاد اینکه به اشاره با وی

 پرتفویی از انندبتو ها صندوق و گذاری سرمایه های شرکت که است این اهداف این از یکی. دارد وجود هم دیگری اهداف که صورتی در کنند کسب سود

  .کنند کسب درآمد است مدت بلند استراتژی عنوان به که

 کمک بازار وازنهم به شود می مقایسه سهم با سهم اختیار قیمت که زمانی:  گفت وی .است گرفته قرار توجه مورد کمتر که است مهمی ضوعمو بخش این

  .است کالن و مهم اهداف جزء که کند می

  .رهاستبازا ثبات نیز مقاومتی اقتصاد مهم اهداف از یکی که شود می بازار ثبات باعث اختیار ابزار: افزود محمدی

 دو یکی در ابزارها همه است ممکن که شود توجه باید: گفت شود، می انحراف مانع سرمایه بازار در ها صندوق شدن معامله قابل اینکه بر تأکید با محمدی

  .دهد می نشان را خود بعدی های سال در عمیق اثار و نیست ملموس خیلی آنها آثار اول های سال در اما شود عملیاتی آینده سال

 است، شده انجام یبسیار کارهای کاالیی های بورس صادراتی های رینگ طریق از صادراتی های شرکت به کمک حوزه در اینکه به اشاره با ادامه در وی

  .است بزرگی بسیار فرصت ها رینگ این: گفت

 همه ها تحلیل در باید است تمعامال کارمزد از بیشتر بسیار ها بورس از مالیاتی معافیت: افزود و کرد اشاره حوزه این در غیرکارشناسانه انتقادهای به وی

 های فرصت کوچک لاشکا یک با نباید و کنند دفاع آن از باید همه است فعال کاال بورس مثل صحیحی مکانیزم که جایی در .شود گرفته نظر در جوانب

 .یستندن مند بهره انرژی از ندارند را بورس این که کشورهایی:  ودافز و خواند کشور افتخار را انرژی بورس وی .برد سوال زیر را خوب

  .کنند کمک انرژی بورس به باید ارکان همه دلیل همین به شود گذاری قیمت درست باید که است کشور ثروت مهمترین انرژی

 اقتصاد کل فافیتش در IFRS :گفت و کرد اشاره ها کتشر از گروهی به بورس سازمان از IFRS المللی ن بی مالی گزارشگری استاندارد ابالغ به محمدی

 به زیادی زحمات با بورس سازمان فقهی کمیته: افزود وی  .است اقتصاد کل شفافیت برای بورس سازمان های فعالیت و ها تصمیم از بسیاری و دارد اثر

  .بود خواهد ارزشمند است، مشروع وقتی سود و کند می عبور فقهی کمیته از فعالیتها همه اساس این بر که است رسیده مرحله این

 دنیا اسالمی -مالی وراقا همه دارای تقریبی طور به کشور در ما و است اسالمی تماما هم بدهی ابزارهای: کرد تصریح بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

  .شود می معامله

 مورد حوزه این و دهش وارد اسالمی مالی های روش بحث در بعد به این از کرد هادپیشن اسالمی مالی انجمن به اسالمی – مالی همایش دومین در محمدی

 .برخوردارند توسعه برای باالیی ظرفیت از آن امثال و ابزارها روی مشتقه ابزارها، به رسیدن استنتاج، نحوه. بگیرد قرار توجه

 کمک تواند می بسیار حوزه این در انجمن اینکه بر تأکید با وی  .هستند التمعام بودن ربوی از دوری و سالمت عدالت، برای خوبی ظرفیت ابزارها این

  .کند کمک ها ذهن نزدیکی و سازی گفتمان به انجمن:  گفت ، باشد داشته مشورتی نقش و کند

 .است دارایی ابزار کنار در بدهی ابزار و است مهم بسیار دارایی ابزار سرمایه بازار در:  کرد تصریح محمدی
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 کنیم می تالش سرمایه بازار توسعه برای توان تمام با

 .کنیم می تالش سرمایه بازار توسعه برای توان تمام با:  بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس-آریا خبرگزاری

 همزمان سازمان این کهاین بر تاکید با ، سیما و صدا  خبری پژوهشگران و خبرنگاران سردبیران، جمع در محمدی، شاپور ،دکتر آریا خبرگزاری گزارش به

 تولید به کمک و سهام تدس و داد فراگرد در عدالت رعایت سرمایه، بازار شفافیت افزایش: گفت ، دارد عهده بر را سرمایه بازار توسعه و نظارت وظیفه دو

 .است بورس سازمان های اولویت ترین مهم از اقتصادی های بنگاه مالی تامین فرآیند تسهیل طریق از ملی

 طریق از اقتصادی های بنگاه مالی تامین ما کشور جمله از کشورها همه در:  گفت گذرد، می کشور بورس عمر از سال 50 اکنون اینکه به اشاره با محمدی

 . اند شده تبدیل لیدیتو های بخش مالی نکنندگا تامین ترین مهم از یکی به ها بورس و هستیم مرحله این از عبور حال در اکنون اما شد آغاز ها بانک

 بازار طریق از مالی امینت های روش انواع به و دانست سرمایه بازار توسعه را مقاومتی اقتصاد چارچوب در اقتصاد وزارت اهداف از یکی بورس سازمان رئیس

 می ها شرکت و کند یم کمک سرمایه بازار توسعه به که است رسبو مهم دستاوردهای از منفعت و مرابحه اجاره، صکوک، اوراق: گفت و کرد اشاره سرمایه

 . کنند عرضه را اوراق این انواع توانند

 مالی تامین های روش گردی از ها دارایی ارزیابی تجدید و نقدی آورده داران، سهام مطالبات طریق از سرمایه افزایش:  داد ادامه بورس سازمان سخنگوی

 . است سرمایه ربازا در اقتصادی های بنگاه

 محصوالت توانند می ها شرکت:  گفت و کرد اشاره سلف اوراق به نیست ها روش این به محدود مالی تامین در سرمایه بازار نقش اینکه بر تاکید با محمدی

 . کنند تامین را خود مالی نیازهای از بخشی و عرضه کاال بورس در سلف اوراق طریق از را خود آینده تولیدی

: گفت و دانست ذاریگ سرمایه های صندوق فعالیت را سرمایه بازار طریق از اقتصادی های بنگاه مالی تامین های روش از دیگر یکی بورس سازمان رئیس

 . کنند گذاری سرمایه مختلف های بخش در و آوری جمع را کوچک های سرمایه توانند می ها صندوق این

 سراسر های رداریشه مالی نیازهای از بخشی:  گفت و کرد اشاره عمومی نهادهای همچنین و ها شهرداری یمال تامین در سرمایه بازار نقش به محمدی

 .است شده انجام سرمایه بازار طریق از دولت همچنین و عمومی های نهاد سایر کشور

 اجرایی در مهمی نقش اقتصاد سازی شفاف و اخلید تولید تقویت کشور، مالی نظام تقویت های کارویژه با سرمایه بازار:  گفت بورس سازمان سخنگوی

 . کند می ایفا مقاومتی اقتصاد شدن

 و کرد اشاره سفرابور متوسط و کوچک های شرکت بازار بازگشایی همچنین و جسورانه گذاری سرمایه های صندوق فعالیت آغاز به بورس سازمان رئیس

 همراه به شتغالا ها شرکت این. شد محقق فرابورس طریق از گذاری ارزش این و هستند رزشا دارای خدمات و کاال مانند ها خالقیت و ها ایده: گفت

 اقتصاد فرازهای هتج در و کنند می ترویج را رسیدن نتیجه به و توانستن فرهنگ که چرا هستند، ناامیدی و یاس با مقابله آور پیام و داشت خواهند

  .کرد خواهند عمل ملی اقتصاد به کمک و مقاومتی

 را سرمایه ربازا در متوسط و کوچک های شرکت و جسورانه های صندوق فعالیت و فروش و خرید آپشن داری، سهام کد افزایش بورس سازمان سخنگوی

 . دانست بورس سازمان اخیر دستاوردهای ترین مهم از

 .برسد خود ممکن حداکثر به سرمایه بازار در شفافیت باید:  کرد تاکید محمدی

 .کرد خواهیم تالش سرمایه بازار توسعه برای توان تمام با:  داشت اظهار وی

 خبرگزاری آریا

http://www.aryanews.com/News/20170101115225701/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%8A-%DA%A9%D9%86%D9%8A%D9%85
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 اقتصادی رشد تأمین در بیمه صنعت چهارگانه های نقش

 کاهش و اندازها پس زتجهی دولت، اجتماعی تأمین های برنامه برای جانشینی مالی، ثبات افزایش-آریا خبرگزاری

 .است بیمه کانال از اقتصادی رشد تأمین اصلی محور چهار خسارت

 دانشگاه در که اسالمی مالی انجمن همایش در امروز اسالمی بیمه کمیته رئیس و طباطبائی عالمه دانشگاه دانشیار صحت، ،سعید آریا خبرگزاری گزارش به

 به که است قاومتیم اقتصاد های سیاست اصلی محور داخلی، تولید سطح ارتقای:  گفت مقاومتی اقتصاد تتقوی در بیمه نقش باره در شد برگزار الزهرا

 مناسب ندادن پوشش و فراوان مخاطرات دلیل به که کرد فراهم کشور گذاری سرمایه برای را فضا باید همچنین. شد خواهد منجر ایران ملی قدرت ارتقاء

 .بود نخواهد پذیرامکان مهم این بیمه، های شرکت سوی از

 خطر به را دیاقتصا نظام که دشمن اقتصادی جانبه همه حمله وضعیت در که است اقتصادی نظام از خاصی شکل مقاومتی اقتصاد همچنین:  افزود وی

 .آید می پدید اندازد، می

 این رود می انتظار و است کرده تجربه را بفردی منحصر و ویژه شرایط اخیر سالهای طی ایران اقتصاد: گفت مقاومتی اقتصاد چرایی مورد در صحت اقای

 نامناسب رویه، بی رداتوا نفتی، درآمدهای به حد از بیش وابستگی ملی، پول ارزش کاهش بیکاری، بروز. باشد داشته ادامه نیز آینده های سال طی شرایط

 .است بوده اخیر دهه کی طی ایران اقتصاد چالشهای و مشکالت ترین مهم از کار و کسب فضای بودن

 تامین، ارائه در ار خویش قدرت و توان که است این مالی موسسه منزله به بیمه، صنعت وظیفه: گفت مقاومتی اقتصاد در بیمه صنعت اهمیت درباره وی

 .دهد نشان جامعه اقتصادی گذاری سرمایه بنیه تقویت و سرمایه تشکیل

 بین که است یمیمستق رابطه و جامعه آن در مولد های گذاری سرمایه افزایش کشور یک اقتصادی توسعه و رشد مهم و اصلی عوامل از یکی:  گفت صحت

 .دارد وجود ها گذاری سرمایه و اقتصادی توسعه

 مهم منبع یک منزله به نیز بیمه ف شوند می شناخته اقتصادی واحدهای مدت میان یا مدت کوتاه اعتبارات کننده تامین که بانکها بر عالوه:  گفت وی

 .کند می ایفا اقتصاد در مهمی نقش گذاری سرمایه و مالی تامین

 جامعه اقتصادی نیهب تقویت در که است مالی نهادی سو یک از بیمه: گفت اقتصادی رشد و بیمه بین ارتباط مورد در طباطبایی عالمه دانشکده دانشیار

 .کند می فراهم را خدماتی و تولیدی های فعالیت گسترش ینهزم اطمینان، و امنیت ایجاد با دیگر، سوی از و دارد نقش

 :کرد اشاره عامل 4 به اقتصادی رشد بر بیمه صنعت توسعه تاثیرگذاری های راه خصوص در وی

 شودمی مالی ثبات افزایش باعث بیمه( الف

 است دولت اجتماعی تأمین هایبرنامه برای ایکننده تکمیل و جانشین بیمه( ب

 کندمی کمک اندازهاپس تجهیز به بیمه( ج

 .کندمی کمک خسارت کاهش به بیمه( د

 ضریب از هاشرکت این خرج و دخل که زمانی تا است ناپذیر واجتناب ضروری امری بیمه هایشرکت در سازی شفاف:  گفت همایش این ادامه در صحت

 .شد خواهد مواجه جدی مشکل با صنعت این در درست های تصمیم نباشد، برخوردار باالیی شفافیت

 

 خبرگزاری آریا
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 به پاسخگویی و ای حرفه پذیری مسئولیت اساس بر صرفا تا دارد بیمه هایشرکت مدیران جسارت و جدی عزم به نیاز سازی شفاف همچنین:  گفت وی

 صنعت هایکمک و شورک کالن قتصادا به خانوارها، خرد اقتصاد به مقاومتی اقتصاد راستای در بیمه صنعت های کمک درباره وی. کنند اقدام سهامداران

 .کرد اشاره مقاومتی اقتصاد هایسیاست چارچوب در درمان حوزه به کشور بیمه

 ها برنامه ینا جمله از است؛ شده تدوین مرکزی بیمه توسط مقاومتی اقتصاد های سیاست و اهداف اجرای در بیمه صنعت عملیاتی برنامه:  گفت وی

 .است جدید اتکایی بیمه های شرکت ایجاد و جدید ای بیمه های پوشش توسعه و فروش شبکه شده هدایت گسترش

 موجب عمر بیمه یژهو به و بیمه:  گفت گذاری سرمایه توسعه و کوچک اندازهای پس آوری جمع در بیمه نقش مورد در طباطبایی عالمه دانشگاه دانشیار

 گذاری سرمایه برای سپس و یابد تمرکز بیمه موسسات نزد بیمه حق صورت به شود، رفمص فوریت به آنکه جای به اشخاص درآمد از قسمتی که شود می

 اشتغال ایجاد در تقیمغیرمس و مستقیم طور به بیمه های شرکت دیگر سوی از. بگیرد قرار استفاده مورد است، مطلوب اقتصادی لحاظ از که هایی رشته در

 مستقیم طور به بیمه های شرکت بنابراین. است اداری کارکنان تعدادی وجود مستلزم بیمه موسسات رهادا. گذارند می تاثیر ملی اقتصاد در نتیجه در و

 معامله، طرف افراد رایب حقوقی یا حقیقی از اعم شخص هر مالی اعتبار: گفت اعتبار ایجاد در بیمه نقش درباره وی .نمایند می کار مشغول را نفر صدها

 نیز آن به وابسته اعتبار رایی،دا شدن تلف محض به و باشد باقی شخصی دارایی که است برقرار زمانی تا اعتبار این و دارد او دارایی میزان با مستقیم ارتباط

 .گردد می منتفی

 در محصوالت بیمه نقش نهمچنی .بود خواهد برقرار باشد، تعهداتش پاسخگوی او های دارایی که زمانی تا اشخاص اعتبار:  گفت دارایی دانشگاه استاد این

 وجود. دهد می ایشافز اقتصادی فعالیتهای در را گذاری سرمایه امنیت یعنی. است وهوایی آب بد شرایط در زیان احتمال پوشش کشاورزی، های فعالیت

 .شود می لقیت انکشاورز توسط گذاری سرمایه و جدید تکنولوژی پذیرش با رابطه در مهمی بسیار مانع کشاورزی فعالیتهای در حتمیت عدم و ریسک

 های شرکت زا ای بیمه حمایت مدل بنیان دانش های شرکت های ریسک جبران برای: داشت عنوان بنیان دانش های شرکت از بیمه حمایت درباره صحت

 .دهد می نشان را بنیان دانش های شرکت نیاز مورد ای بیمه پوشش هشت مدل این که است شده ارائه بنیان دانش

 مربوط خدمات هندهد ارائه مالی بخش عنوان به بیمه صنعت تأثیرگذاری به توجه :کرد اشاره مسائل این به رو پیش پیشنهادات خصوص در پایان در وی

 .است اقتصادی رشد بر مالی بخش اثرگذاری زمینه در مهم موضوعات از یکی که ریسک مدیریت به

 بیمه بخش در خصوصی بخش مشارکت افزایش همچنین و رقابتی فضای ایجاد و آزادسازی سیاستهای اجرای -

 بیمه قانونی سیستم کیفیت بهبود -

 بیمه صنعت از استفاده با اقتصاد تقویت زمینه در کشورها سایر تجربه از استفاده -

 نظارتی مالی های مقام سوی از هوشمند مالی نظارت

 تولید و وکار کسب فضای بهبود و یکارآفرین ی توسعه و حمایت جهت در هایشان سرمایه انداختن جریان به -

 مالی توانگری مورد در بیمه های شرکت توجه -

 کشاورزی بیمه توسعه راستای در کشاورزی بیمه گسترش -

 پایدار ی توسعه و رشد در آن جایگاه به توجه با انسانی منابع آموزش -

 .بنیان دانش های شرکت از ای بیمه حمایت و -
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 مقاومتی اقتصاد بر اسالمی خزانه اسناد تاثیرگذار گانه هفت مسیرهای

 دولت یسو از برداری بهره و استفاده مورد سرعت به که است اسالمی مالی نوین ابزار یک خزانه اسناد-آریا خبرگزاری

 .است گرفته قرار

 دومین در که "قاومتیم اقتصاد و مالی بازارهای تخصصی نشست" در مفید دانشگاه یار ستادا نظرپور، محمدنقی االسالم حجت ، آریا خبرگزاری گزارش به

 سیاست اهداف و ها مولفه حققت در اسالمی خزانه اسناد نقش" عنوان با ای مقاله ایراد به شد، برگزار الزهرا دانشگاه در یکشنبه امروز، اسالمی مالی همایش

 .پرداخت "مقاوتی اقتصاد ابالغی های

 ابزار: داشت اظهار ،مقاومتی اقتصاد ابالغی های سیاست اهداف تامین در سرمایه بازار آفرینی نقش اهمیت به اشاره با نظرپور محمدنقی االسالم حجت

 .است مقاومتی اقتصاد های مولفه تبیین در ابزارها اثربخشی حداکثر بر مبتنی سرمایه بازار در مالی سازی

 بندهای در ترمست اهداف و مقاومتی اقتصاد اصلی های مولفه تواند می هایی کانال چه طریق از اسالمی خزانه اسناد" که پرسش این طرح ضمن وی

 بدهی شفافیت رآفرینی،کا ایرانی، کارگر و کار از حمایت ملی، تولید از حمایت طریق از اسالمی خزانه اسناد: گفت ،"کند؟ محقق را ابالغی های سیاست

 .است اثرگذار مقاومتی های مولفه بر نفت، به دولت وابستگی کاهش و منابع از حداکثری ادهاستف دولت، های

 پیمانکاران مطالبات شدن نقد به جرمن اسالمی خزانه اسناد انتشار: گفت مقاومتی، اقتصاد های مولفه بر خزانه اسناد تاثیرگذاری به اشاره با دانشگاه استاد این

 .دارد پی در را اشتغال و سرمایه تحرک امر همین که انجامد می جدید های پیمانکاری به خود موضوع این و شود می

 کیفیت به توجه نیان،ب دانش تولیدات به توجه: گفت گرفته، صورت مطالعات و رهبری معظم مقام سخنان مبنای بر مقاومتی اقتصاد های مولفه باره در وی

 دید اقتصاد، در ردمیم بخش از حمایت کشور، در موجود منابع از حداکثری استفاده کارگر، و کار از ایتحم اقتصادی، مفاسد با مبارزه داخلی، تولیدات

 .است مقاومتی اقتصاد های مولفه جمله از کارآفرینی و ملی تولید از حمایت مدت، بلند

 از اسالمی خزانه سنادا: کرد خاطرنشان و پرداخت اقتصادی های مولفه بر اسالمی خرانه اسناد تاثیرگذاری گانه هفت مسیر به سپس نظرپور االسالم حجت

 در البته کارآفرینی رانی،ای کارگر و کار از حمایت ملی، تولید از حمایت یعنی مقاومتی اقتصاد اصلی مولفه هفت بر مثبت تاثیرگذاری به قادر مسیر، هفت

 .است نفت به دولت وابستگی کاهش و عمناب از حداکثری استفاده دولت، های بدهی شفافیت اشتغالزایی، معنای

 بدهی تسویه هتج به دولت غالبا باشد، نداشته وجود اسالمی خزانه اسناد چنانچه: گفت نفت، به دولت وابستگی کاهش مولفه، نخستین خصوص در وی

 .کند می اتخاذ را نفت فروش از ناشی منابع از استفاده یعنی راه، ترین ساده کاران پیمان به خود

صورت تبدیل تعهد، با اوراق بهادار  استاد دانشگاه ادامه داد: چنانچه اسناد خزانه در این قلم از بدهی ها مورد استفاده قرار بگیرد، دولت بدهی خود را به این

توانند این اوراق را در بازار  ز میپرداخت می کند. بنابراین این امکان برای دولت وجود دارد که تسویه نقد بدهی خود را به تاخیر بیندازد و پیمانکاران نی

 .نقد کرده و مشکالت فقدان نقدینگی در گردش خود را برای انجام طرح بعدی از بین ببرند

و راکد دارندگان منابع  وی در خصوص استفاده حداکثری از منابع موجود، تاکید کرد: تشکیل بازار ثانویه اسناد خزانه و درگیر کردن سرمایه های مازاد

 .د مالی و سرمایه گذاران به استفاده حداکثری از منابع موجود منتهی می شودمازا

 خبرگزاری آریا

http://www.aryanews.com/News/20170102131736088/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%8A
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ره های کوتاه مدت بدهی حجت االسالم نظرپور با اشاره به دید بلند مدت به عنوان مولفه سوم، گفت: دولت بدون برنامه ریزی بلندمدت نمی تواند در دو

نابع نقد به جهت تسویه با حقیقت دولت باید در روز عرضه اوراق، برنامه ریزی مقتضی برای تامین م خود را از طریق انتشار اسناد خزانه پرداخت کند. در

ر غیر این صورت این ددارندگان نهایی اوراق در سررسید انجام دهد؛ به گونه ای که هیچ گونه نکولی در تسویه اسناد در زمان سررسید صورت نپذیرد؛ 

 .خواهند داد اسناد اعتبار الزم خود را از دست

ه ها بدون وقفه ناشی از وی در ادامه در خصوص مولفه حمایت از کار و کارگر ایرانی گفت: حمایت ناشی از کار و کارگر از طریق امکان اجرای ممتد پروژ

د پیمانکاران، آنها را خزانه نز سرمایه در گردش و یا عدم تسویه حساب پروژه های قبلی با دولت محقق می شود؛ از این رو فراگیر شدن مزیت های اسناد

 .جهت انجام پروژه های دولت تشویق می کند

البات پیمانکاران به تحرک این استاد دانشگاه در تشریح مولفه پنجم با عنوان کارآفرینی گفت: مولفه کارآفرینی به معنای اشتغال زایی است. نقد شدن مط

 .سرمایه و اشتغال می انجامد

ن حجم و میزان بدهی قتصادی را مولفه دیگر عنوان کرد و خاطر نشان کرد: از مجرای امکان شفافیت بدهی های دولتی و مشخص شدوی مبارزه با مفاسد ا

فرآیند انتشار خواهد  مولفه مبارزه با فساد اقتصادی تامین می شود. بدین ترتیب که اوال خزانه داری کل لیست مشخصی از پیمانکاران طلب کار را در

 .ز بین می رودنیا از آنجا که تسویه نقدی دیگر وجود نخواهد داشت امکان حضور واسطه گران به جهت نقد کردن وجوه و سوء استفاده اداشت. ثا

ی رها ر انجام پروژه های بعددحجت االسالم نظرپور حمایت از تولید ملی را آخرین مولفه خواند و گفت: انتشار اسناد، پیمانکاران داخلی را از مضیغه مالی 

 .پمانکاران وجود داردیمی سازد البته این اسناد قابلیت ارائه به پیمانکاران خارجی را نیز دارد که در این صورت ریسک نوسانات نرخ ارز برای این 
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 ؛ اسالمی مالی نظام

 اقتصاد واقعی بخش با هماهنگ مالی بخش توسعه ضرورت

 مالی بخش توسعه ضرورت بر اسالمی مالی نظام:  ایران اسالمی مالی انجمن مدیره هیئت رئیس-آریا خبرگزاری

 .کرد تاکید اقتصاد واقعی بخش با هماهنگ

 تبدیل هم جهانی لگویا به تا دهیم رشگست ایران اسالمی جمهوری نظام در باید را اسالمی مالی حوزه:  گفت ابادی صالح ،علی آریا خبرگزاری گزارش به

 .شویم

 دانش اقتصاد بحث همم های حوزه از دیگر یکی و دهد توسعه کشور در را اسالمی مالی حوزه جایگاه کند می تالش اسالمی مالی انجمن:  گفت ابادی صالح

 می تهیه را ها طرح این یبرا مالی تامین های شیوه هم حوزه این در اسالمی مالی نظام:  افزود وی .دارد قرار مقاومتی اقتصاد چارچوب در که است بنیان

 پژوهشمان روش که بدانیم باید و مداری قرار کار کجای باالخره بدانیم باید داریم ضعف حوزه این در قطعا قرارداد استفاده به توجه با مجموع در بنابراین کند،

  .باشد چگونه

 دستگاههای در باید عتشری های کمیته از باید اینکه یا است کافی محقق یک پژوهش آیا دارد انطباق اسالم با مطلب یک بدانیم بخواهیم اگر: افزود وی

 های حوزه در ؟ کرد باید هچ شرایط این در داشتند مخالف نظر تعدادی و موافق نظر فقها از تعدادی اگر ؟ بدهند نظر فقها باید اصال یا بدهند نظر اجرایی

 .باشد صاحبنظران همه اجماع مورد که برسریم سازوکارهایی به باید و داریم زیاد ثبح جای هنوز نظری

 و است گرفته قرار اختیارمان در مکانی یک هم چارچوب همین در ، داریم همکاری نامه تفاهم صادق امام دانشگاه با:  گفت اسالمی مالی انجمن رئیس

 . کنند می کمک ما به زیادی افراد

 حوزه با ، داریم مکاریه آنجا استادان با هم االن همین و شود می امضا همکاری نامه تفاهم زودی به هم طباطبایی عالمه دانشگاه با:  گفت ابادی صالح

 اییاجر های ظرفیت از هک کنیم می امضا همکاری نامه تفاهم داریم بورس سازمان با:  افزود وی  .دهیم گسترش را همکاری که مندیم عالقه قم علمیه های

 که بینم می ضروری ار این من داریم همکاری هم اجرایی های مجموعه سایر و مرکزی دارایی مدیریت شرکت با ایران مالی مرکز با و کنیم استفاده آنجا

 .باشد داشته همکاری اجرایی مراکز هم و علمی و دانشگاهی مراکز با هم انجمن

 انجمن عضو یا وسسم هیئت جزو فقهی کمیته اعضای بیشتر و هستند کمیته عضو فقها از نفر 5 که داریم فقهی تخصصی کمیته:  داشت اظهار ابادی صالح

 بورس سازمان یسرئ محمدی دکتر و هستند موسسان از که مقدم مصباحی وآقای تسخیری اهلل آیت ، رضایی نظری، ، موسویان عباس اقایان و هستند ما

  .دهیم می ارائه مرکزی بانک به را کارهایمان نتایج ما هم مرکزی بانک هحوز در دارند حضور انجمن مدیره هیئت در هم

  .است گرفته شکل همکاری این هم مرکزی بیمه با داریم خوبی ارتباط هم بیمه حوزه با

 همین نیز نم و رددا خوبی ارتباط حسابرسی سازمان با هستند ما حسابرسی کمیته مسئول که حسینی دکتر ، حسابرسی حوزه در:  گفت ابادی صالح

 .کنیم می استفاده ها ظرفیت از و دارم را ارتباط

 معدود جزو خوشبختانهو ایم کرده مصوب و طراحی را انجمن های برنامه و اهداف ما آینده سال 10 افق در:  افزود ایران صادرات توسعه بانک مدیرعامل

 در باشد کارآمد و موثر انجمن که است این یکی. ماست راه نقشه که داریم اصلی دفه چند:  گفت وی .کنیم می حرکت برنامه با که هستیم هایی انجمن

 با تعامل ، علمی مراکز و ههادانشگا با ارتباط مالی، نهادهای با ای مشاوره موثر ارتباط طریق از المللی بین و ای منطقه و ملی بعد در اسالمی مالی حوزه

 . است مان مدنظر دست این از مواردی و پژوهشگران و محققان

 خبرگزاری آریا

http://www.aryanews.com/News/20170103101255594/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 حسابرسی و حسابداری وزهح و بیمه بازار ، پول بازار ، سرمایه بازار حوزه در مورد یک که کنیم می ارائه مطلب حوزه چهار در:  کرد تاکید ابادی صالح

 همایش های درنشست ما رویکرد. کند حل را کشور مشکالت از مشکلی بتوانند تا شود می ارائه مقاالت کاربردی رویکرد با های مقاله طبیعتاً. است کشور

 مالی بازارهای جایگاه مه نظری لحاظ به که شود ارائه مقاالتی هستیم مند عالقه هم نظری حوزه در البته. باشد ربردی کا که بوده موضوعاتی انتخاب هم

 .است حوزه این های ضرورت از گفتمان توسعه چون کند تبیین کشور در هم را اسالمی

 مطرح پرسش این اکنون و است نظریه یک چارچوب در کاربردی نوع هر زیرا است مهم بسیاری نظری های حوزه:  داشت اظهار اسالمی مالی جمنان رئیس

 کدام هر و کنیم بررسی ار رایج الگوهای اینکه یا کنیم؟ مطرح جدید الگوی یک ، رایج های الگوی از جدا اسالمی مالی های حوزه در باید ما آیا که است

 و کردم ایجاد را اسالمی مالی دپارتمان داشتیم را بورس سازمان مسؤلیت که زمانی در:  گفت ابادی صالح  .کنیم اجرایی را آن داشت مطابقت اسالم با که

 نیاز بر مبتنی اسالمی الیم های روش و ابراز قدر این عملی حوزه در نکنیم کمبود احساس که باشد شده تولید متونی کافی تعداد به نظری حوزه در باید

 .باشیم داشته گفتن یبرا حرف هم المللی بین حوزه در که کشور داخل در تنها نه بتوانیم امیدواریم. باشیم نداشته کمبود که دهیم پیشنهاد روز های

 حوزه در کاربردی و نظری هایشپژوه توسعه قبیل از اصولی گام چهار اجرای با توانمی را ایران در اسالمی مالی سازینظام: گفت همچنین آبادی صالح

 مالی حوزه در ساختارسازی و هادانشگاه سطح در اسالمی و مالی آموزش اسالمی، مالی بازارهای توسعه برای مناسب مقررات و قوانین وضع اسالمی، مالی

 کشور در مالی بازارهای به مهادا در وی .کرد عملیاتی ناظر دهاینها و مرکزی بانک بورس، سازمان مرکزی، بیمه در مالی فقهی هایکمیته ایجاد با اسالمی

 .است مرکزی یمهب و بورس سازمان مرکزی، بانک شامل مالی های بازار بر ناظر های نهاد:  داشت اظهار و کرد اشاره بیمه و پول سرمایه، قبیل از

 کشور در اسالمی مالی منظا سازی اجرایی از تا ایجاد ناظر نهادهای در باید یفقه های کمیته ساختار: گفت ایران اسالمی مالی انجمن مدیره هیئت رئیس

 ساختار اندازی هرا ضرورت بر است شده ایجاد بورس سازمان و مرکزی بانک در فقهی کمیته حاضر حال در اینکه به اشاره با وی .شود حاصل اطمینان

 .کرد تاکید نیز مرکزی بیمه در مزبور

 جایگاه حوزه این در یدجد قانون تصویب با:  داشت اظهار و داد خبر اسالمی شورای مجلس در کشور بانکی و پولی قانون اصالح و گریبازن از آبادی صالح

: گفت و کرد تاکید شورک در اسالمی مالی نظام استقرار ضرورت بر همچنین وی .شد خواهد تبدیل مرکزی بانک ارکان از یکی عنوان به و ارتقا فقهی کمیته

 .است نکرده یداپ عملی نمود جامعه در بایسته و شایسته نحو به مهم این اما شده برداشته خوبی های قدم اسالمی اقتصاد حوزه در انقالب از بعد

 مالی بازارهای: ودافز ستند،ه اسالمی ابزارهای جملگی سرمایه بازار در استفاده مورد ابزارهای اینکه اعالم با ایران اسالمی مالی انجمن مدیره هیئت رئیس

 کارآمد و گسترده مالی یبازارها از برخورداری نیازمند اقتصادی توسعه و رشد اینکه عنوان با ادامه در وی .است کشور هر بازارهای ترین اساسی از یکی

 .است مالی بازارهای مهم اجزای از یکی بهادار اوراق بورس: کرد تصریح است،

 تصویب به 1362 لسا در ربا بدون بانکداری عملیات قانون: گفت و کرد اشاره اسالمی بانکداری موضوع به خود انسخن از دیگری بخش در آبادی صالح

 و کشور انکداریب صنعت تحوالت و تغییرات با متناسب هنوز سال 33 گذشته از پس قانون این متاسفانه: افزود وی .است رسیده اسالمی شورای مجلس

 .تاس نشده رسانی روز به جهان

 های آموزش فراگیری و بانکی و پولی قانون سازی روز به را جامعه در اسالمی بانکداری عملی نمود الزمه ایران اسالمی مالی انجمن مدیره هیئت رئیس

 کشورهای:  گفت و اندخو مهم بسیار را اسالمی مالی نظام ، ایران اسالمی مالی انجمن رئیس.دانست بانکی نظام کارکنان سوی از اسالمی بانکداری و فقهی

 اسالمی مالی نظام هب نیز پیشرفته کشورهای در مسلمان، کشورهای بر عالوه: گفت آبادی صالح علی .کنند می توجه اسالمی مالی نظام به نیز پیشرفته

 اسالمی مالی نظام هب تنها نه میاسال جمهوری در: افزود وی  .کشورهاست این در مسلمانان سرمایه جذب برای مناسبی بسیار ابزار زیرا شود می توجه

 بر منطبق که اصولی و اردد نظارت قوانین این بر ناظر نهاد عنوان به نیز نگهبان شورای و است اسالم شرع بر منطبق مالی قوانین تمام بلکه شود می توجه

 .دهد می قرار تصویب مورد را است اسالم شرع
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 :کرد مطرح ایران صادرات توسعه بانک مدیرعامل

 علوم وزارت در اسالمی مالی دکتری رشته تصویب /کشور در اسالمی مالی سازینظام لزوم

 کشور در یاسالم مالی سازینظام اهمیت بر اشاره با ایران صادرات توسعه بانک مدیرعامل و بورس سازمان سابق رئیس

 هایکمیته ایجاد با حوزه این در ساختارسازی و اسالمی مالی حوزه در کاربردی و نظری هایپژوهش توسعه: گفت

 .است شبخ این در ضروری و الزم اقدامات ترینمهم مالی ناظر نهادهای سایر و مرکزی بانک و بیمه در مالی فقهی

 بر تاکید با کرد کار به آغاز رانته الزهرا دانشگاه در امروز صبح که اسالمی مالی همایش دومین در آبادیصالح علی آنا، اقتصادی گروه خبرنگار گزارش به

 نگهبان شورای و است ماسال مقدس شرع مبنای بر تماماً ما کشور مقررات و اساسی قانون: افزود است، روشن همگان برای اسالمی مالی نظام اهمیت اینکه

 .شوند وضع شرعی صورت به نینقوا تمامی تا شد گذاریپایه علت همین به نیز

 نیز را ایران در اسالمی مالی سازینظام و است گرفته شکل اسالمی مالی بازار توسعه برای بسیاری اقدامات نیز کشورها سایر در اکنون: کرد تصریح وی

 آموزش بازارها، این توسعه رایب مناسب مقررات و قوانین وضع اسالمی، مالی حوزه در کاربردی و نظری هایپژوهش توسعه اصولی گام 4 اجرای با توانمی

 و مرکزی بانک بورس، ازمانس مرکزی، بیمه در مالی فقهی هایکمیته ایجاد با اسالمی مالی حوزه در ساختارسازی و هادانشگاه سطح در اسالمی و مالی

 .کرد عملیاتی ناظر نهادهای

 محوریت با امسال همایش: ادد ادامه کرد، آغاز اسالمی و مالی هاینظام به کمک برای را خود تفعالی گذشته سال اسالمی مالی انجمن اینکه بیان با وی

 .شد ارسال همایش این دبیرخانه به مقاله 34 مجموما و برگزار مقاومتی اقتصاد کردن عملیاتی در اسالمی مالی بازارهای نقش

 بانکداری الیحه ویژه به مالی هایطرح و لوایح حوزه در تا دارد آمادگی آموزشی و علمی ادنه یک عنوان به اسالمی مالی انجمن :کرد اضافه آبادیصالح

 .کند همکاری مجلس با اسالمی

 حوزه این در و کند تقویت اقتصادی هایحوزه ویژه به سازیتصمیم در هاانجمن قانونی جایگاه که است این داریم مجلس از که انتظاری: کرد تاکید وی

 .هستیم قانون نیازمند

 اسالمی مالی ریدکت دوره علوم وزارت همکاری با خوشبختانه که شود تقویت تکمیلی تحصیالت سطح در ویژه به اسالمی مالی رشته باید وی گفته به

 .باشیم داشته دانشجو پذیرش رشته این در زودی به بتوانیم امیدواریم و شده مصوب

 خبرگزاری آنا
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 کرد؛ مطرح مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 ارز بورس اندازیراه لزوم /کشور در اطالعاتی شفافیت وجود عدم

 اکنون: گفت هستیم، کشور در اطالعات شفافیت عدم شاهد متاسفانه اینکه بیان با مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 زرگترینب صاحب آنها از برخی اما کنندنمی منتشر مالی صورت یک حتی که دارد وجود کشور اقتصاد در خیریه هزار 7

 .هستند هواپیمایی هایشرکت

 شکل سرمایه بازار حوزه رد خوبی اقدامات اخیرا اینکه بیان با اسالمی مالی همایش دومین در پورابراهیمی آنا،محمدرضا اقتصادی گروه خبرنگار گزارش به

 .تیمهس شاهد را آن آثار همچنان که بود ایران اقتصاد در بزرگی اتفاق 84 سال در سرمایه بازار قانون تصویب :افزود است، گرفته

 کما. پردازدمی دولتی خشب مالی تامین به اکنون خصوصی بخش مالی تامین جای به زیرا داریم بازار این به نیز هاییگالیه که چند هر: کرد تصریح وی

 .گیرند قرار بازنگری مورد موارد همه باید راستا همین در که دهدمی انجام نیز شکنی نرخ اکنون بازار این اینکه

 کشور در فساد از جلوگیری رایب اطالعات شفافیت قانون بحث کرد، اشاره آن به توانمی و گرفته صورت اخیرا که اقدامات از یکی: کرد تاکید پورابراهیمی

 ارائه به مکلف اعیاجتم تامین و شهرداری جمله از عمومی هایحوزه در فعال نهادهای تمام که کردیم تکلیف اساسی قانون 44 اصل 6 بند در. است

 .باشند خود مالی هایصورت

 نخستین یزن راستا همین در. است شده ابالغ جمهوری رئیس سوی از و تصویب اقتصادی کمیسیون در دهم مجلس ابتدای در مصوبه این وی گفته به

 .شوند نمایان کشور در اقتصادی شفافیت دستاوردهای تا شد خواهد گرفته بورس سازمان از مسالا پایان گزارش

 هایفعالیت ایجاد از تحمای موضوع به توانمی: گفت است، انجام حال در مجلس در خوبی اقدامات اکنون اینکه بیان با مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 عنوان به معامله اختیار و ازیمو سلف قراردادها، از استفاده موضوع راستا این در که کرد اشاره کشاورزی بخش با طمرتب مالی ابزارهای انتشار در کاال بورس

 .است بوده مجلس مصوبات جمله از دولت تکلیفی بندهای

 تصویب از سال 33 از بیش اکنون و یدرس تصویب به 67 سال اواخر در کشور بانکی حوزه قانون آخرین: کرد تاکید نیز بانکداری قانون اصالح درباره وی

 .برنداشتند انجام آن اصالح برای گامی نیز متعدد هایمجلس و هادولت و گذردمی ربا بدون آزمایشی قانون

 یادآوری فعلی یاقتصاد ئلمسا با انطباق برای قانون این رسانی روز به موضوع فعلی دولت و گذشته دولت به نهم مجلس در بارها: داد ادامه ابراهیمی پور

 .شد

 نظام مشکالت حل هازارشگ این تمامی در و کنیممی رصد مجلس هایپژوهش مرکز در را اقتصادی فعالین کار و کسب ظرفیت همواره ما: کرد ابراز وی

 .است شده جزئیات وارد اکنون و یبتصو امسال ماه مهر در کشور بانکداری نظام قانون اصالح کلیات. است شده بیان اقتصاد اصلی اولویت عنوان به بانکی

 خبرگزاری آنا
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 پایان تا بانکداری انونق و مرکزی بانک قانون اصالح بخش در دولت لوایح که دهیممی احتمال ما البته: کرد تاکید دهم مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 .ادد خواهیم قرار نظر مد را دموار و ایمگرفته را لوایح این کپی و رونوشت ما البته که نرسد مجلس به نیز یازدهم دولتی عمر

 به ارز بورس ایجاد موضوع گذشته سال چند از: گفت ارزی التهابات بررسی برای سیف و نیاطیب با هامجلسی گذشته روز نشست برگزاری بر اشاره با وی

 و است فیزیکی عامالتم انجام نیازمند که هکرد اعالم مرکزی بانک اکنون اما شد مطرح بورس عالی شورای در کشور اقتصاد هایضرورت از یکی عنوان

 .است کرده آزاد ارز فروش و خرید درگیر خود بخشنامه با را هابانک و هاصرافی ها،کارگزاری نیز وقتی چند

 شود رسمی باید رخن ینهم است؟ نشده تعیین هاصرافی میان در میانگینی نرخ گذشته روز چند طی آیا :کرد اظهار دهم مجلس در کرمان مردم نماینده

 .کنیم بیشتر را رسمی و آزاد نرخ میان گپ نباید و

 اکنون. گیرد صورت ارزی بازار و پولی هایپیمان بحث در الزم اقدامات اقتصاد وزیر نیاطیب گذشته روز مساعد قول با امیدواریم: کرد عنوان پورابراهیمی

 .است ترتیب بدین کشور اقتصادی وضعیت اما یافته افزایش یورو مقابل در ملی پول برابری ارزش

 .باشد داشته را الزم کاریهم زمینه این در تواندمی مجلس و کند ایفا محوری نقش نیز بنیاندانش حوزه در باید سرمایه بازار: داد ادامه وی

 را ما تواندنمی هاریمتح زمان در شده ایجاد هایخالء و هستیم امیدوار بسیار کشور اقتصاد آینده به ما: کرد نشان خاطر مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 تبدیل منطقه اقتصادی ستنخ قدرت به آینده دهه در ایران اما شدیم متحل را بسیاری هایهزینه هاتحریم زمان در که چند هر کند؛ دور مسیرمان از

 .شد خواهد



         دومین همایش مالی اسالمی

66 | 

 

 

 

 :داد خبر بورس سازمان رئیس

 امسال پایان تا سرمایه بازار تومانی میلیارد هزار 100 مالی تامین تحقق

 پایان تا تومان میلیارد هزار 100 به بورس بازار سرمایه تامین میزان رسیدن از بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

 .داد خبر امسال

 امیدوار و باال بسیار مالی امینت در سرمایه بازار رشد اینکه بیان با اسالمی مالی همایش دومین در محمدی شاپور آنا، اقتصادی گروه خبرنگار گزارش به

 خواهد محقق...  و جدید هایشرکت پذیرش سرمایه، میزان افزایش کاال، بورس در سلف اوراق معامالت توسعه با سرمایه تامین این: افزود است، کننده

 .شد

 646 و میلیون 10 و است مناسب بسیار سرمایه بازار عملکرد مردمی مشارکت حوزه در: اظهارکرد نیز بورس بازار در ردمیم مشارکت میزان درباره وی

 .ایمرفته فراتر کنون تا نیز 95 سال نفری میلیون10 هدفگذاری از که دارد وجود سهامداری کد هزار

 رشد بسیار گذشته سنوات با سهمقای در سرمایه بازار امسال ارزش :گفت و کرد عنوان نتوما میلیارد هزار 632 بر بالغ را سرمایه بازار ارزش محمدی

 .برسد تومان میلیارد هزار 688 عدد به سال پایان تا بازار ارزش که شودمی بینیپیش که طوری به داشته

 فراتر تومان میلیارد هزار 135 از امسال ماهه 9 در عدد این اما بوده تومان میلیارد هزار 32 بر بالغ جاری سال تا معامالت ارزش میانگین: داد ادامه وی

 .برسد نیز تومان میلیارد هزار 170 رقم به که کنیممی بینیپیش و رفته

 باید .داشت نخواهد قانونی غیر هایروش با تفاوتی صورت این غیر در باشد داشته مشروعیت باید سود: کرد تصریح بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

 .باشد فقهی قوانین با مطابق و مشروع که دارد موضوعیت زمانی سود که کنیم قبول

 نیز اسالمی مالی شناسیشرو بحث باید و داشته خوبی بسیار رشد اسالمی مالی ابزارهای سایر و منفعت اوراق اجاره، صکوک اوراق اکنون وی گفته به

 .گیرد قرار توجه مورد

 حوزه در چه اسالمی مالی هایابزار بیشتر توسعه شاهد نیز آینده در که امیدواریم و هستند اسالمی تماما ما مالی ابزارهای اکنون: کرد تاکید محمدی

 .باشیم بدهی اوراق حوزه در چه و مالکیت

 در مدیریت سطح خوشبختانه :گفت است، انسانی ونیروی مدیریتی تکنولوژی، لحاظ به اقتصاد پیشرو هایبخش جزء سرمایه بازار اینکه بیان با وی

 .است پیشرفت حال در نیز موجود نگاه نوع این و بوده قبول قابل بورس در شده پذیرفته هایشرکت و هاکارگزاری

 همه قویتت و شفافیت اقتصاد دنکر مردمی اما دارد اشاره مالی نظام تقویت به 9 بند :کرد تاکید مقاومتی اقتصاد کلی اصول 9 بند بر اشاره با محمدی

 .است اصل این مهم بندهای جزء نیز کشور اقتصادی نظام جانبه
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 حضور هاحوزه برخی در: افزود است، مالی منابع کنندگانتامین و گذارانسرمایه شامل که دارد متعددی نفعانذی سرمایه بازار اینکه بر تاکید با محمدی

 به. کندمی عمل برد برد صورت به بازار این و ندارد موضوعیت امری چنین اصال که حالی در شودیم تلقی لطف عنوان به سرمایه بازار در مالی هایشرکت

 .دهدمی قرار گذارسرمایه اختیار در را فرصت این هم و شودمی محسوب تولیدی هایشرکت برای فرصتی هم سرمایه بازار عبارتی

 .است دیبع فرا مکانیزم یک بازار این که حالی در شودمی توجه سرمایه ارباز از بعد یک به تنها گاهی: کرد ابراز مسئول مقام این

 هنوز ما بنابراین است المللیبین هایبازار 30 جزء سرمایه بازار حال این با: کرد تاکید است، دنیا برتر اقتصاد 20 جزء اکنون ایران اقتصاد اینکه بیان با وی

 .هستیم عقب المللیبین عرصه در خود اقتصاد از پله 10

 سرمایه بازار که دارد اشاره وریبهره رشد دادن قرار محور بر مقاومتی اقتصاد کلی اصل 3 بند: کرد اظهار مقاومتی اقتصاد سیاست 3 بند بر اشاره با وی

 .باشد کننده کمک بسیار زمینه این در تواندمی

 تاکید مورد را ملی صادیاقت نیازهای به پاسخگویی هدف با مالی نظام جانبه همه تقویت و اصالح نیز مقاومتی اقتصاد سیاست 9 بند اینکه بیان با محمدی

 شده توجه آن ابعاد به کمتر کنون تا یدشا که است اختیار معامالت شده اندازیراه سرمایه بازار در اخیرا که ابزارهایی از یکی: کرد تصریح دهد،می قرار

 .است

 منفعتی آن فروش و خرید ازای در تا است شده اندازیراه سود کسب هدف با تنها ابزار این که باورند این بر برخی: افزود ربهادا اوراق و بورس سازمان رئیس

 .کنند کسب سود موارد این پرتفوی از هاشرکت که است این ما اصلی هدف اما دارد صحت باور این البته که شود حاصل

 سپس و باشد آپشن ابتدا در که باشد شتهدا ثبات تواندمی زمانی بازار: کرد تصریح کند،می کمک بازارها بیشتر اتثب به اختیاری معامالت اینکه بیان با وی

 .شوند معامله قابل گذاریسرمایه هایصندوق طرفی از. شود اصالح تجارت قانون بود تقسیم بحث

 .شد خواهد اننمای آتی سال هاده طی آنها آثار اما شوند عملیاتی ابزارها این از اعظمی بخش آینده سال دو یکی طی است ممکن وی گفته به

 بسیاری: کرد تاکید شود، حمایت فرصت این از قد تمام صورت به باید کاال بورس مانند اقتصاد در صحیح هایمکانیزم وجود صورت در اینکه بیان با محمدی

 .شود بیشتر حوزه این در هاارگان سایر و دولت همراهی باید بنابراین ندارند انرژی بورس کشورها از

 کند کمک شفافیت به تواندمی IFRS گوییممی که زمانی: کرد ابزار بورس سازمان سوی از خارجی گذاریسیاست بخش در IFRS ابالغ بر اشاره با وی

 .شودمی شامل را اقتصاد بدنه کل بلکه نیست بورس بازار در شفافیت تنها منظور
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 کرد؛ مطرح بورس فقهی کمیته رئیس

 اقتصادی رکود از عبور کلیدشاه دولت هایبدهی تکلیف تعیین

 محسوب خصوصی بخش هایچالش بزرگترین از یکی دولت هایبدهی امروز اینکه بیان با بورس فقهی کمیته رئیس

 کلیدشاه رانپیمانکا به آن پرداخت و هابدهی این تکلیف تعیین که معتقدند ادیاقتص صاحبنظران: گفت شود،می

 .بود خواهد ایران اقتصاد فعلی رکود از عبور

 یکی اینکه بیان با شد، برگزار( س)الزهرا دانشگاه در امروز صبح که اسالمی مالی همایش دومین در موسویان عباس آنا، اقتصادی گروه خبرنگار گزارش به

 تحمیل اقتصاد به را اریبسی تورمی بلندمدت تبعات و آثار شیوه این: افزود است، مرکزی بانک از استقراض اقتصاد، در بودجه کسری تامین هایروش از

. کندمی دایجا وابستگی که رودمی شمار به بودجه کسری تامین برای دیگری روش نیز کشور از خارج از استقراض همچنین. نیست دفاع قابل که کندمی

 .بود خواهد ممکن شیوه بهترین هاپروژه مالی تامین در آنها دادن مشارکت و مردم به شدن متکی بنابراین

 اشتغالزایی و تولید رشد به تجمن که نیز را جدید هایپروژه شروع امکان پیمانکاران، توان کاهش بر عالوه دولت هایبدهی شدن انباشته: داد ادامه وی

 .بردمی بین از شد، خواهد

 بانک به ادامه در و بانکی نظام به ایزنجیره صورت به دولت هایبدهی اکثر بدهی، متشکل بازار نبود دلیل به گذشته هایسال در: کرد تاکید موسویان

 مرکزی بانک از دولت ضاستقرا یلدل به پولی پایه رشد و دولت تعهدات نشدن انجام دلیل به بانکی منابع شدن قفل پدیده دو روند این. شد منتقل مرکزی

 .داشت همراه به را

 رکود از غیرتورمی خروج زمینه تواندمی ایران در بدهی بازار تشکیل کارشناسان اعتقاد به و شد کشور در تورمی رکود ساززمینه پیامد دو این وی، گفته به

 .کند فراهم را

 کرد، استفاده مالی تامین برای ادنی متعارف ابزارهای از تواننمی اسالم در ربا ممنوعیت علت به بهادار، اوراق و بورس سازمان فقهی کمیته رئیس گفته به

 بهادار اوراق انتشار گزین،جای مالی ابزارهای از یکی: کرد تاکید وی .کنند طراحی را واقعی و مفید سودمند ابزارهای توانستند مسلمان متفکران بنابراین

 تسویه یا و خود بودجه کسری تامین برای هادولت طرفی از. کرد استفاده آن از توانمی هاشهرداری و هاشرکت ها،دولت مالی تامین برای که است اسالمی

 .کنند تسویه را خود دیون یا تامین را خود بودجه کسری نقدینگی، کسب و اسالمی بهادار اوراق انتشار با توانندمی دیون

 به توانمی دست این از که کند رمنتش را اسالمی بهادار اوراق از انواعی بدهی، پرداخت سررسید و نیاز نوع به توجه با ندتوامی دولت: کرد ابراز موسویان

 تا: کرد عنوان است، مکروه هیبد ایجاد شریعت، نظر از اینکه بیان با وی .کرد اشاره مرابحه اوراق و مشارکت اوراق سلف، اوراق منفعت، اوراق اجاره، اوراق

 .نیست حرام اقدام این که هرچند کند؛ بدهی منطقه وارد را خود نباید دارد توان انسان که زمانی

 اصل بدهی اوراق انتشار در که است این کرد عنوان هاشرکت و هاشهرداری دولت، به توانمی که آنچه بنابراین: کرد خاطرنشان بورس فقهی کمیته رئیس

 .کنند اثبات شریعت منطق از را خود نیاز دبتوانن اینکه مگر است، کراهت بر
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 خبرگزاری ایسنا

 رییس سازمان بورس اعالم کرد

 اقتصاد دنیاست ۲0اقتصاد ایران جزو 

کند که اقتصاد برتر دنیاست. او تاکید می ۲0رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد اقتصاد ایران جزو 

 .کندک میهای ایران به شفافیت در کل اقتصاد کمشفافیت در بورس

ی نقش بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد دربارهاسالمی که ا -سنا، شاپور محمدی در دومین همایش مالی به گزارش ای

م بازار سرمایه اند. باید بگویردهبند را بارها مرور ک 24مقاومتی، گفت: محورهای مختلف در حوزه اقتصاد مقاومتی وجود دارد که اکثر اهالی بازار سرمایه این 

 .روی اقتصاد استهای پیشهم از لحاظ مدیریتی و هم از لحاظ نیروهای نخبه جزو بخش

کنند نگاهشان رو به تقویت است. تقریبا در تمام ها کار میوی افزود: خوشبختانه در این حوزه مدیریت هوشمند حاکم است و تمام افرادی که در این حوزه

کردن اقتصاد و توان به مردمیتر است که از آنها میاند. البته چند بند از بقیه بندها پررنگگاهی برای بازار سرمایه متصور شدهبندهای اقتصاد مقاومتی جای

 شفافیت در اقتصاد اشاره کرد.

دن است، پس ما شعملیاتی رییس سازمان بورس اضافه کرد: ممکن است بعضی از دوستان بگویند ما اقتصاد را مردمی کردیم و سهام عدالت هم در حال 

کردن اقتصاد محدود به این موضوع نیست. بازار سرمایه نقش توزیع میلیون کد سهامداری خواهیم داشت ولی باید بگویم که بحث شفافیت و مردمی 50

 ست.اتر ایفا شود در رشد اقتصادی کشور موثرتر منابع را دارد هرچه این نقش درست

تواند برای توسعه کارآفرینی یک کانال باشد. وقتی رآفرینی به عنوان یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی، گفت: بازار سرمایه میمحمدی با اشاره به توسعه کا

ها برای این موضوع هستند و یک فرصت شود مشخص است که این کانالطرح میگذاری جسورانه مبنیان و سرمایههای دانشدر فرابورس بحث شرکت

کنیم. خیلی گذاری جسورانه لطف میبنیان و سرمایهاو ادامه داد: نباید این طور فکر کرد که ما به بخش دانش گذاران است.ای عامه سرمایهگذاری برسرمایه

سرمایه  طور نیست. بازارکنند که به این شرکت لطف شده است در صورتی که اصال اینها اگر شرکتی از طریق بازار سرمایه تامین مالی کند فکر میوقت

د: بازار سرمایه یک مکانیزم فرابعدی است. وی تاکید کر .کنند برد پذیرسرمایه هم و گذارسرمایه هم تا آوردمی وجود به همه برای را برد –یک شرایط برد 

ها ها در روزنامهقیمت 70و  69سال آوریم در طوری که به یاد میسالی که بازار سرمایه را در کشور داریم این بازار رشد خوبی کرده است به 50در پی 

 آمد اما االن این بازار گسترش زیادی پیدا کرده است.می
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اندازی شد البته این ابزارها تنها اندازی اختیار معامالت، اظهار کرد: اختیار خرید و فروش اخیرا در بازار سرمایه ایران راهرییس سازمان بورس با اشاره به راه

 ارد.اندازی آنها وجود داف دیگری از جمله کمک به عمق بازار نیز در راهبرای کسب سود نیستند، بلکه اهد

وی  است. بازار سرمایه اول جهان 30هایش اقتصاد ایران را جزو اقتصاد اول دنیا نام برد و تاکید کرد که بازار سرمایه ما بین محمدی در بخشی از صحبت

 قد از آن دفاع کنند و کسی با اشکاالت کوچک آن را زیرسوال نبرد.همه باید تمامادامه داد: وقتی مکانیزم صحیح بورس کاال وجود دارد 

میلیارد تومان سرمایه دارند  1000هایی که باالی ها و شرکتها و بیمه، گفت: به بانکIFRS های مالی به روشرییس سازمان بورس با اشاره به تهیه صورت

کند. ه شفافیت بازار سرمایه، بلکه به شفافیت کل اقتصاد کمک میبنه تنها   تقدیم کنند و این موضوع IFRS شان را از طریقهای مالیابالغ شده که صورت

 کند.همچنین شفافیت در بورس کاال به کل اقتصاد کمک می

 

  :پول نیوز پایگاه خبری تحلیلی،  تجارت آنالینباز نشر 

http://tejaratonline.ir/fa/news/40715/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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         دومین همایش مالی اسالمی

71 | 

 

 

 

 

 

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

 شودهای غیرشفاف محدود میالزام افشای صورت مالی نهادهای عمومی/ حساب

های عمومی هستند، باید اطالعات و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تمام نهادهایی که در حوزه فعالیت

ن سازمان بورس است که اگر این کارها را نهادها انجام ندهند، آولی افشای شان را افشا کنند که متهای مالیصورت

 .های بانکی آنها محدود خواهد شدحساب

اندازی بورس ارز گفت: متاسفانه بانک مرکزی و به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در همایش مالی اسالمی ایران با انتقاد از عدم راه

 های میلیاردی را از بین خواهد برد.سازی رانتاندازی بورس ارز و یکسانتوجه هستند در حالی که راهسازی نرخ ارز بییکسان دولت نسبت به

ها نسبت به خرید و فروش ارز را به رئیس کل بانک مرکزی اعالم کردیم و او نیز قول داد وی ادامه داد: روز گذشته اعتراض خود درباره درگیر کردن بانک

ها طی روزهای گذشته چطور بوده و بانک ها و بانکاندازی کند. باید مشخص کرد مکانیزم کشف قیمت ارز بین صرافیتر بورس ارز را راهتا هر چه سریع

 مرکزی همان شیوه را رسمیت بخشد.

است. این در  ثار مثبت آن هنوز هم قابل مشاهدهگذاری صورت گرفته که آمایه و در حیطه قانونهای خوبی از حوزه بازار سرپورابراهیمی گفت: حرکت

وانع تولید نیز طراحی محالی است که در دوران جنگ مباحث مرتبط با آن متوقف شد که نقطه عطف آن تثبیت قانون بازار سرمایه بود البته در قانون حل 

 بازار بدهی در کشور صورت گرفت.

خش خصوصی در این قادهایی به بازار بدهی وجود دارد چرا که تامین مالی بخش دولتی به جای برئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: البته انت

 کند.شکنی میبازار در اولویت قرار گرفته است نوعی نرخ

نجام شده که قابل تاکید اماتی به تازگی اگرفت، گفت: البته اقداکنون افزایش یافته باید در مسیر اصالح قرار میوی با بیان اینکه نرخ بین بانکی که هم

 های اقتصادی در کشور، اصل شفافیت اطالعات که متاسفانه شاهد عدم افشای اطالعات هستیم.است. به نحوی که یکی از ارکان توسعه فعالیت

ریه در کشور داریم که هیچ یک خی 7000تند، باید اطالعات را افشا کنند در حالی که اکنون های عمومی هسوی افزود: تمام نهادهایی که در حوزه فعالیت

های مالی را افشا کنند که متولی ها باید صورتها و موقفهکند. بر اساس قانون تمام نهادهای انقالبی و سیاسی حتی خیریههای مالی خود را افشا نمیصورت

 های بانکی آنها محدود خواهد شد.د و حسابشوافشا نیز سازمان بورس است. که اگر این کار را نهادها انجام ندهند، تغییرات آن ثبت نمی

های بورس کاال برای ابزارهای مالی بحث کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف، سلف موازی و وی افزود: حمایت از ایجاد فعالیت

 تی نیز در حال انجام است.رای اصالح قانون بانکداری نیز اقدامااختیار معامله نیز در صحن علنی مجلس مورد توجه واقع شده است. این در حالی است که ب

 

 خبرگزاری ایسنا

http://isna.ir/news/95101207301/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


         دومین همایش مالی اسالمی

72 | 

 

 

 خبرگزاری ایلنا

 

 :آبادی صالح

 اسالمی مالی سازی نظام چهارگانه های گام

 و ستا اسالم شرع بر منطبق مالی قوانین تمام بلکه شود می توجه اسالمی مالی نظام به تنها نه اسالمی جمهوری در

 وردم را است اسالم شرع بر منطبق که اصولی و دارد نظارت قوانین این بر ناظر نهاد عنوان به نیز نگهبان شورای

 .دهد می قرار تصویب

 مدیران انشجویان،د پژوهشگران، به مقدم خیر ضمن اسالمی مالی همایش دومین در ایران اسالمی مالی انجمن رییس آبادی، صالح علی ایلنا، گزارش به

 کشورهای بر الوهع: گفت و خواند مهمی مقوله را اسالمی مالی نظام فوق مطلب بیان با مالی، حوزه فعاالن همچنین و بورس سازمان و ها بانک عامل

 .کشورهاست این در لمانانمس سرمایه جذب برای مناسبی بسیار ابزار نظام نای زیرا. شود می توجه اسالمی مالی نظام به نیز پیشرفته کشورهای در مسلمان،

 .کرد اشاره است کشور در اسالمی مالی سازی نظام کردن کاربردی برای عملی راهکار که اساسی گام چهار به ادامه در وی

 و ایده فکر،: کرد خاطرنشان و خواند اسالمی مالی سازی منظا در نخست گام را اسالمی مالی حوزه در کاربردی و نظری های پژوهش توسعه آبادی صالح

 و قوانین وضع: گفت و کرد ارزیابی ها پژوهش بر مبتنی را دوم گام وی .است اسالمی و مالی نظام در کاربردی و مالی های پژوهش توسعه مبنای مطالعه

 .است اسالمی مالی حوزه در سازی نظام برای دوم گام حسابداری حوزه همچنین و پولی و مالی بازارهای توسعه برای مناسب مقررات

 وی .کرد بیان یاقتصاد حوزه فعاالن برای آموزشی موسسات و ها دانشگاه سطح در اسالمی مالی آموزش را سوم گام ایران اسالمی مالی انجمن رییس

 .خواند آخر گام را سرمایه بازار در فعال نهادهای و بورس سازمان در فقهی های کمیته ایجاد

 انجام اسالمی مالی نانجم توسط ای ارزنده اقدامات مدت این در: گفت گذشته سال در انجمن این فعالیت آغاز به اشاره با اسالمی مالی انجمن سخنگوی

 می و است حوزه این رد سازی نظام به قادر اسالمی مالی انجمن: داد ادامه وی .است شده طراحی و تدوین ساله ده و ساله پنج های برنامه و است شده

 .دهد ارائه کاربردی های مشاوره و های کمک قوانین وضع در گذاری قانون و پژوهش آموزش، حوزه در تواند

 MBA های دوره ندازیا راه برنامه همچنین و است شده دکتر مقطع در اسالمی مالی دوره برگزاری به موفق اسالمی مالی انجمن: داشت اظهار آبادی صالح

 آمادگی آموزشی و علمی نهاد یک عنوان به انجمن: داد پیشنهاد اسالمی شورای مجلس به خود سخنان پایانی بخش در وی .دارد را اسالمی مالی DBA و

 این قانونی جایگاه دارد ظارانت مجلس از انجمن این البته رساند یاری اقتصادی بانکداری جامع طرح بویژه مالی بازارهای لوایح و ها طرح در را مجلس دارد

 .دهد ارتقا را کنند می کار اقتصادی حوزه در که دیگری های انجمن و انجمن

 یک عنوان به اسالمی مالی نانجم به توانند می نهادها این: گفت و داد قرار خطاب را کشور سرمایه و پولی و مالی بازار در ناظر نهادهای مسوول مقام این

 .کنند اتکا مشورتی بازوی

 

 

 خبرگزاری ایلنا
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 :پورابراهیمی

 شود برچیده باید کشور در دالر سیطره

 مالی همایش دومین در سخنران دومین عنوان به اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون رییس پورابراهیمی،

 .پرداخت کشور در اسالمی رویکرد با مالی مباحث حوزه در مجلس نقش و جایگاه به اسالمی

 دوران و انقالب اوایل: داشت اظهار رکشو در انقالب از پس سرمایه بازار قوانین تاریخچه به اشاره با ابتدا در راور و کرمان مردم نماینده این ایلنا؛، گزارش به

 مباحث و قوانین به بود یاقتصاد توسعه برنامه اول سال آغاز که 68 سال در اما. بود نشده توجهی سرمایه بازار به ،68 تا 57 های سال بین تحمیلی، جنگ

 .شد توجه خاص بطور سرمایه بازار و عام طور به اقتصادی حوزه در گذاری قانون

 مباحث حوزه در سرمایه زاربا بویژه کشور اقتصاد در بزرگی اتفاق سال این در. گردد می باز 84 سال به سرمایه بازار در قوانین عطف نقطه: داد ادامه وی

 .داد رخ گذاری قانون

 بخش در مالی تامین برای ابزاری یبده بازار که بود قرار ابتدا در: گفت و خواند سرمایه بازار در نوین ابزارهای از یکی را بدهی بازار طراحی مسوول مقام این

 چرا. باشد داشته ییاه بازنگری به نیاز بدهی بازار که شود می سبب موضوع این و شد دولتی بخش در مالی تامین برای ابزاری عمل در اما. باشد خصوصی

 .است کرده متاثر را مرکزی بانک های سیاست بدهی بازار اکنون که

 بین بازار بر شد عیینت مالی تامین برای که هایی نرخ و گندم حوزه در کشاورزی بخش در مالی تامین: گفت کشاورزی بخش در مالی تامین به اشاره با وی

 .است شده مالی تامین نرخ و گذاری سپرده نرخ و اقتصاد در تورم نرخ میان فاصله سبب و است گذاشته تاثیر بانکی

 بخش با مرتبط بزارهاییا انتشار کاال، بورس فعالیت از حمایت مانند بندهایی است، شده تصویب بندهایی اخیرا: گفت توسعه ششم برنامه به اشاره ضمن وی

 .دارد سرمایه بازار توسعه به مجلس توجه از نشان که معامله اراختی و موازی سلف سلف،: مانند ابزارهایی همچنین و کشاورزی

 دارد الهس 33 عمر است شده تدوین بانکی نظام در که قانونی: گفت بانکی نظام اصالح ضرورت خصوص در مجلس اقتصادی کمیسیون سخنگوی رئیس

 .ودش اصالح روز مقتضایات با متناسب و اقتصادی طشرای به توجه با است الزم اکنون و است ربا بدون بانکی عملیات همان قانون این
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 است تدوین دست در علم سازی تجاری نویس پیش

 بررسی حال در تصادیاق کمیسیون نیز دهم مجلس در: گفت شد، ورود ربا بدون بانکداری الیحه حوزه به نهم مجلس در اینکه به اشاره با ابراهیمی پور

 ظرفیت این از ات نظام برای است فرصتی که هستند اقتصادی تحصیالت و سوابق دارای دهم مجلس اقتصادی یسیونکم اعضای خوشبختانه. است الیحه این

 .کند استفاده

 .است بر زمان دولت تصویب مسیرهای اما دارد دست در الیحه دو رابطه این در دولت وی گفته به

 هفته دو و است رسیبر دست در جزئیات حاضر حال در: گفت و داد خبر مجلس در رماهمه اول در ربا بدون بانکداری قانون کلیت تصویب از پورابراهیمی

 .شدیم مواجه تقلید مراجع خوب استقبال با که برسانیم مراجع تایید به را قانون این بروزرسانی تا رفتیم مراجع خدمت هم پیش

 دریافت را الیحه رونوشت ما البته گفت است نشده خبری دولت بررسی تحت الیحه دو از هنوز امروز به تا دهم دولت کار به آغاز از اینکه به اشاره با وی

 .دهیم می قرار نظر مورد ها بررسی در و کرده

 وحتی عربستان ی،مالز مثل کشورهای در جهانی تجربه با متناسب  اسالمی مباحث حوزه در کرد درخواست اسالمی مالی انجمن اعضای از ابراهیمی پور

 کرده پیشرفت ربسیا حوزه این در ها رشته و ها تخصص امروز که چرا. شود استفاده نیز داخل علمی های ظرفیت از همچنین و گرفته ککم انگلستان

 .است

 در گذشته سال چند از شد برگزار ارزی التهابات بررسی برای اقتصاد وزیر و مرکزی بانک کل رییس با نشستی: گفت ارز بورس خصوص در همچنین وی

 .گرفت قرار تاکید مورد آن ضرورت و شد بررسی ارز بورس اندازی راه موضوع بورس عالی یشورا

 معامالت شدن کم هب کمک ارز بورس رویکرد: گفت است، فیزیکی ارز نیازمند ارز بورس است معتقد مرکزی بانک اینکه بیان با اقتصادی کمیسیون رییس

 چهار که ارز شدن نرخی تک همانند. کند می تعلل آن انجام در مرکزی بانک چرا دانیم نمی اما. کند می برطرف را ارز بازار های گرفتاری و است فیزیکی

 را ای مبادله و آزاد رزا مبادله مجوز مرکزی بانک که است دوهفته به نزدیک حاضر حال در. است نشده اجرایی هنوز اما شود انجام است قرار که است سال

 .شود می انجام ارز کردن نرخی تک برای قیمت کشف راحتی به نرخ دو این قراردادن میانگین با و است کرده اعالم ها بانک به

 نیز سیف کترد. است معترض موضوع این به مجلس نداردو مردم برای نفعی که شده میلیاردی رانت یک باعث ارز بازار فعلی وضعیت: است معتقد وی

 دادند را بازار این ازیاند راه قول گذشته روز مرکزی بانک کل رییس دلیل همین به. شود اجرابی ارز بورس زودی به است قرار و پذیرفته را مجلس نظرات

 .شود برچیده باید کشور در دالر سیطره و

 اقتصاد حوزه در کشور هسرمای بازار امروز: گفت و دانست مثبتی بسیار اقدام را جسورانه های صندوق اندازی راه ادامه در مجلس اقتصادی کمیسیون رییس

 حال رد مجلس در علم سازی تجاری نویسی پیش حاضر حال در و کند می کمک حوزه این در هم مجس. باشد داشته محوری نقش باید بنیان دانش

 .شود ارائه طرح بصورت تا است بررسی

 موانع از و کند نمی دایجا اقتصاد توسعه در خللی ها تحریم بحث در اخیر های محدودیت هستیم خوشبین کشور اقتصاد آینده به: کرد تاکید خاتمه در وی

 .کنیم می عبور
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 کرد؛ مطرح بورس سازمان فقهی کمیته عضو

 سرمایه بازار طریق از دولت دیون تسویه

 وراقا" عنوان تحت ای مقاله ارائه با اسالمی الیم همایش دومین در بهادار اوراق و بورس سازمان فقهی کمیته عضو

 .پرداخت ایران در سرمایه بازار طریق از دولت دیون تسویه برای جدید راهکار به "طلبکاران دارایی روی اجاره

 

 دولت های دهیب شدن هانباشت: گفت دولت های بدهی انباشت مشکالت شمردن بر با اسالمی مالی ارشد پژوهشگر موسویان سیدعباس ایلنا؛ گزارش به

 .دبر می بین از شود می منجر تولید رشد و زایی اشتغال توسعه به که را جدید های پروژه شروع امکان پیمانکاران، توان کاهش ضمن

 مرکزی بانک به ادامه در و بانکی نظام به ای زنجیره صورت به دولت های بدهی اکثر بدهی از متشکل بازار نبود دلیل به گذشته سالهای در: داد ادامه وی

 .داشت همراه به را کشور اقتصاد در پدیده دو روند این شد؛ می منتقل

 پیامدهای از را مرکزی کبان از دولت استقراض دلیل به پولی پایه رشد و بانکی تعهدات نشدن انجام دلیل به بانکی منابع شدن قفل فقهی، کمیته عضو این

 .شد می کشور اقتصاد در تورمی رکود به منجر هک خواند دولت های بدهی شدن انباشته

 بخش به دولت که ستا هایی بدهی دولت های چالش از یکی امروزه: داشت اظهار بدهی بازار طریق از دولت های بدهی سازماندهی به اشاره با موسویان 

 .است ایران قتصادا فعلی رکود از عبور کلید شاه انکارانپیم به آن پرداخت و دولت های بدهی تعیین که معتقدند اقتصادی صاحبنظران و دارد خصوصی

 نوینی ابزارهای ذارانگ سرمایه برای همچنین و کند می فراهم را رکودی شرایط از رفت برون شرایط بدهی بازار سازماندهی طریق از دولت: داد ادامه وی

 .شود می آورده ارمغان به

 جمله از سرمایه ازارب طریق از مالی تامین و مرکزی بانک از استقراض: گفت و برشمرد را دولت بدهی تپرداخ کارهای راه اسالمی و مالی پژوهشگر این

 .است دولت بدهی پرداخت راهکارهای

 شامل که راهکارهاست نای جمله از( صکوک) اسالمی بهادار اوراق و اسالمی خزانه اسناد: کرد عنوان هم سرمایه بازار طریق از مالی تامین خصوص در وی

 .شود می مرابحه اوراق و سلف اوراق منفعت، اوراق اجاره، اوراق مشارکت، اوراق

 و است اجاره اوراق انتشار نایمب با دارایی در آن دارنده مشاع مالکیت نشاندهنده که دانست انتقال قابل و نام با اوراقی را بهادار اوراق مسوول مقام این

 با اجاره سررسید در دارایی وشفر اختیار با اجاره و تملیک شرط به اجاره: از است عبارت اجاره اوراق انتشار در قبول مورد اجاره قراردادهای انواع: افزود

 .معین قیمت

 

 خبرگزاری ایلنا

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/443627-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87


         دومین همایش مالی اسالمی

76 | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به نیز مرحله چند در که شد عملیاتی 84 سال از نگهبان شورای فقهای و مجلس تایید از پس اسناد این: گفت اسالمی خزانه اسناد خصوص در وی

 .پیوست تحقق

 .کرد اشاره سرمایه بازار طریق از دولت مالی تامین مدل دو به ادامه، در موسویان عباس سید

 مالی تامین اجاره اوراق آن روی دولت سپس کند، می واگذار دولت به نسیه فروش صورت به را خود دارایی دولت بکارطل نخست، مدل در: داد ادامه وی

 دولت از که آنجایی از اما کند، پرداخت بها اجاره باید طلبکار دهد؛ می اجاره طلبکار به استفاده برای را دارایی واسط نهاد آن از پس و کند می منتشر

 .دهد می حواله دولت به را دارایی از استفاده بهای اجاره پرداخت دارد، طلب دارایی یهنس فروش بابت

 اوراق متداول مدل اساس رب و کند می واگذار گذاران سرمایه به نقد فروش بصورت را خود دارایی دولت طلبکار: کرد تشریح گونه این را دوم مدل وی

 تهاتر را همدیگر بدهی دولت با وطلبکار کند می واگذار طلبکار به دومی تملیک شرط به اجاره قرارداد در دولت آنگاه. دهد می انجام مالی تامین اجاره،

 .کنند می

 .کرد قید مالی و شرعی منطق دو بدهی اوراق انتشار برای خود سخنان انتهای در بورس سازمان فقهی کمیته عضو

 امر که شود داده نشان عشر نظر از اینکه مگر است  مکروه بدهی اوراق انتشار: گفت و ردک اشاره بدهی اوراق انتشار کراهت  به شرعی منطق در وی

 .است میان در مشکالت حل برای واجبی

 قابل ظرفیت از و  ازارب کل با متناسب که کند توجه بدهی اوراق انتشار حجم به باید بدهی بازار گذاران سیاست: کرد تاکید  هم مالی منطق در موسویان

 .باشد برخوردار لیقبو

  :نفت،انرژی و اقتصاد پایگاه خبری، بورس پرس، سایت خبری  هدف و اقتصادروزنامه باز نشر 

http://hadafeconomic.com/Template1/Article.aspx?AID=17806
http://hadafeconomic.com/Template1/Article.aspx?AID=17806
http://boursepress.ir/news/43344/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C
http://boursepress.ir/news/43344/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C
http://neconews.com/vdcfyvde.w6dcjagiiw.html
http://neconews.com/vdcfyvde.w6dcjagiiw.html
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 اسالمی؛ مالی انجمن همایش دومین در بورس سازمان رییس

 سال پایان تا سرمایه زاربا از مالی تامین تومان میلیارد هزار 100/دارد اولویت بدهی ابزار بر دارایی ابزار

 رصتف بهترین سرمایه بازار اینکه بر تاکید با اسالمی مالی انجمن همایش دومین در امروز صبح بورس سازمان رییس

 بازار وارد توانند می هستند سودآور های فرصت دنبال که کسانی کشورها همه همانند: گفت است سود کسب برای

 .شوند سرمایه

 ویژه کانال موضوع ینا: گفت و کرد اشاره فرابورس در بنیان دانش های شرکت ورود و جسورانه های صندوق اندازی راه به محمدی پورشا ایلنا، گزارش به

 .کند می کمک عام برای گذاری سرمایه فرصت و مالی تامین ناب، فکر گذاری ارزش به که است خاصی و

 در که است فرصتی نیز یهسرما بازار فعاالن برای بلکه. نیست ها صندوق این برای فرصتی صرفا ایهسرم بازار به جسورانه های صندوق ورود: کرد تاکید وی

 .کند گذاری سرمایه پیشرو رشد پر های شرکت

 ایجاد ذارانگ سرمایه و ها ندوقص برای طرفه دو فرصتی و است برد - برد کار و ساز سرمایه بازار مکانیسم بهادار اوراق و بورس سازمان رییس اعتقاد به

 .است شده

 از برخی ها تحلیل در اام ، است فرابعدی سرمایه بازار: گفت دارد، بعدی چند و جانبه چند نقش سرمایه بازار اینکه به اشاره با بورس سازمان سخنگوی

 .شود می تمرکز بعد یک روی بر حد از بیش و شده گرفته نادیده ابعاد

 .است داشته توجهی قابل ترشگس بازار و شده کشیده زیادی زحمات بازار این برای سالها این در: گفت ایران سرمایه ربازا ساله پنجاه قدمت به اشاره با وی

 افزایش جمله از تنوعیم های محل از مالی تامین این: گفت رسد، می تومان میلیارد هزار 100 به امسال پایان تا مالی تامین اینکه بر تاکید با محمدی

 بازار از مالی تامین قمر سال پایان تا شود می تالش حال، عین در. است ها صندوق و شرکت پذیرش و اوراق انواع انتشار کاال، بورس سلف اوراق سرمایه،

 .است صدی در صد چند و باال رشد که برسد تومان میلیارد هزار 100 به سرمایه

 وجود سرمایه بازار رد سهامداری کد هزار 640 و میلیون 10 از بیش کنون تا و است بوده خوب بسیار عملکرد مردم آحاد مشارکت حوزه در: داد ادامه وی

 .است رفته فراتر بوده کد میلیون ده که 95 سال گذاری هدف از که دارد

 .برسد ریال میلیارد هزار 688 به سال پایان تا است امید که رسیده ریال میلیارد هزار 642 به بازار ارزش وی گفته به

ی بازار اول دنیا قرار دارد و هنوز اقتصاد اول دنیا است، گفت: اما بازار سرمایه کشور ما در رده س 20ازمان بورس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزء رییس س

 .پله برای اینکه به اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد پس نباید هدف ها را کوچک دید 10

 و اصالح قاومتیم اقتصاد نکات دیگر از همچنین است بازاری هر مهم بحث وری بهره و کارایی: گفت مقاومتی قتصادا های سیاست به اشاره با محمدی

 .است واقعی بخش تقویت در پیشگامی و اقتصاد پاسخگویی هدف با مالی نظام جانبه همه تقویت

 

 خبرگزاری ایلنا

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/443614-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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: گفت دارد اجرا دست در و ردهک اجرا را خوبی های برنامه سرمایه بازار یمقاومت اقتصاد اهداف تحقق راستای در اینکه بر تاکید با بورس سازمان رییس

 مهم بسیار آن اجرای که نشده جراا هنوز است مرسوم دنیا در که مستقل فروش و خرید اختیار اما شده اندازی راه بازار در تبعی فروش اختیار ابزار اخیرا

 .است

 افراد تا است شده اندازی راه ها شنآپ کنند می تصور برخی: گفت است، گرفته قرار توجه مورد کمتر شاید بزارا این اندازی راه ابعاد اینکه به اشاره با وی

 پرتفویی از بتوانند اه صندوق و گذاری سرمایه های شرکت که است این اهداف این از یکی. دارد وجود هم دیگری اهداف صورتیکه در کنند کسب سود

 .است گرفته قرار توجه مورد کمتر که است مهمی موضوع بخش این. کنند کسب درآمد است مدت بلند استراتژی عنوان به که

 ابزار: افزود محمدی .ستا کالن و مهم اهداف جزء که کند می کمک بازار موازنه به شود می مقایسه سهم با سهم اختیار قیمت که زمانی وی گفته به

  .بازارهاست ثبات نیز مقاومتی اقتصاد مهم افاهد از یکی که شود می بازار ثبات باعث اختیار

 یکی در ابزارها همه است کنمم که شود توجه باید: گفت شود، می انحراف مانع سرمایه بازار در ها صندوق شدن معامله قابل اینکه بر تأکید با محمدی

 اشاره با ادامه در وی .دهد یم نشان را خود بعدی سالهای در میقع اثرات و نیست ملموس خیلی آنها آثار اول سالهای در اما شود عملیاتی آینده سال دو

 گهارین این: گفت است، شده انجام بسیاری کارهای کاالیی بورسهای صادراتی های رینگ طریق از صادراتی های شرکت به کمک حوزه در اینکه به

 .است بزرگی بسیار فرصت

 همه تحلیلها در باید است عامالتم کارمزد از بیشتر بسیار بورسها از مالیاتی معافیت: افزود و کرد اشاره حوزه این در کارشناسانه غیر انتقادهای به وی

 فرصتهای کوچک اشکال کی با نباید و کنند دفاع آن از باید همه است فعال کاال بورس مثل صحیحی مکانیزم که جایی در. شود گرفته نظر در جوانب

 .برد سوال زیر را خوب

 باید که است کشور ثروت مترینمه انرژی. نیستند مند بهره انرژی از ندارند را بورس این که کشورهایی: افزود و خواند کشور افتخار را یانرژ بورس وی

 .کنند کمک انرژی بورس به باید ارکان همه دلیل همین به شود گذاری قیمت درست

 و تصمیمها از سیاریب و دارد اثر اقتصاد کل شفافیت در IFRS :گفت و کرد ارهاش ها شرکت از گروهی به بورس سازمان توسط IFRS ابالغ به محمدی

 این بر که است رسیده مرحله این به زیادی زحمات با بورس سازمان فقهی کمیته: افزود وی .است اقتصاد کل شفافیت برای بورس سازمان فعالیتهای

 .بود خواهد ارزشمند است، مشروع قتیو سود چراکه کند می عبور فقهی کمیته از فعالیتها همه اساس

 دنیا اسالمی -مالی اوراق همه دارای تقریبی طور به کشور در ما و است اسالمی تماما هم بدهی ابزارهای: کرد تصریح بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

 .شود می معامله

 حوزه این و شده اردو اسالمی مالی های روش بحث در بعد به این زا کرد پیشنهاد اسالمی مالی انجمن به اسالمی – مالی همایش دومین در محمدی

 ظرفیت ابزارها این. برخوردارند توسعه برای باالیی ظرفیت از آن امثال و ابزارها روی مشتقه ابزارها، به رسیدن استنتاج، نحوه. بگیرد قرار توجه مورد

 مشورتی نقش و کرده کمک ندتوا می بسیار حوزه این در انجمن اینکه بر تأکید با وی .هستند معامالت بودن ربوی از دوری و سالمت عدالت، برای خوبی

 .کند کمک ها ذهن نزدیکی و سازی گفتمان به انجمن: گفت باشد، داشته

 ابزار کنار در بدهی دیگرابزار رتعبا هب.  دارد اولویت بدهی ابزار بر ابزار این و است مهم بسیار دارایی ابزار سرمایه بازار در: کرد تصریح پایان در محمدی

 فعالیتها همه اساس این رب که است رسیده مرحله این به زیادی زحمات با بورس سازمان فقهی کمیته: کرد خاطرنشان وی .یابد می معنا که است دارایی

 .بود خواهد ارزشمند است، مشروع وقتی سود چراکه کند می عبور فقهی کمیته از
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 اسالمی؛ مالی همایش دومین حاشیه در

 رسید بورس سازمان به اسالمی مالی جایزه اولین

 شرن زمینه در که حقوقی و حقیقی شخص دو به اسالمی مالی همایش دومین در امروز صبح اسالمی، مالی جایزه اولین

 .شد اعطا اند، کرده بیشتری تالش اسالمی – مالی دانش

 بهادار اوراق و بورس سازمان به حقوقی شخص جایزه شد، برگزار( س)الزاهرا دانشگاه در دی12 یکشنبه امروز که همایش این حاشیه در ، ایلنا گزارش به

 .کرد دریافت را جایزه این بورس سازمان از نمایندگی به سازمان این رئیس محمدی شاپور دکتر و رسید

 مالی جایزه برنده قیقیح شخص اولین نیز بهادار اوراق و بورس سازمان فقهی کمیته فقهی دبیر موسویان سیدعباس والمسلمین االسالمحجت  همچنین

 .کرد تدریاف را خود جایزه و شد ایران در اسالمی

 .شد عرضه و رونمایی همایش روز در و منتشر نیز اسالمی مالی همایش نخستین کتاب گزارش، این اساس بر

 استفتائات  سایت این در. ستا شده بارگزاری وبسایت این در نیز انجمن این انگلیسی کتابخانه و فعال اسالمی مالی انجمن زبان انگلیسی سایت این، بر عالوه

 .است گرفته قرار مخاطبان دسترس در اسالمی – مالی حوزه در

 .شد برگزار الزهرا دانشگاه در اقتصادی گذاران سیاست و بیمه بانکی، نظام سرمایه، بازار مدیران حضور با همایش، این: است گفتنی

 خبرگزاری ایلنا

  :۲۴بورس باز نشر  

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/443620-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://bourse24.ir/news/146277/
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 خبرگزاری ایکنا

 

 

 

 

 

 

 :صالح آبادی عنوان کرد

 سازی در حوزه مالی اسالمیراهکار عملی برای نظام ۴

ت گروه اقتصاد: رئیس انجمن مالی اسالمی ایران عنوان کرد: پژوهش در حوزه مالی اسالمی، وضع قوانین و مقررا

راهکار  ۴های مالی، سازی در نظامها و ساختاربراساس بازارهای مالی اسالمی، آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاه

 .سازی در حوزه مالی اسالمی هستندعملی برای نظام

، علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رئیس انجمن مالی اسالمی ایران صبح امروز در دومین المللی قرآن)ایکنا(خبرگزاری بین به گزارش

هایی از قوانین مالی منحصر اسالمی اظهار کرد: هر چند قانون اساسی و مقررات مالی ما تماما منطبق بر شرعیت مقدس قرآن است اما بخش همایش مالی

 اندیشند.به کشور ما نیست و در بیشتر کشورهای دنیا به موضوع مالی اسالمی برای جذب منابع مالی مسلمانان می

سازی در زمینه مالی اسالمی را دارا هستیم که از جمله شامل پژوهش در حوزه مالی اسالمی و راهکار عملی برای نظام 4وی ادامه داد: ما در کشور خود 

 همچنین وضع قوانین و مقررات براساس بازارهای مالی اسالمی است.

های مالی کشور ین ساختارسازی در نظامهمچنها و مؤسسات کاربردی و مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاه

 همانند بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی از دیگر مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

های وسیعی در حوزه مهارئیس انجمن مالی اسالمی ایران یادآور شد: انجمن مالی اسالمی ایران سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است و تاکنون برن

 ها انجام داده است.ها و همایشگزاری نشستسازی در این زمینه و برپژوهشی، مالی، اسالمی و گفتمان

شود موضوع نقش بازارهای مالی صالح آبادی در پایان گفت: دومین همایش مالی اسالمی که با حضور مسئوالن و مدیران بازار سرمایه و بازار پول برگزار می

 المی در تحقق اقتصاد مقاومتی را محور بحث خود قرار داده است.اس

 

  طلیعهباز نشر: پایگاه خبری تحلیلی 

 خبرگزاری ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3558454/4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://iqna.ir/
http://www.talie.ir/%DB%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85/
http://www.talie.ir/%DB%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85/
http://iqna.ir/fa/news/3558454/4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 :رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

 اند/ تشریح روند اصالح قانون بانکداریهای مالی خود را افشا نکردههزار مؤسسه خیریه صورت 7

ود را های مالی خهزار مؤسسه خیریه در کشور وجود دارند که صورت 7گروه اقتصاد: پورابراهیمی اظهار کرد: اکنون 

 .ضعیتی پایان دهداند و نگاه مجلس این است که به چنین وافشا نکرده

دی ماه، در دومین همایش  12، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صبح امروز، یکشنبه المللی قرآن)ایکنا(خبرگزاری بین به گزارش

ایم و به همین دلیل در مجلس تالش به اهمیت شفافیت در اقتصاد اظهار کرد: ما آثار منفی عدم شفافیت در اقتصاد را مشاهده کردهمالی اسالمی با اشاره 

های مالی خود شد که این شفافیت را به اقتصاد برگردانیم و براساس اقدام مجلس تمامی نهادهایی که در عرصه فعالیت عمومی کشور هستند باید صورت

 تشر کنند.را من

اند و نگاه مجلس این است که به چنین های مالی خود را افشا نکردههزار مؤسسه خیریه در کشور وجود دارند که صورت 7پورابراهیمی عنوان کرد: اکنون 

 وضعیتی پایان دهد.

که با همکاران سازمان بورس در کمیسیون ر این زمینه وجود داشت دهایی مانند ضمانت اجرای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: محدودیت

اند دها موظفاقتصادی مجلس این مشکالت را برطرف کردیم و اکنون حدود سه ماه است که قانون آن توسط رئیس جمهور ابالغ شده است و همه نها

 شود.های بانکی آنها مسدود میگرنه جریمه خواهند شد و حسابوهای مالی خود را افشا کنند صورت

شود. اکنون برنامه ششم توسعه را گذاری در راستای بحث مشکالت اقتصادی به خوبی طی میافزود: خوشبختانه مسیر حرکت مجلس در زمینه قانونوی 

 بورس کاال را در دستور کار داشتیم. های مرتبط بادر دست بررسی داریم و اخیرا مصوباتی برای حمایت از فعالیت

لنی مجلس در روزهای عادامه داد: استفاده از قرارداد سلف، سلف موازی، قرارداد آتی و اختیار معامله از مصوبات صحن رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 

 اخیر بوده است.

اری است ، اصالح قانون بانکدپورابراهیمی به تالش مجلس برای اصالح قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرد و گفت: گام مهم دیگر ما در حوزه بازار پول

غدغه فعاالن اقتصادی هم به عنوان قانون عملیات بانکداری بدون ربا آماده شده و آزمایشی بوده اما تا امروز اصالح نشده است و هم د 1362که از سال 

 علما و هم مردم است که این اصالحات انجام شود.

اند اما این طرح در مجلس نهم به اتمام نرسید اما در مجلس دهم ا اعالم کردهرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مراجع تقلید این دغدغه را باره

ها برای اصالح قانون شروع شده و دولت هم اعالم کرده منتظر الیحه باشید. چند هفته قبل هم خدمت مراجع تقلید رسیدیم که با خوشبختانه تالش

 قتصادی مجلس است.می مکارم شیرازی فرمودند این اقدام شما باقیات صالحات کمیسیون ااهلل العظاستقبال بسیار خوب آنها مواجه شدیم و حضرت آیت

کنیم. البته به احتمال زیاد تا ایم و بدون اقدامات کارشناسی آن را تصویب نمیهای دولتی و خصوصی دادهوی تاکید کرد: ما پیشنهادات الزم را به بانک

های علمی و تخصصی کافی در کشور وجود دارد و امیدواریم از این ظرفیت هم ید. خوشبختانه امروز ظرفیتپایان این دولت الیحه به مجلس نخواهد رس

 برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کنیم.

 

 خبرگزاری ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3558477/7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://iqna.ir/
http://iqna.ir/fa/news/3558477/7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 :رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد

 اسالمی مورد توجه قرار گیردبحث روش شناسی مالی 

بحث  گروه اقتصاد: محمدی با بیان اینکه ابزارهای مالی اسالمی ظرفیت باالی برای توسعه دارند اظهار کرد: باید

 .ها بررسی شودین ابزارشدن و رسیدن به اشناسی مالی اسالمی مورد توجه قرار گیرد و نحوه ساختهروش

دیماه، در دومین همایش مالی اسالمی  12، شاهپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، صبح امروز المللی قرآن)ایکنا(خبرگزاری بین به گزارش

های ه و صندوقهای جسورانبه بیان راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی از مسیر بازار سرمایه پرداخت و گفت: اکنون در فرا بورس موضوع تاسیس صندوق

گذاران عام فرصت تامین مالی فراهم شود و این اقدامی در راستای تحقق گذاری شود و برای سرمایهدانش بنیان مطرح است تا فکر ناب جوانان کشور قیمت

 اقتصاد مقاومتی است.

گذار کند و هم بازدهی مناسب برای سرمایهابع استفاده میرد است که هم شرکت تولیدی از منب-وی ادامه داد: بازار سرمایه یک مکانیزم و ساز و کار برد

 هزار میلیارد تومان رسیده است و باز هم باید بازار سرمایه رشد سریعتری داشته باشد. 100بازار سرمایه به  آید. اکنون تامین مالیدست میبه

ند از سیاست اقتصاد مقاومتی به پیشتازی اقتصاد بشاره کرد و گفت: در این های اقتصادی مقاومتی ارئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به بند دوم سیاست

 های جسورانه در فرا بورس شکل گرفت.ه در این راستا بورس، ایده و صندوقبنیان اشاره شده است کدانش

تواند بسیار بازار سرمایه در این زمینه هم می وری است کهی مربوط به محور قرار دادن رشد بهرههای کلی اقتصاد مقاومتمحمدی افزود: بند سوم سیاست

 خوبی هدف گرفته شده است.وری در بازار سرمایه بهکمک کند و به همین دلیل کارآیی و بهره

ده و در این های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در این بند به تقویت نظام مالی کشور اشاره شرئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به بند نهم سیاست

 .اندازی شد که اقدامی بسیار مهم استراستا اخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بورس راه

پذیری اقتصاد است و در این راستا باید اقداماتی اساسی در بازار سرمایه و های تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور کاهش آسیبوی ادامه داد: یکی از مولفه

 صورت گیرد. اصالحاتی در قانون تجارت

ر این زمینه کشیده شده درئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به بیان اهمیت بازار مالی اسالمی در کشور پرداخت و گفت: تاکنون زحمات زیادی 

کردند اما سازمان بورس مقاومت ه میای با تردید به این موضوع نگاآبادی، کمیته فقهی در سازمان بورس ایجاد شد عدهاست و وقتی در زمان آقای صالح

 کرد تا فعالیت این کمیته ادامه پیدا کند.

 

 خبرگزاری ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3558507/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
http://iqna.ir/
http://iqna.ir/fa/news/3558507/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
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اند تا اهلل تسخیری زحمات زیادی کشیدهمقدم و آیتمحمدی یادآور شد: افرادی نظیر حج اسالم سیدعباس موسویان، حسن نظری، غالمرضا مصباحی

ها از کمیته فقهی استعالم شود، چون اعتقاد ما این است که سودی مشروع نباشد، ارزش ندارد و سود باید تای باشد که همه فعالیاکنون شرایط به گونه

 مطابق با قواعد فقه باشد.

لی ه و اکثر ابزارهای ماوی عنوان کرد: خوشبختانه ابزارهای مالی اسالمی همانند صکوک منفعت، صکوک استصناع، اجاره و غیره در بازار سرمایه فعال شد

شدن و رسیدن شناسی مالی اسالمی مورد توجه قرار گیرد و نحوه ساختهاسالمی در دنیا در بازار سرمایه ما نیز وجود دارد؛ بنابراین الزم است بحث روش

 های مالی اسالمی بررسی شود.به ابزار

توان به عنوان اصل اساسی مالی اسالمی نبودن را هیچ کس نمی محمدی تاکید کرد: ابزارهای مالی اسالمی ظرفیت باالی برای توسعه دارند. غروی و ربوی

 تواند در این زمینه کمک کند.می خوبی هم استفاده کنیم و انجمن مالی اسالمیزیر سوال ببرد اما الزم است که این ابزارهای خوب را به

بزارهای مالی اان سازی صورت گیرد و خود مجلس هم در توسعه محمدی عنوان کرد: همچنین الزم است در این زمینه توسط انجمن مالی اسالمی گفتم

ای قرضه در کشور نداریم و امیدواریم در آینده شاهد توسعه هر چه بیشتر ابزارهای مالی اسالمی اسالمی به خوبی کمک کرده است و خوشبختانه هیچ ورقه

 در کشور باشیم.

 

  طلیعهباز نشر: پایگاه خبری تحلیلی 

http://www.talie.ir/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7/
http://www.talie.ir/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7/
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 اولین جایزه مالی اسالمی به سیدعباس موسویان رسید

االسالم گروه اقتصاد: اولین جایزه مالی اسالمی در ایران صبح امروز در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی به حجت

 .سازمان بورس و اوراق بهادار اهدا شد والمسلمین سیدعباس موسویان، دبیر کمیته فقهی

دی ماه، در دانشگاه الزاهرا)س( در حال 12، در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی که از صبح امروز، یکشنبه المللی قرآن)ایکنا(خبرگزاری بین به گزارش

 یک شخص حقیقی و شخص حقوقی اعطا شد.برگزاری است، اولین جایزه مالی اسالمی در ایران به 

ازمان بورس این سبراساس این گزارش جایزه شخص حقوقی به سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و شاهپور محمدی رئیس این سازمان به نمایندگی از 

 جایزه را دریافت کرد.

و اوراق بهادار اولین شخص حقیقی برنده جایزه مالی اسالمی در ایران کمیته فقهی سازمان بورس  االسالم والمسلمین سیدعباس موسویان دبیر فقهیحجت

 شد.

 

 ایکناخبرگزاری 

  طلیعهباز نشر: پایگاه خبری تحلیلی 

http://iqna.ir/fa/news/3558376/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://iqna.ir/
http://iqna.ir/fa/news/3558376/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.talie.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B3/
http://www.talie.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B3/
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 :عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

 اتی برای موفقیت کشور داردهای حیهای اقتصاد مقاومتی پیامسیاست

ر بند پیامی برای موفقیت دارد که بند است و ه ۲۴های کلی اقتصاد مقاومتی گروه اقتصاد: ایروانی اظهار کرد: سیاست

 .های اقتصادی را تهیه کنیمههای الزم برای برنامباید بررسی شوند و از آن طریق شاخص

دی ماه، در همایش مالی اسالمی  12، محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز یکشنبه المللی قرآن)ایکنا(برگزاری بینخ به گزارش

لی های کادامه داد: در بند یکم سیاست به بحث درباره اهمیت توجه به نهادها و بازارهای مالی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت و ضمن بیان مطلب فوق

سازی کلیه امکانات اقتصاد مقاومتی به اهمیت توجه به نظام مالی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و آمده است که به منظور تامین شرایط و فعال

و نقش طبقات کم های جنبی تسهیل شده های اقتصادی باید همکاریمالی برای توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت

 درآمد و متوسط در اقتصاد ارتقاء یابد.

های اساسی دارد و باید روشن شود که گیرد و این بند پیامای مورد غفلت قرار نمیعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: با این روش هیچ مسئله

 آفرینان اصلی آن چه کسانی هستند.نقش

سال تامین مالی خرد  2005ومتی توجه به تأمین مالی خرد بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل سازمان ملل هم سال وی ادامه داد: برای تحقق اقتصاد مقا

 نامگذاری کرد اما ما به این مسئله توجه نکردیم.

شده است و تحقق این مسئله بنیان اشاره ه پیشتازی اقتصاد دانشبهای اقتصاد مقاومتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: در بند دوم سیاست

 ینیم.ایم که اکنون الزم است نتایج آن را ببهای جاری در بخش آموزش هزینه کردههای مالی باشد؛ سه دهه است که در بودجهباید از راه نهادسازی

ها به چه صورتی راهی باشد که این صندوقشد اما اگر نقشه  های خطرپذیر انجامایروانی تاکید کرد: خوشبختانه چند روز قبل آئین رونمایی از صندوق

 کنند موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد.فعالیت می

های های مستقیم دولت و ضمانت وامهای وقفی، اوراق قرض الحسنه، وامگذاری، صندوقهای سرمایهعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: صندوق

 جه بیشتری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به آنها صورت گیرد.بانکی توسط دولت از جمله مسائلی هستند که باید تو

 

 خبرگزاری ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3558524/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://iqna.ir/
http://iqna.ir/fa/news/3558524/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 :مصباحی مقدم تشریح کرد

 قش شفافیت اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتین

 گروه اقتصاد: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: شفافیت به میزان زیادی در کارآمد کردن اقتصاد موثر

 .های اقتصادی پدید آید تا رنجی که در اقتصاد ما وجود دارد برطرف شوداست و این شفافیت باید در همه بخش

، حجت االسالم والمسلمین غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ظهر امروز یکشنبه المللی قرآن)ایکنا(خبرگزاری بین به گزارش

های ما تامین مالی انکدی ماه، در دومین همایش مالی اسالمی با اشاره به اهمیت شفافیت اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اکنون ب 12

 شود.کنند و اگر این نظارت محقق شود بسیاری از مشکالت اقتصادی از جمله رکود برطرف میکنند اما بر نحوه خرج کردن آن نظارت نمیمی

های پولی و ارزی اشاره زههای فسادزا در حوهای اقتصاد مقاومتی به شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و جلوگیری از فعالیتسیاست 19وی افزود: بند 

های اقتصادی پدید آید تا رنجی که در اقتصاد ما وجود دارد. شفافیت به میزان زیادی در کارآمد کردن اقتصاد موثر است و این شفافیت باید در همه بخش

 دارد برطرف شود.

توانست از شعب مختلف یک بانک تأمین و ذی نفع واحد نمی آمدمصباحی مقدم ادامه داد: اگر شفافیت وجود داشت فسادهای کالن اقتصادی پدید نمی

 ها را فراهم کند.ارکنان بانککهای مالی را بسازد و زمینه فریب مالی شود و احیانا صورت

برای بانک مرکزی رکزی مرتبط هستند و این امکان ها به سامانه جامع بانک مهای بانکعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: البته امروزه سامانه

 ه راحتی کشف شود و جلوی این کار گرفته شود.ها را فریب دهد بوجود دارد که اگر ذی نفع واحد بخواهد بانک

بورس  مله در سازمانجرئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: شفافیت اقتصادی یک اصل است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از 

 دی به آن بسیار مهم است.توجه ج

های کلی اقتصاد مقاومتی هم در مورد شفافیت است و به شفاف سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی سیاست 23مصباحی مقدم ادامه داد: بند 

 اد مقاومتی نقش دارد.ازار اشاره دارد و این شفاف سازی در عرصه قیمتگذاری هم بسیار مهم است و در تحقق اقتصهای نظارت بر بشیوه

فاف باشد و با توجه به قیمت وی اظهار کرد: عدم عدالت بین توزیع کننده و تولیدکنند باید از بین برود و باید کاری کنیم که بازارها و قیمت گذاری ما ش

 بازار انتظارات تولیدکننده برآورد شود و تحقق این موارد نیازمند اقداماتی در بازار سرمایه است.

 

 خبرگزاری ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3558568/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://iqna.ir/
http://iqna.ir/fa/news/3558568/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
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ر بورس توسعه یافته دعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فعالیت کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: اکنون ابزارهای مالی 

در کمیته فقهی شدند و مرتب ای هستند که قبال استفاده نمیابزار را تصویب کرده است که غالبا ابزارهای تازه 85است و کمیته فقهی تاکنون بیش از 

 گیرد.یمابزارهای جدید مورد بررسی قرار گرفته و خوشبختانه این بررسی ابزارها از ابعاد مختلف مالی، حقوقی، فقهی و اقتصادی صورت 

اد آمریکا بود و بازار اقتص مصباحی مقدم یاد آور شد: بزرگترین بحران در غرب در بازارهای مالی رخ داد که حاصل ندانم کاری بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی

 میالدی دوران طوالنی مدتی از بحران بر جهان تحمیل شد و آسیبش به ما هم رسید. 2013تا  2008مالی نیویورک سقوط کرد و سال 

د و برای اینکه چنین ید آیرئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: ما نباید اجازه دهیم چنین بحرانی از ذات بازار سرمایه ما پد

ار در آینده اقتصاد ما را اتفاقی نیفتد نگاه ما در کمیته فقهی صرفا فقهی نیست بلکه نگاه آینده پژوهانه هم هست و سعی داریم بررسی کنیم که این ابز

 دچار بحران نکند.
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 دریافت فیلم مصاحبه     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدد طرح بانکداری اسالمی از سه هفته دیگربررسی م

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی به 

 .سوال خبرنگار ایکنا پاسخ داد

 

 خبرگزاری ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3559026/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
http://iqna.ir/fa/news/3559026/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
http://iqna.ir/fa/news/3559026/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
http://iqna.ir/fa/news/3559026/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
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 های خبریها و پایگاهسایت 
 رسانی بازار سرمایه ایرانپایگاه اطالع

 

 

 ؛ کرد تشریح آبادی صالح

 اسالمی مالی سازی نظام چهارگانه های گام

 اسالمی مالی سازی نظام در نخست گام را اسالمی مالی حوزه در کاربردی و نظری های پژوهش توسعه آبادی صالح

 .است اسالمی و مالی نظام در اربردیک و مالی های پژوهش توسعه مبنای مطالعه و ایده فکر،: کرد خاطرنشان و خواند

 ناظر نهاد عنوان به نیز ننگهبا شورای و است اسالم شرع بر منطبق مالی قوانین تمام بلکه شود می توجه اسالمی مالی نظام به تنها نه اسالمی جمهوری در

 .هدد می قرار تصویب مورد را است اسالم شرع بر منطبق که اصولی و دارد نظارت قوانین این بر

 به مقدم خیر ضمن المیاس مالی همایش دومین در ایران اسالمی مالی انجمن رییس آبادی، صالح علی ،(سنا) سرمایه بازار رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 خواند مهمی مقوله را یاسالم مالی نظام فوق مطلب بیان با مالی، حوزه فعاالن همچنین و بورس سازمان و ها بانک عامل مدیران دانشجویان، پژوهشگران،

 سرمایه جذب برای ناسبیم بسیار ابزار نظام این زیرا. شود می توجه اسالمی مالی نظام به نیز پیشرفته کشورهای در مسلمان، کشورهای بر عالوه: گفت و

 .کرد اشاره است شورک در اسالمی مالی سازی نظام کردن کاربردی برای عملی راهکار که اساسی گام چهار به ادامه در وی .کشورهاست این در مسلمانان

 و ایده فکر،: کرد خاطرنشان و خواند اسالمی مالی سازی نظام در نخست گام را اسالمی مالی حوزه در کاربردی و نظری های پژوهش توسعه آبادی صالح

 و قوانین وضع: گفت و کرد ارزیابی ها پژوهش بر تنیمب را دوم گام وی .است اسالمی و مالی نظام در کاربردی و مالی های پژوهش توسعه مبنای مطالعه

 .است اسالمی مالی حوزه در سازی نظام برای دوم گام حسابداری حوزه همچنین و پولی و مالی بازارهای توسعه برای مناسب مقررات

 وی .کرد بیان یاقتصاد حوزه فعاالن برای آموزشی موسسات و ها دانشگاه سطح در اسالمی مالی آموزش را سوم گام ایران اسالمی مالی انجمن رییس

 این فعالیت آغاز به ارهاش با اسالمی مالی انجمن سخنگوی .خواند آخر گام را سرمایه بازار در فعال نهادهای و بورس سازمان در فقهی های کمیته ایجاد

 طراحی و تدوین ساله هد و ساله پنج های برنامه و است شده مانجا اسالمی مالی انجمن توسط ای ارزنده اقدامات مدت این در: گفت گذشته سال در انجمن

 قوانین وضع در ذاریگ قانون و پژوهش آموزش، حوزه در تواند می و است حوزه این در سازی نظام به قادر اسالمی مالی انجمن: داد ادامه وی .است شده

 .دهد ارائه کاربردی های مشاوره و های کمک

 MBA های دوره ندازیا راه برنامه همچنین و است شده دکتر مقطع در اسالمی مالی دوره برگزاری به موفق اسالمی مالی جمنان: داشت اظهار آبادی صالح

 آمادگی آموزشی و علمی نهاد یک عنوان به انجمن: داد پیشنهاد اسالمی شورای مجلس به خود سخنان پایانی بخش در وی  .دارد را اسالمی مالی DBA و

 این قانونی جایگاه دارد ظارانت مجلس از انجمن این البته رساند یاری اقتصادی بانکداری جامع طرح بویژه مالی بازارهای لوایح و ها طرح در را مجلس دارد

 .دهد ارتقا را کنند می کار اقتصادی حوزه در که دیگری های انجمن و انجمن

 یک عنوان به اسالمی مالی نانجم به توانند می نهادها این: گفت و داد قرار خطاب را کشور سرمایه و پولی و مالی بازار در ناظر نهادهای مسوول مقام این

 .کنند اتکا مشورتی بازوی

 رسانی بازار سرمایه ایرانپایگاه اطالع

  اطالعاتباز نشر: روزنامه 

http://sena.ir/Sena__36842__%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.Se
http://sena.ir/Sena__36842__%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.Se
http://sena.ir/Sena__36842__%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.Se
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=255332
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=255332
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 :اسالمی مالی انجمن همایش دومین در بورس سازمان رییس

 دارد اولویت بدهی ابزار بر دارایی ابزار

 سال پایان تا سرمایه بازار از مالی نتامی تومان میلیارد هزار 100

 محل از الیم تامین این: گفت رسد، می تومان میلیارد هزار 100 به امسال پایان تا مالی تامین اینکه بر تاکید با محمدی

 ستا ها صندوق و شرکت پذیرش و اوراق انواع انتشار کاال، بورس سلف اوراق سرمایه، افزایش جمله از متنوعی های

 صد چند و باال رشد که برسد تومان میلیارد هزار 100 به سرمایه بازار از مالی تامین رقم سال پایان تا شود می تالش و

 .است صدی در

 همانند: گفت است سود کسب برای فرصت بهترین سرمایه بازار اینکه بر تاکید با اسالمی مالی انجمن همایش دومین در امروز صبح بورس سازمان رییس

 .شوند سرمایه بازار وارد توانند می هستند سودآور های فرصت دنبال که کسانی اکشوره همه

 اشاره فرابورس در یانبن دانش های شرکت ورود و جسورانه های صندوق اندازی راه به محمدی شاپور ،(سنا) سرمایه بازار رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 .کند می کمک عام برای گذاری سرمایه فرصت و مالی تامین ناب، فکر گذاری ارزش هب که است خاصی و ویژه کانال موضوع این: گفت و کرد

 در که است فرصتی نیز یهسرما بازار فعاالن برای بلکه. نیست ها صندوق این برای فرصتی صرفا سرمایه بازار به جسورانه های صندوق ورود: کرد تاکید وی

 .کند گذاری سرمایه پیشرو رشد پر های شرکت

 ایجاد گذاران سرمایه و ها ندوقص برای طرفه دو فرصتی و است برد - برد کار و ساز سرمایه بازار مکانیسم بهادار اوراق و بورس سازمان رییس عتقادا به

 .است شده

 از برخی ها تحلیل در اام ، است فرابعدی سرمایه بازار: گفت دارد، بعدی چند و جانبه چند نقش سرمایه بازار اینکه به اشاره با بورس سازمان سخنگوی

 این برای سالها این در: تگف ایران سرمایه بازار ساله پنجاه قدمت به اشاره با وی .شود می تمرکز بعد یک روی بر حد از بیش و شده گرفته نادیده ابعاد

 .است داشته توجهی قابل گسترش بازار و شده کشیده زیادی زحمات بازار

 افزایش جمله از تنوعیم های محل از مالی تامین این: گفت رسد، می تومان میلیارد هزار 100 به امسال پایان تا مالی ینتام اینکه بر تاکید با محمدی

 بازار از مالی تامین قمر سال پایان تا شود می تالش حال، عین در. است ها صندوق و شرکت پذیرش و اوراق انواع انتشار کاال، بورس سلف اوراق سرمایه،

 بوده خوب بسیار دعملکر مردم آحاد مشارکت حوزه در: داد ادامه وی .است صدی در صد چند و باال رشد که برسد تومان میلیارد هزار 100 هب سرمایه

 تهرف فراتر بوده کد میلیون ده که 95 سال گذاری هدف از که دارد وجود سرمایه بازار در سهامداری کد هزار 640 و میلیون 10 از بیش کنون تا و است

 .است

 .برسد ریال میلیارد هزار 688 به سال پایان تا است امید که رسیده ریال میلیارد هزار 642 به بازار ارزش وی گفته به

 هنوز و ددار قرار دنیا اول بازار سی رده در ما کشور سرمایه بازار اما: گفت است، دنیا اول اقتصاد 20 جزء ایران اقتصاد اینکه به اشاره با بورس سازمان رییس

 .دید کوچک را ها هدف نباید پس دارد وجود فاصله برسیم ایران اقتصاد به اینکه برای پله 10
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 و اصالح قاومتیم اقتصاد نکات دیگر از همچنین است بازاری هر مهم بحث وری بهره و کارایی: گفت مقاومتی اقتصاد های سیاست به اشاره با محمدی

 .است واقعی بخش تقویت در پیشگامی و اقتصاد پاسخگویی هدف با مالی نظام جانبه همه تقویت

: گفت دارد اجرا دست رد و کرده اجرا را خوبی های برنامه سرمایه بازار مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق راستای در اینکه بر تاکید با بورس سازمان رییس

 مهم بسیار آن اجرای که دهنش اجرا هنوز است مرسوم دنیا در که مستقل فروش و خرید اختیار اما شده اندازی راه بازار در تبعی فروش اختیار ابزار اخیرا

 تا است شده اندازی راه ها نآپش کنند می تصور برخی: گفت ت،اس گرفته قرار توجه مورد کمتر شاید ابزار این اندازی راه ابعاد اینکه به اشاره با وی .است

 پرتفویی از بتوانند اه صندوق و گذاری سرمایه های شرکت که است این اهداف این از یکی. دارد وجود هم دیگری اهداف صورتیکه در کنند کسب سود افراد

 .است گرفته قرار توجه مورد کمتر که است مهمی موضوع بخش این. کنند کسب درآمد است مدت بلند استراتژی عنوان به که

 ابزار: افزود مدیمح .است کالن و مهم اهداف جزء که کند می کمک بازار موازنه به شود می مقایسه سهم با سهم اختیار قیمت که زمانی وی گفته به

  .ستبازارها ثبات نیز مقاومتی اقتصاد مهم اهداف از یکی که شود می بازار ثبات باعث اختیار

 دو یکی در ابزارها همه است ممکن که شود توجه باید: گفت شود، می انحراف مانع سرمایه بازار در ها صندوق شدن معامله قابل اینکه بر تأکید با محمدی

 به اشاره اب ادامه در وی .دهد می نشان را خود بعدی سالهای در عمیق اثرات و نیست ملموس خیلی آنها آثار اول سالهای در اما شود عملیاتی آینده سال

 فرصت رینگها این: گفت است، شده انجام بسیاری کارهای کاالیی بورسهای صادراتی های رینگ طریق از صادراتی های شرکت به کمک حوزه در اینکه

 باید است معامالت کارمزد از ربیشت بسیار ابورسه از مالیاتی معافیت: افزود و کرد اشاره حوزه این در کارشناسانه غیر انتقادهای به وی  .است بزرگی بسیار

 کوچک اشکال یک با بایدن و کنند دفاع آن از باید همه است فعال کاال بورس مثل صحیحی مکانیزم که جایی در. شود گرفته نظر در جوانب همه تحلیلها در

 انرژی. نیستند مند رهبه انرژی از ندارند را بورس این که اییکشوره: افزود و خواند کشور افتخار را انرژی بورس وی .برد سوال زیر را خوب فرصتهای

 .کنند کمک انرژی بورس به باید ارکان همه دلیل همین به شود گذاری قیمت درست باید که است کشور ثروت مهمترین

 و تصمیمها زا بسیاری و دارد اثر اداقتص کل شفافیت در IFRS :گفت و کرد اشاره ها شرکت از گروهی به بورس سازمان توسط IFRS ابالغ به محمدی

 این بر که است رسیده مرحله این به زیادی زحمات با بورس سازمان فقهی کمیته: افزود وی .است اقتصاد کل شفافیت برای بورس سازمان فعالیتهای

 .بود خواهد ارزشمند است، مشروع وقتی سود چراکه کند می عبور فقهی کمیته از فعالیتها همه اساس

 دنیا اسالمی -مالی وراقا همه دارای تقریبی طور به کشور در ما و است اسالمی تماما هم بدهی ابزارهای: کرد تصریح بهادار اوراق و بورس سازمان سرئی

 .شود می معامله

 مورد حوزه این و دهش وارد میاسال مالی های روش بحث در بعد به این از کرد پیشنهاد اسالمی مالی انجمن به اسالمی – مالی همایش دومین در محمدی

 برای خوبی ظرفیت ابزارها این. برخوردارند توسعه برای باالیی ظرفیت از آن امثال و ابزارها روی مشتقه ابزارها، به رسیدن استنتاج، نحوه. بگیرد قرار توجه

 باشد، داشته مشورتی شنق و کرده کمک تواند می بسیار وزهح این در انجمن اینکه بر تأکید با وی .هستند معامالت بودن ربوی از دوری و سالمت عدالت،

 .کند کمک ها ذهن نزدیکی و سازی گفتمان به انجمن: گفت

 ابزار کنار در بدهی دیگرابزار رتعبا به.  دارد اولویت بدهی ابزار بر ابزار این و است مهم بسیار دارایی ابزار سرمایه بازار در: کرد تصریح پایان در محمدی

 فعالیتها همه اساس این بر که است رسیده مرحله این به زیادی زحمات با بورس سازمان فقهی کمیته: کرد خاطرنشان وی .یابد می معنا که است یدارای

 .بود خواهد ارزشمند است، مشروع وقتی سود چراکه کند می عبور فقهی کمیته از

 

  :دیوان  اقتصاد پایگاه خبری، عصربازار، پایگاه خبری اطالعات،  هدف و اقتصاد،  ابرار اقتصادی روزنامهباز نشر 
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http://hadafeconomic.com/Template1/Article.aspx?AID=17806
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=255330
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=255330
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http://divaneghtesad.ir/%D8%A2%D9%BE%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
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 :اسالمی مالی همایش دومین در پورابراهیمی

 شود برچیده باید کشور در ردال سیطره

 شود می اندازی راه زودی به ارز بورس

.  است معترض موضوع این به مجلس. ندارد مردم برای نفعی که شده میلیاردی رانت یک باعث ارز بازار فعلی وضعیت

 کبان کل رییس دلیل همین به. شود اجرابی ارز بورس زودی به است قرار و پذیرفته را مجلس نظرات نیز سیف دکتر

 .شود برچیده باید کشور در دالر سیطره و دادند را بازار این اندازی راه قول گذشته روز مرکزی

 مجلس نقش و هجایگا به اسالمی مالی همایش دومین در سخنران دومین عنوان به اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون رییس پورابراهیمی، دکتر 

 .پرداخت کشور در میاسال رویکرد با مالی مباحث حوزه در

 کشور در انقالب از پس سرمایه ازارب قوانین تاریخچه به اشاره با ابتدا در راور و کرمان مردم نماینده این ،(سنا) سرمایه بازار رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 توسعه برنامه اول سال آغاز که 68 سال در اما. بود نشده توجهی سرمایه بازار به ،68 تا 57 های سال بین تحمیلی، جنگ دوران و انقالب اوایل: داشت اظهار

 .شد توجه خاص بطور سرمایه بازار و عام طور به اقتصادی حوزه در گذاری قانون مباحث و قوانین به بود اقتصادی

 مباحث حوزه در سرمایه زاربا بویژه کشور داقتصا در بزرگی اتفاق سال این در. گردد می باز 84 سال به سرمایه بازار در قوانین عطف نقطه: داد ادامه وی

 .داد رخ گذاری قانون

 بخش در مالی تامین برای ابزاری یبده بازار که بود قرار ابتدا در: گفت و خواند سرمایه بازار در نوین ابزارهای از یکی را بدهی بازار طراحی مسوول مقام این

 چرا. باشد داشته اییه بازنگری به نیاز بدهی بازار که شود می سبب موضوع این و شد دولتی بخش در مالی تامین برای ابزاری عمل در اما. باشد خصوصی

 .است کرده متاثر را مرکزی بانک های سیاست بدهی بازار اکنون که

 بین بازار بر شد عیینت مالی تامین برای که هایی نرخ و گندم حوزه در کشاورزی بخش در مالی تامین: گفت کشاورزی بخش در مالی تامین به اشاره با وی

 .است شده مالی تامین نرخ و گذاری سپرده نرخ و اقتصاد در تورم نرخ میان فاصله سبب و است گذاشته تاثیر بانکی

 بخش با مرتبط بزارهاییا انتشار کاال، بورس فعالیت از حمایت مانند بندهایی است، شده تصویب بندهایی اخیرا: گفت توسعه ششم برنامه به اشاره ضمن وی

 .دارد سرمایه بازار توسعه به مجلس توجه از نشان که معامله اختیار و موازی سلف سلف،: مانند ابزارهایی همچنین و کشاورزی

 دارد الهس 33 عمر است شده تدوین بانکی نظام در که قانونی: گفت بانکی نظام اصالح ضرورت خصوص در مجلس اقتصادی کمیسیون سخنگوی رئیس

 .ودش اصالح روز مقتضایات با متناسب و اقتصادی شرایط به توجه با است الزم اکنون و است ربا بدون بانکی عملیات همان انونق این

 رسانی بازار سرمایه ایرانپایگاه اطالع
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 است تدوین دست در علم سازی تجاری نویس پیش

 بررسی حال در تصادیاق کمیسیون نیز دهم مجلس در: گفت شد، ورود ربا بدون بانکداری الیحه حوزه به نهم مجلس در اینکه به اشاره با ابراهیمی پور

 ظرفیت این از ات نظام برای است فرصتی که هستند اقتصادی تحصیالت و سوابق دارای دهم مجلس اقتصادی کمیسیون اعضای خوشبختانه. است الیحه این

 .کند استفاده

 .است بر زمان دولت تصویب مسیرهای اما دارد دست در الیحه دو رابطه این در دولت وی گفته به

 هفته دو و است رسیبر دست در جزئیات حاضر حال در: گفت و داد خبر مجلس در مهرماه اول در ربا بدون بانکداری قانون کلیت تصویب از پورابراهیمی

 .شدیم مواجه تقلید مراجع خوب استقبال با که برسانیم مراجع تایید به را قانون این بروزرسانی تا رفتیم مراجع خدمت هم پیش

 دریافت را الیحه رونوشت ما البته گفت است نشده خبری دولت بررسی تحت الیحه دو از هنوز امروز به تا دهم دولت کار به آغاز از اینکه به اشاره با وی

 .دهیم می قرار نظر مورد ها بررسی در و کرده

 وحتی عربستان ی،مالز مثل کشورهای در جهانی تجربه با تناسبم  اسالمی مباحث حوزه در کرد درخواست اسالمی مالی انجمن اعضای از ابراهیمی پور

 کرده پیشرفت ربسیا حوزه این در ها رشته و ها تخصص امروز که چرا. شود استفاده نیز داخل علمی های ظرفیت از همچنین و گرفته کمک انگلستان

 .است

 در گذشته سال چند از شد برگزار ارزی التهابات بررسی برای اقتصاد وزیر و مرکزی بانک کل رییس با نشستی: گفت ارز بورس خصوص در همچنین وی

 .گرفت قرار تاکید مورد آن ضرورت و شد بررسی ارز بورس اندازی راه موضوع بورس عالی شورای

 معامالت شدن کم هب کمک ارز بورس رویکرد: گفت است، فیزیکی ارز نیازمند ارز بورس است معتقد مرکزی بانک اینکه بیان با اقتصادی کمیسیون رییس

 چهار که ارز شدن نرخی تک همانند. کند می تعلل آن انجام در مرکزی بانک چرا دانیم نمی اما. کند می برطرف را ارز بازار های گرفتاری و است فیزیکی

 را ای مبادله و آزاد رزا مبادله مجوز مرکزی بانک که است دوهفته به نزدیک حاضر حال در. است نشده اجرایی هنوز اما شود انجام است قرار که است سال

 .شود می انجام ارز کردن نرخی تک برای قیمت کشف راحتی به نرخ دو این قراردادن میانگین با و است کرده اعالم ها بانک به

 نیز سیف کترد. است معترض وعموض این به مجلس نداردو مردم برای نفعی که شده میلیاردی رانت یک باعث ارز بازار فعلی وضعیت: است معتقد وی

 دادند را بازار این ازیاند راه قول گذشته روز مرکزی بانک کل رییس دلیل همین به. شود اجرابی ارز بورس زودی به است قرار و پذیرفته را مجلس نظرات

 .شود برچیده باید کشور در دالر سیطره و

 اقتصاد حوزه در کشور هسرمای بازار امروز: گفت و دانست مثبتی بسیار اقدام را جسورانه ایه صندوق اندازی راه ادامه در مجلس اقتصادی کمیسیون رییس

 حال رد مجلس در علم سازی تجاری نویسی پیش حاضر حال در و کند می کمک حوزه این در هم مجس. باشد داشته محوری نقش باید بنیان دانش

 .شود ارائه طرح بصورت تا است بررسی

 موانع از و کند نمی دایجا اقتصاد توسعه در خللی ها تحریم بحث در اخیر های محدودیت هستیم خوشبین کشور اقتصاد آینده به: کرد دتاکی خاتمه در وی

 .کنیم می عبور
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 کرد؛ مطرح بورس سازمان فقهی کمیته عضو

 سرمایه بازار طریق از دولت دیون تسویه

 وراقا" عنوان تحت ای مقاله ارائه با اسالمی مالی همایش دومین در بهادار وراقا و بورس سازمان فقهی کمیته عضو

 .پرداخت ایران در سرمایه بازار طریق از دولت دیون تسویه برای جدید راهکار به "طلبکاران دارایی روی اجاره

 توان کاهش ضمن دولت های بدهی شدن انباشته: گفت دولت های بدهی انباشت مشکالت شمردن بر با اسالمی مالی ارشد پژوهشگر موسویان سیدعباس

 .برد می بین از شود می منجر تولید رشد و زایی اشتغال توسعه به که را جدید های پروژه شروع امکان پیمانکاران،

 مرکزی بانک به ادامه در و بانکی نظام به ای زنجیره صورت به دولت های بدهی اکثر بدهی از متشکل بازار نبود دلیل به گذشته سالهای در: داد ادامه وی

 .داشت همراه به را کشور اقتصاد در پدیده دو روند این شد؛ می منتقل

 پیامدهای از را مرکزی کبان از دولت استقراض دلیل به پولی پایه رشد و بانکی تعهدات نشدن انجام دلیل به بانکی منابع شدن قفل فقهی، کمیته عضو این

 .شد می کشور اقتصاد در تورمی رکود به منجر که خواند ولتد های بدهی شدن انباشته

 بخش به دولت که تاس هایی بدهی دولت های چالش از یکی امروزه: داشت اظهار بدهی بازار طریق از دولت های بدهی سازماندهی به اشاره با موسویان

 .است ایران قتصادا فعلی رکود از عبور کلید شاه پیمانکاران به آن پرداخت و دولت های بدهی تعیین که معتقدند اقتصادی صاحبنظران و دارد خصوصی

 نوینی ابزارهای ذارانگ سرمایه برای همچنین و کند می فراهم را رکودی شرایط از رفت برون شرایط بدهی بازار سازماندهی طریق از دولت: داد ادامه وی

 .شود می آورده ارمغان به

 جمله از سرمایه ازارب طریق از مالی تامین و مرکزی بانک از استقراض: گفت و برشمرد را دولت بدهی پرداخت رهایکا راه اسالمی و مالی پژوهشگر این

 .است دولت بدهی پرداخت راهکارهای

 شامل که ارهاستراهک نای جمله از( صکوک) اسالمی بهادار اوراق و اسالمی خزانه اسناد: کرد عنوان هم سرمایه بازار طریق از مالی تامین خصوص در وی

 .شود می مرابحه اوراق و سلف اوراق منفعت، اوراق اجاره، اوراق مشارکت، اوراق

 و است اجاره اوراق انتشار نایمب با دارایی در آن دارنده مشاع مالکیت نشاندهنده که دانست انتقال قابل و نام با اوراقی را بهادار اوراق مسوول مقام این

 با اجاره سررسید در دارایی وشفر اختیار با اجاره و تملیک شرط به اجاره: از است عبارت اجاره اوراق انتشار در قبول مورد اجاره قراردادهای انواع: افزود

 .معین قیمت

 رسانی بازار سرمایه ایرانپایگاه اطالع
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 تحقق به نیز رحلهم چند در که شد عملیاتی 84 سال از نگهبان شورای فقهای و مجلس تایید از پس اسناد این: گفت اسالمی خزانه اسناد خصوص در وی

 .پیوست

 .کرد اشاره سرمایه بازار طریق از دولت مالی تامین مدل دو به ادامه، در موسویان عباس سید

 مالی تامین اجاره اوراق آن روی دولت سپس کند، می واگذار دولت به نسیه فروش صورت به را خود دارایی دولت طلبکار نخست، مدل در: داد ادامه وی

 بابت دولت از که آنجایی از ماا کند، پرداخت بها اجاره باید طلبکار دهد؛ می اجاره طلبکار به استفاده برای را دارایی واسط نهاد آن از پس و کند می منتشر

 .دهد می حواله دولت به را دارایی از استفاده بهای اجاره پرداخت دارد، طلب دارایی نسیه فروش

 اوراق متداول مدل اساس بر و کند می واگذار گذاران سرمایه به نقد فروش بصورت را خود دارایی دولت طلبکار: کرد تشریح گونه این را دوم مدل وی

 می تهاتر را همدیگر بدهی لتدو با وطلبکار کند می واگذار طلبکار به دومی تملیک شرط به اجاره قرارداد در دولت آنگاه. دهد می انجام مالی تامین اجاره،

 .کنند

 .کرد قید مالی و شرعی منطق دو بدهی اوراق انتشار برای خود سخنان انتهای در بورس سازمان فقهی کمیته عضو

 واجبی امر که شود داده نشان شرع نظر از اینکه مگر است  مکروه بدهی اوراق انتشار: گفت و کرد اشاره بدهی اوراق انتشار کراهت  به شرعی منطق در وی

 .است میان در مشکالت حل برای

 قابل ظرفیت از و  ازارب کل با متناسب که کند توجه بدهی اوراق انتشار حجم به باید بدهی بازار گذاران سیاست: کرد تاکید  هم مالی نطقم در موسویان

 .باشد برخوردار قبولی
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 اسالمی؛ مالی همایش دومین حاشیه در

 رسید بورس سازمان به اسالمی مالی جایزه اولین

 خصش جایزه اولین شد، برگزار( س)الزاهرا نشگاهدا در دی1۲ یکشنبه امروز که اسالمی مالی همایش دومین حاشیه در

 ورسب سازمان از نمایندگی به سازمان این رئیس محمدی، شاپور دکتر و رسید بهادار اوراق و بورس سازمان به حقوقی

 .کرد دریافت را جایزه این

  

 بیشتری تالش اسالمی – مالی دانش نشر زمینه در که قوقیح و حقیقی شخص دو به اسالمی مالی همایش دومین در امروز صبح اسالمی، مالی جایزه اولین

 .شد اعطا اند، کرده

 حقوقی شخص جایزه شد، ربرگزا( س)الزاهرا دانشگاه در دی12 یکشنبه امروز که همایش این حاشیه در ،(سنا) سرمایه بازار رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 .کرد فتدریا را جایزه این بورس سازمان از نمایندگی به سازمان این رئیس محمدی، شاپور دکتر و رسید بهادار اوراق و بورس سازمان به

 مالی جایزه برنده قیقیح شخص اولین نیز بهادار اوراق و بورس سازمان فقهی کمیته فقهی دبیر موسویان، سیدعباس والمسلمین االسالمحجت همچنین

 .کرد دریافت را خود جایزه و شد ایران در اسالمی

 .شد عرضه و رونمایی همایش روز در و منتشر نیز اسالمی مالی همایش نخستین کتاب گزارش، این ساسا بر

 استفتائات  سایت این در. ستا شده بارگزاری وبسایت این در نیز انجمن این انگلیسی کتابخانه و فعال اسالمی مالی انجمن زبان انگلیسی سایت این، بر عالوه

 .است گرفته قرار مخاطبان دسترس در اسالمی – مالی حوزه در

 .شد برگزار الزهرا دانشگاه در اقتصادی گذاران سیاست و بیمه بانکی، نظام سرمایه، بازار مدیران حضور با همایش، این: است گفتنی

 

 رسانی بازار سرمایه ایرانپایگاه اطالع

  باز نشر:   پایگاه خبری عصربازار،  پایگاه خبری دیوان  اقتصاد ، سایت کانون کارگزاران

http://sena.ir/Sena__36851__%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF.Se
http://sena.ir/Sena__36851__%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF.Se
http://sena.ir/Sena__36851__%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF.Se
http://seba.ir/?part=news&inc=news&id=1461
http://divaneghtesad.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://divaneghtesad.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.asrebazar.com/News/45964/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.asrebazar.com/News/45964/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 :نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو

 است کلی راه نقشه نیازمند مقاومتی اقتصاد

 است ناپذیر اجتناب جسورانه های صندوق سترشگ

 تولید ها سیاست این دهد می نشان آمارها حاضر حال در. شوند محور تولید اعتباری، و پولی های سیاست باید

 .شود ایجاد جهش باید حوزه این گذاری سیاست در که است محدود تسهیالت بخش به واقعی اعطای و محورنیستند

 اقتصاد واقعی خشب به باید آن های سیاست اجرای برای و است کلی راه نقشه یک نیازمند مقاومتی اقتصاد: کرد تاکید نظام تمصلح تشخیص مجمع عضو 

 .شود توجه

 دستگاه در خصوص این در رویکردها: گفت اسالمی مالی انجمن همایش دومین در ایروانی محمدجواد ،( سنا) سرمایه بازار رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 .است روشن یمتودولوژ یک فاقد موضوع این اجرای که چرا است؛ کرده نگاه مقاومتی اقتصاد به خود منظر از کس هر و  بوده متفاوت مختلف های

 موفقیت رایب حیاتی های مپیا شامل بند هر: گفت بگیرد قرار توجه مورد دقیق طور به باید مقاومتی اقتصاد کلی های سیاست بند 24 اینکه به اشاره با وی

 .است

 نقشه شرایط این در نابراینب است مقاومتی اقتصاد سیاست بند هر با رابطه در بخش هر و مردم نهادها، ها، دستگاه نسبت تعیین راه، نقشه ایروانی، گفته به

 .کرد بررسی را حرکت نحوه بتوان تا شود شفاف آفرینان نقش نسبت و مشخص باید راه

 های سرمایه و یمال منابع امکانات، سازی ملی و شرایط تامین: گفت و کرد اشاره مقاومتی اقتصاد های سیاست یک بند هب نظام مصلحت تشخصیص عضو

 کم طبقات نقش و ددرآم ارتقای بر تاکید و جمعی های همکاری تشویق و تسهیل با اقتصادی های فعالیت در کارآفرینی توسعه منظور به وعلمی انسانی

 .است گرفته قرار بررسی و توجه مورد کمتر اما شده اشاره آن به یک بند در که است مهمی وعموض متوسط و درآمد

 بانکداری. است شده دتاکی خرد مالی سیستم به یک، بند تحلیل در. است مهم بسیار مالی مباحث با نسبتش و دارد پیام چندین یک بند ایروانی گفته به

 .ندارند خصیمش های سیاست پولی های مقام زمینه این در و نیست فراگیر ما کشور در که است مهمی ربسیا موضوع متوسط و کوچک خرد های بنگاه

 پیشتازی ومتیمقا اقتصاد های سیاست دو بند در: گفت و دانست آنها تقویت و حمایت با الحسنه قرض های صندوق بخشی انضباط را دیگر موضوع وی

 چرا است شده ایجاد ام کشور در موضوع این ظرفیت همچنین. است گرفته قرار تاکید مورد باشد، مالی روشن اینهاده محل از باید که بنیان دانش اقتصاد

 .است گیری بهره زمان حاضر حال در و شده هزینه آموزش بحث در جاری های بودجه در دهه سه که

 رسانی بازار سرمایه ایرانپایگاه اطالع

http://sena.ir/Sena__36854__%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.Se
http://sena.ir/Sena__36854__%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.Se
http://sena.ir/Sena__36854__%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.Se
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 تاکنون اما است دهش آغاز آنها کار و رونمایی جسورانه های صندوق از تازگی به: گفت کردو اشاره خطرپذیر هاق صندوق جهانی تجربه به سپس ایروانی

 .اند بوده پیشتاز حوزه این در انقالبی نهادهای هرچند ، بوده محدود آنها تعداد

 . است ناپذیر بجتناا آنها سریع گسترش ضرورت و باشند ایران اقتصاد فعلی شرایط پاسخگوی کردن، عمل اهرمی با توانند می ابزارها این: افزود وی 

 صندوق توسط بانکی یها وام ضمانت و دولت مستقیم وامهای وقفی، های صندوق پذیر، خطر های صندوق به توجه: داد ادامه دو بند با رابطه در ایروانی

 .یابد افزایش آن سرمایه و باشد پذیر خطر صندوق 100 برای مرکزیتی مثابه به باید شکوفایی و نوآوری

 پاسخگویی دفه با کشور مالی نظام جانبه همه تقویت و اصالح مقاومتی اقتصاد های سیاست 9 بند در: داشت اظهار نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو

 .است گرفته قرار تاکید مورد اقتصاد واقعی بخش در پیشگامی و ملی اقتصاد در ثبات ایجاد ملی، اقتصاد نیازهای به

 در البته که کرده انتخاب را مسیری و تهیه را ملی برنامه 12 مقاومتی اقتصاد سیاست های مولفه از دولت: گفت دولت ملی گانه 12 برنامه به اشاره با وی

 .است تکمیل حال

 اینصورت غیر در شود هتوج اقتصاد واقعی بخش به باید. است نشده زده حرفی هیچ اقتصاد واقعی بخش درباره برنامه این در: افزود حال عین در ایروانی

 .گیرد می پیشی مجازی و واقعی غیر بخش

 واقعی اعطای و رنیستندمحو تولید ها سیاست این دهد می نشان آمارها حاضر حال در. شوند محور تولید اعتباری، و پولی های سیاست باید: کرد تاکید وی

 .شود ایجاد جهش باید حوزه این گذاری سیاست در که است محدود تسهیالت بخش به

 های برنامه در که است موضوعی این است؛ مولد غیر و مولد های بخش رشد درصد شدن روشن خصوص این در من مشخص پیشنهاد:  داد ادامه ایروانی

 .شد حذف توسعه پنجم و چهارم
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 کرد؛ مطرح نظرپور االسالم حجت

 مقاومتی اقتصاد بر اسالمی خزانه اسناد تاثیرگذار گانه هفت مسیرهای

 و دهاستفا مورد سرعت به که است اسالمی مالی نوین ابزار یک خزانه اسناد نظرپور، محمدنقی االسالم حجت گفته به

 لفهمو چارچوب در آن کارکردهای و ابزار این بررسی لزوم جهت این از است، گرفته قرار دولت سوی از ریبردا بهره

 .است ضروری امری ابالغی، های سیاست اهداف تامین در ابزار این قدرت و مقاومتی اقتصاد های

  

 امروز، اسالمی مالی همایش دومین در که "مقاومتی اقتصاد و مالی بازارهای تخصصی نشست" در مفید دانشگاه یار استاد نظرپور، محمدنقی االسالم حجت

 "مقاوتی اقتصاد ابالغی های ستسیا اهداف و ها مولفه تحقق در اسالمی خزانه اسناد نقش" عنوان با ای مقاله ایراد به شد، برگزار الزهرا دانشگاه در یکشنبه

 .پرداخت

 سیاست اهداف تامین در هسرمای بازار آفرینی نقش اهمیت به اشاره با نظرپور محمدنقی االسالم حجت ،(اسن) سرمایه بازار رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 .است مقاومتی اقتصاد های فهمول تبیین در ابزارها اثربخشی حداکثر بر مبتنی سرمایه بازار در مالی سازی ابزار: داشت اظهار مقاومتی، اقتصاد ابالغی های

 بندهای در ترمست اهداف و مقاومتی اقتصاد اصلی های مولفه تواند می هایی کانال چه طریق از اسالمی خزانه اسناد" که پرسش این طرح ضمن وی

 بدهی شفافیت رآفرینی،کا ایرانی، کارگر و کار از حمایت ملی، تولید از حمایت طریق از اسالمی خزانه اسناد: گفت ،"کند؟ محقق را ابالغی های سیاست

 .است اثرگذار مقاومتی های مولفه بر نفت، به دولت وابستگی کاهش و منابع از حداکثری تفادهاس دولت، های

 پیمانکاران مطالبات شدن نقد به جرمن اسالمی خزانه اسناد انتشار: گفت مقاومتی، اقتصاد های مولفه بر خزانه اسناد تاثیرگذاری به اشاره با دانشگاه استاد این

 .دارد پی در را اشتغال و سرمایه تحرک امر همین که انجامد می جدید های پیمانکاری به خود موضوع این و شود می

 به توجه نیان،ب دانش تولیدات به توجه: گفت گرفته، صورت مطالعات و رهبری معظم مقام سخنان مبنای بر مقاومتی اقتصاد های مولفه خصوص در وی

 اقتصاد، در مردمی بخش زا حمایت کشور، در موجود منابع از حداکثری استفاده کارگر، و کار از حمایت اقتصادی، مفاسد با مبارزه داخلی، تولیدات کیفیت

 .است مقاومتی اقتصاد های مولفه جمله از کارآفرینی و ملی تولید از حمایت مدت، بلند دید

 از اسالمی خزانه سنادا: کرد نشان خاطر و پرداخت اقتصادی های مولفه بر اسالمی خرانه اسناد تاثیرگذاری گانه هفت مسیر به سپس نظرپور السالم حجت

 در البته کارآفرینی رانی،ای کارگر و کار از حمایت ملی، تولید از حمایت یعنی مقاومتی اقتصاد اصلی مولفه هفت بر مثبت تاثیرگذاری به قادر مسیر، هفت

 .است نفت به دولت وابستگی کاهش و ابعمن از حداکثری استفاده دولت، های بدهی شفافیت اشتغالزایی، معنای

 رسانی بازار سرمایه ایرانپایگاه اطالع

http://sena.ir/Sena__36855__%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C.Se
http://sena.ir/Sena__36855__%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C.Se
http://sena.ir/Sena__36855__%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C.Se
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 بدهی تسویه هتج به دولت غالبا باشد، نداشته وجود اسالمی خزانه اسناد چنانچه: گفت نفت، به دولت وابستگی کاهش مولفه، نخستین خصوص در وی

 .کند می اتخاذ را نفت فروش از ناشی منابع از استفاده یعنی راه، ترین ساده کاران پیمان به خود

 بهادار اوراق با تعهد، تبدیل ورتص به را خود بدهی دولت بگیرد، قرار استفاده مورد ها بدهی از قلم این در خزانه اسناد چنانچه: داد ادامه دانشگاه استاد این

 بازار در را اوراق این توانند می نیز پیمانکاران و بیندازد تاخیر به را خود بدهی نقد تسویه که دارد وجود دولت برای امکان این بنابراین. کند می پرداخت

 .ببرند بین از بعدی طرح انجام برای را خود گردش در نقدینگی فقدان مشکالت و کرده نقد

 منابع دارندگان راکد و مازاد های سرمایه کردن درگیر و خزانه اسناد ثانویه بازار تشکیل: کرد تاکید موجود، منابع از حداکثری استفاده خصوص در وی

 .شود می منتهی موجود منابع از حداکثری استفاده به گذاران سرمایه و مالی ازادم

 بدهی مدت کوتاه های هدور در تواند نمی بلندمدت ریزی برنامه بدون دولت: گفت سوم، مولفه عنوان به مدت بلند دید به اشاره با نظرپور االسالم حجت

 با تسویه جهت به نقد ابعمن تامین برای مقتضی ریزی برنامه اوراق، عرضه روز در باید دولت حقیقت در. کند پرداخت خزانه اسناد انتشار طریق از را خود

 این صورت این غیر رد نپذیرد؛ صورت سررسید زمان در اسناد تسویه در نکولی گونه هیچ که ای گونه به دهد؛ انجام سررسید در اوراق نهایی دارندگان

 .داد خواهند ستد از را خود الزم اعتبار اسناد

 از ناشی وقفه بدون ها پروژه ممتد اجرای امکان طریق از کارگر و کار از ناشی حمایت: گفت ایرانی کارگر و کار از حمایت مولفه خصوص در ادامه در وی

 را آنها پیمانکاران، دنز خزانه اداسن های مزیت شدن فراگیر رو این از شود؛ می محقق دولت با قبلی های پروژه حساب تسویه عدم یا و گردش در سرمایه

 .کند می تشویق دولت های پروژه انجام جهت

 تحرک به پیمانکاران الباتمط شدن نقد.  است زایی اشتغال معنای به کارآفرینی مولفه: گفت کارآفرینی عنوان با پنجم مولفه تشریح در دانشگاه استاد این

 .انجامد می اشتغال و سرمایه

 بدهی میزان و حجم شدن مشخص و دولتی های بدهی شفافیت امکان مجرای از: کرد نشان خاطر و کرد عنوان دیگر مولفه را اقتصادی دمفاس با مبارزه وی

 خواهد انتشار رآیندف در را کار طلب پیمانکاران از مشخصی لیست کل داری خزانه اوال که ترتیب بدین. شود می تامین اقتصادی فساد با مبارزه مولفه

 .رود می بین از استفاده سوء و وجوه کردن نقد جهت به گران واسطه حضور امکان داشت نخواهد وجود دیگر نقدی تسویه که آنجا از ثانیا .داشت

 رها بعدی های پروژه انجام رد مالی مضیغه از را داخلی پیمانکاران اسناد، انتشار: گفت و خواند مولفه آخرین را ملی تولید از حمایت نظرپور االسالم حجت

 .دارد وجود پمانکارانی این برای ارز نرخ نوسانات ریسک صورت این در که دارد نیز را خارجی پیمانکاران به ارائه قابلیت اسناد این البته سازد می
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 اسالمی مالی همایش دومین از تصویری گزارش

 شاپور دکتر و رسید بهادار اوراق و بورس سازمان به حقوقی شخص جایزه ، اسالمی مالی همایش دومین حاشیه در

 .کرد دریافت را جایزه این بورس سازمان از نمایندگی به سازمان این رئیس محمدی

  

 .شد برگزار االزهر دانشگاه در اقتصادی گذاران سیاست و بیمه بانکی، نظام سرمایه، بازار مدیران حضور با امروز اسالمی مالی همایش دومین

 شاپور دکتر و سیدر بهادار اوراق و بورس سازمان به حقوقی شخص جایزه همایش، این حاشیه در ،( سنا) سرمایه بازار رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 بورس سازمان قهیف تهکمی فقهی دبیر موسویان سیدعباس  همچنین. کرد دریافت را جایزه این بورس سازمان از نمایندگی به سازمان این رئیس محمدی

 .کرد دریافت را خود جایزه و شد ایران در اسالمی مالی جایزه برنده حقیقی شخص اولین  بهادار اوراق و

 رسانی بازار سرمایه ایرانپایگاه اطالع

http://sena.ir/Sena__36859__%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.Se
http://sena.ir/Sena__36859__%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.Se
http://sena.ir/Sena__36859__%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.Se
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 پایگاه خبری بورس کاالی ایران

 

 کرد؛ مطرح بهادار اوراق و بورس سازمان رییس

 ایرانی های شرکت برای بزرگ فرصتی صادراتی، رینگ

: گفت و کرد عنوان صادراتی های شرکت برای بزرگ فرصتی را کاالیی های بورس صادراتی های محمدیرینگ پورشا

 .کنند شایانی کمک ایرانی محصوالت هدفمند صادرات به توانند می انرژی و کاال های بورس

 های بورس اتیصادر های رینگ اسالمی، مالی انجمن یشهما دومین در امروز صبح بورس سازمان رییس ،«ایران کاالی بورس خبری پایگاه» گزارش به

 کمک ایرانی تمحصوال هدفمند صادرات به توانند می انرژی و کاال های بورس: گفت و کرد عنوان صادراتی های شرکت برای بزرگ فرصتی را کاالیی

 .کنند شایانی

 آن از قد تمام باید ددار وجود کاال بورس نام به صحیحی و شفاف بازار قتیو: گفت و کرد اشاره ایران کاالی بورس شفاف های مکانیزم به محمدی شاپور

 .برد سوال زیر آن قوی و درست شفاف، مکانیزم نباید کوچک و اشکال چند با و کرد دفاع

 مباحث از برخی تاسفانهم اما ،است بوده کارمزدها رقم از فراتر بسیار دارد، وجود انرژی بورس و کاال بورس در که مالیاتی های معافیت: افزود محمدی

 .شود داده کشور اقتصادی گذاران سیاست به درستی های عالمت باید بلکه نیست صحیح که شود می مطرح خصوص این در غیرکارشناسی

 برای بلکه نیست، روشندهف و خریدار برای صرفا شفافیت این و دارد وجود شفافیت انرژی و کاال بورس در شود می گفته که زمانی: کرد اضافه ادامه در وی

 .بگیرد قرار توجه مورد باید و بوده مهمی بسیار موضوع این که است کشور اقتصاد کل

 سرمایه بازار برد - برد کار و ساز

 می ستنده دآورسو های فرصت دنبال که کسانی کشورها همه همانند: گفت است سود کسب برای فرصت بهترین سرمایه بازار اینکه بر تاکید با محمدی

 .شوند سرمایه بازار وارد توانند

 خاصی و ویژه انالک موضوع این: گفت و کرد اشاره فرابورس در بنیان دانش های شرکت ورود و جسورانه های صندوق اندازی راه به بورس سازمان رییس

 .کند می کمک عام برای گذاری سرمایه فرصت و مالی تامین ناب، فکر گذاری ارزش به که است

 در که است فرصتی نیز یهسرما بازار فعاالن برای بلکه. نیست ها صندوق این برای فرصتی صرفا سرمایه بازار به جسورانه های صندوق ورود: کرد تاکید وی

 .کند گذاری سرمایه پیشرو رشد پر های شرکت

 ایجاد گذاران سرمایه و ها ندوقص برای طرفه دو فرصتی و است دبر - برد کار و ساز سرمایه بازار مکانیسم بهادار اوراق و بورس سازمان رییس اعتقاد به

 .است شده

 ابعاد از برخی ها لیلتح در است مهم بسیار موضوع این: گفت دارد، بعدی چند و جانبه چند نقش سرمایه بازار اینکه به اشاره با بورس سازمان سخنگوی

 .است فرابعدی سرمایه بازار حالیکه در دشو می تمرکز بعد یک به حد از بیش و شود می گرفته نادیده

 داشته توجهی قابل گسترش زاربا و شده کشیده زیادی زحمات بازار این برای سالها این در: گفت ایران سرمایه بازار ساله پنجاه قدمت به اشاره با وی

 .است

 پایگاه خبری بورس کاالی ایران

http://imereport.ir/news/7913/%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 رشد قابل توجه تامین مالی

متنوعی از جمله افزایش  هزار میلیارد تومان می رسد، گفت: این تامین مالی از محل های 100ه محمدی با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال ب

قم تامین مالی از بازار رسرمایه، اوراق سلف بورس کاال، انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوق ها است. در عین حال، تالش می شود تا پایان سال 

 برسد که رشد باال و چند صد در صدی است. هزار میلیارد تومان 100سرمایه به 

در بازار سرمایه وجود  هزار کد سهامداری 640میلیون و  10وی ادامه داد: در حوزه مشارکت آحاد مردم عملکرد بسیار خوب بوده است و تا کنون بیش از 

 که ده میلیون کد بوده فراتر رفته است. 95دارد که از هدف گذاری سال 

 هزار میلیارد ریال برسد. 688هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به  642بازار به به گفته وی ارزش 

 پله ای بازار سرمایه ایران 10لزوم رشد 

دنیا قرار دارد و هنوز  بازار اول 30اقتصاد اول دنیا است، گفت: اما بازار سرمایه کشور ما در رده  20رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزء 

 پله برای اینکه به اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد پس نباید هدف ها را کوچک دید. 10

مقاومتی اصالح و  محمدی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: کارایی و بهره وری بحث مهم هر بازاری است همچنین از دیگر نکات اقتصاد

 ظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.تقویت همه جانبه ن

در دست اجرا دارد گفت:  رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و

شده که اجرای آن بسیار مهم اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز اجرا ناخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده 

 است.

راه اندازی شده است تا افراد  وی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: برخی تصور می کنند آپشن ها

انند از پرتفویی که که اهداف دیگری هم وجود دارد. یکی از این اهداف این است که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوسود کسب کنند در صورتی

 به عنوان استراتژی بلند مدت است درآمد کسب کنند. این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 هم مقایسه می شود به موازنه بازار کمک می کند که جزء اهداف مهم و کالن است.به گفته وی زمانی که قیمت اختیار سهم با س

 محمدی افزود: ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.

ت همه ابزارها در یکی دو شود، گفت: باید توجه شود که ممکن اس محمدی با تأکید بر اینکه قابل معامله شدن صندوق ها در بازار سرمایه مانع انحراف می

 سال آینده عملیاتی شود اما در سالهای اول آثار آنها خیلی ملموس نیست و اثرات عمیق در سالهای بعدی خود را نشان می دهد.

ثروت کشور است که باید  بهره مند نیستند. انرژی مهمترین وی بورس انرژی را افتخار کشور خواند و افزود: کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی

 درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند.
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و  تصمیمها  ی ازدر شفافیت کل اقتصاد اثر دارد و بسیار IFRS توسط سازمان بورس به گروهی از شرکت ها اشاره کرد و گفت: IFRS محمدی به ابالغ

 فعالیتهای سازمان بورس برای شفافیت کل اقتصاد است.

بور می کند چراکه سود وی افزود: کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی ع

 وقتی مشروع است، ارزشمند خواهد بود.

 ابزارهای بدهی، همگی اسالمی هستند

سالمی دنیا ا -وراق مالیائیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: ابزارهای بدهی هم تماما اسالمی است و ما در کشور به طور تقریبی دارای همه ر

 معامله می شود.

 مورد حوزه این و دهش وارد المیاس مالی های روش بحث در بعد به این از کرد پیشنهاد اسالمی مالی انجمن به اسالمی –محمدی در دومین همایش مالی 

بزارها ظرفیت خوبی برای ا این. برخوردارند توسعه برای باالیی ظرفیت از آن امثال و ابزارها روی مشتقه ابزارها، به رسیدن استنتاج، نحوه. بگیرد قرار توجه

 عدالت، سالمت و دوری از ربوی بودن معامالت هستند.

نزدیکی ذهن ها کمک  وحوزه بسیار می تواند کمک کرده و نقش مشورتی داشته باشد، گفت: انجمن به گفتمان سازی  وی با تأکید بر اینکه انجمن در این

 کند.

 محمدی در پایان تصریح کرد: در بازار سرمایه ابزار دارایی بسیار مهم است و ابزار بدهی در کنار ابزار دارایی است.

فقهی عبور می کند  زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیتها از کمیته وی خاطرنشان کرد: کمیته فقهی سازمان بورس با

 چراکه سود وقتی مشروع است، ارزشمند خواهد بود.
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 پایگاه خبری بورس کاالی ایران

 د؛کر مطرح پورابراهیمی

 کاال بورس در کشاورزی مالی ابزارهای توسعه از مجلس حمایت

 دستور در یکشاورز بخش مالی ابزارهای برای کاال بورس های فعالیت ایجاد از حمایت: گفت ابراهیمیپورابراهیمی پور

 است، هدش واقع توجه مورد صحن در نیز اختیار معامالت و موازی سلف سلف، از استفاده موضوع و گرفته قرار کار

: گفت اسالمی و مالی همایش دومین در امروز مجلس اقتصادی کمیسیون رییس پورابراهیمی، محمدرضا ،«ایران کاالی بورس خبری پایگاه» گزارش به

 دوران در که است یحال در این است، مشاهده قابل هم هنوز آن مثبت آثار که گرفته صورت قانونگذاری حیطه در سرمایه بازار حوزه در خوبی حرکتهای

 در بدهی بازار طراحی یزن تولید موانع رفع قانون در البته. بود سرمایه بازار قانون تصویب آن عطف نقطه که شد متوقف آن با مرتبط مباحث تحمیلی جنگ

 .گرفت صورت کشور

 بازار این در صوصیخ بخش جای به دولتی بخش الیم تامین که چرا دارد، وجود بدهی بازار به انتقادهایی البته: افزود مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 .کند می شکنی نرخ نوعی به و است گرفته قرار اولویت

 قابل که شده انجام تازگی هب که اقداماتی البته شد؛می اصالح مسیر این باید که حالی در یافته، افزایش اکنون هم بانکی بین سود نرخ: کرد تصریح وی

 .هستیم اطالعات یافشا عدم شاهد متاسفانه که است اطالعات شفافیت اصل کشور در اقتصادی فعالیتهای توسعه ارکان از یکی که نحوی به است، تاکید

 داریم کشور در خیریه زاره هفت اکنون که حالی در کنند، افشا را اطالعات باید هستند، عمومی فعالیت حوزه در که نهادهایی تمام پورابراهیمی، گفته به

 .کنند نمی افشا را خود مالی صورتهای یک هیچ که

 سازمان نیز افشا متولی که کنند افشا را مالی صورتهای باید ها موقوفه و ها خیریه حتی و سیاسی و انقالبی نهادهای تمام قانون اساس بر: داشت اظهار وی

 .شد خواهد محدود انها بانکی یحسابها و شود نمی ثبت آنها تغییرات ندهند، انجام نهادها را کار این اگر که است بورس

 و موازی سلف سلف، از هاستفاد موضوع و گرفته قرار کار دستور در کشاورزی بخش مالی ابزارهای برای کاال بورس های فعالیت ایجاد از حمایت: افزود وی

 .است نجاما حال در اقداماتی نیز داریبانک قانون اصالح برای که است حالی در این است، شده واقع توجه مورد صحن در نیز اختیار معامالت

 مشکالت یکبار ماه سه هر مجلس پژوهشهای مرکز در اساس این بر که است آن ساختارهای و بانکی نظام حوزه اقتصادی فعاالن دغدغه: گفت پورابراهیمی

 .دانند می بانکها را خود مشکل اقتصادی فعاالن از درصد 80 که کند می بررسی را کار و کسب

 نظرات این که دارد وجود یتظرف این االن شد؛ مواجه ایشان استقبال با که شد برگزار جلساتی بانکداری قانون برای عظام مراجع با قبل هفته سه: افزود وی

 .کنند ارائه را آن هم دولت پایان تا رسدنمی هم نظر به و نیست مجلس لوایح از خبری حال به تا. کنیم دریافت را کارشناسی

http://imereport.ir/news/7915/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
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 اسالمی؛ شورای مجلس به خطاب آبادی صالح

 مالی بازارهای لوایح ارائه برای اسالمی مالی انجمن آمادگی

 شیآموز و علمی نهاد یک عنوان به انجمن که داد پیشنهاد اسالمی شورای مجلس به ایران اسالمی مالی انجمن رییس

 این تهالب رساند، یاری اقتصادی بانکداری جامع طرح بویژه مالی بازارهای لوایح و ها طرح در را مجلس دارد آمادگی

 ارتقا ار کنند می کار اقتصادی حوزه در که گریدی های انجمن و انجمن این قانونی جایگاه دارد انتظار مجلس از انجمن

 .دهد

 و برشمرد مهم مقوله را اسالمی مالی نظام اسالمی مالی همایش دومین در ایران اسالمی مالی انجمن رییس آبادی، صالح علی آنالین، اقتصاد گزارش به

 سرمایه جذب برای سبیمنا بسیار ابزار نظام این زیرا. شود می توجه اسالمی مالی نظام به نیز پیشرفته کشورهای در مسلمان، کشورهای بر عالوه: گفت

 .کشورهاست این در مسلمانان

 و نظری های هشپژو توسعه:کرد تصریح و اشاره است کشور در اسالمی مالی سازی نظام کردن کاربردی برای عملی راهکار که اساسی گام چهار به وی

 نظام در کاربردی و مالی های پژوهش توسعه مبنای مطالعه و ایده فکر، و است اسالمی مالی سازی نظام رد نخست گام اسالمی مالی حوزه در کاربردی

 شود می محسوب  اسالمی و مالی

 و پولی و مالی ازارهایب توسعه برای مناسب مقررات و قوانین وضع: گفت و کرد ارزیابی ها پژوهش بر مبتنی را دوم گام ایران اسالمی مالی انجمن رییس

 موسسات و ها دانشگاه سطح در اسالمی مالی آموزش را سوم گام وی .است اسالمی مالی حوزه در سازی نظام برای دوم گام حسابداری حوزه همچنین

 .کرد بیان اقتصادی حوزه فعاالن برای آموزشی

 ای ارزنده اقدامات دتم این در:اظهارداشت و برشمرد آخر مگا را سرمایه بازار در فعال نهادهای و بورس سازمان در فقهی های کمیته ایجاد آبادی صالح

 نظام به قادر المیاس مالی انجمن: افزود وی .است شده طراحی و تدوین ساله ده و ساله پنج های برنامه و است شده انجام اسالمی مالی انجمن توسط

 .دهد ارائه کاربردی های مشاوره و های کمک قوانین وضع در گذاری قانون و پژوهش آموزش، حوزه در تواند می و است حوزه این در سازی

 های دوره اندازی هرا برنامه همچنین و است شده دکتر مقطع در اسالمی مالی دوره برگزاری به موفق اسالمی مالی انجمن: گفت ادامه در آبادی صالح

MBA و DBA توانند می نهادها این: گفت و داد قرار خطاب را کشور سرمایه و پولی و یمال بازار در ناظر نهادهای مسوول مقام این .دارد را اسالمی مالی 

 .کنند اتکا مشورتی بازوی یک عنوان به اسالمی مالی انجمن به

 و ها طرح در ار مجلس دارد آمادگی آموزشی و علمی نهاد یک عنوان به انجمن: داد پیشنهاد اسالمی شورای مجلس به خود سخنان پایانی بخش در وی

 دیگری های انجمن و انجمن ینا قانونی جایگاه دارد انتظار مجلس از انجمن این البته رساند، یاری اقتصادی بانکداری جامع طرح بویژه مالی بازارهای وایحل

 .دهد ارتقا را کنند می کار اقتصادی حوزه در که

 اقتصاد آنالین

http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/167996-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 اسالمی؛ مالی انجمن همایش دومین در بورس سازمان رییس

 اول اقتصاد ۲0 زءج ایران اقتصاد /رسدمی تومان میلیارد هزار 100 به سال پایان تا سرمایه بازار مالی تامین

 دنیا

 رایب فرصت بهترین سرمایه بازار اینکه رب تاکید با اسالمی مالی انجمن همایش دومین در امروز بورس سازمان رییس

 سرمایه بازار وارد توانند می هستند سودآور های فرصت دنبال که کسانی کشورها همه همانند: گفت است سود کسب

 .شوند

 کرد اشاره رابورسف در بنیان دانش های شرکت ورود و جسورانه های صندوق اندازی راه به بورس سازمان رییس محمدی شاپور آنالین، اقتصاد گزارش به

 .کند می کمک عام برای گذاری سرمایه فرصت و مالی تامین ناب، فکر گذاری ارزش به که است خاصی و ویژه کانال موضوع این: گفت و

 در که است فرصتی یزن سرمایه بازار فعاالن برای بلکه. نیست ها صندوق این برای فرصتی صرفا سرمایه بازار به جسورانه های صندوق ورود: افزود وی

 .کند گذاری سرمایه پیشرو رشد پر های شرکت

 ایجاد گذاران سرمایه و ها ندوقص برای طرفه دو فرصتی و است برد - برد کار و ساز سرمایه بازار مکانیسم بهادار اوراق و بورس سازمان رییس اعتقاد به

 .است شده

 از برخی ها تحلیل در اام ، است فرابعدی سرمایه بازار: گفت دارد، بعدی چند و جانبه چند شنق سرمایه بازار اینکه به اشاره با بورس سازمان سخنگوی

 .شود می تمرکز بعد یک روی بر حد از بیش و شده گرفته نادیده ابعاد

 .است داشته توجهی قابل ترشگس ازارب و شده کشیده زیادی زحمات بازار این برای سالها این در: گفت ایران سرمایه بازار ساله پنجاه قدمت به اشاره با وی

 افزایش جمله از تنوعیم های محل از مالی تامین این: گفت رسد، می تومان میلیارد هزار 100 به امسال پایان تا مالی تامین اینکه بر تاکید با محمدی

 بازار از مالی تامین قمر سال پایان تا شود می تالش ل،حا عین در. است ها صندوق و شرکت پذیرش و اوراق انواع انتشار کاال، بورس سلف اوراق سرمایه،

 .است صدی در صد چند و باال رشد که برسد تومان میلیارد هزار 100 به سرمایه

 ودوج سرمایه بازار رد سهامداری کد هزار 640 و میلیون 10 از بیش کنون تا و است بوده خوب بسیار عملکرد مردم آحاد مشارکت حوزه در: داد ادامه وی

 .است رفته فراتر بوده کد میلیون ده که 95 سال گذاری هدف از که دارد

 .برسد ریال میلیارد هزار 688 به سال پایان تا است امید که رسیده ریال میلیارد هزار 642 به بازار ارزش وی گفته به

 و دارد قرار دنیا اول بازار ام سی رده در ما کشور سرمایه بازار اما: گفت است، دنیا اول اقتصاد 20 جزء ایران اقتصاد اینکه به اشاره با بورس سازمان رییس

 .دید کوچک را ها هدف نباید پس دارد وجود فاصله برسیم ایران اقتصاد به اینکه برای پله 10 هنوز

 و اصالح قاومتیم اقتصاد نکات یگرد از همچنین است بازاری هر مهم بحث وری بهره و کارایی: گفت مقاومتی اقتصاد های سیاست به اشاره با محمدی

 .است واقعی بخش تقویت در پیشگامی و اقتصاد پاسخگویی هدف با مالی نظام جانبه همه تقویت

 

 اقتصاد آنالین

http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/167993-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
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 و اصالح مقاومتی قتصادا نکات دیگر از همچنین است بازاری هر مهم بحث وری بهره و کارایی: گفت مقاومتی اقتصاد های سیاست به اشاره با محمدی

 .است واقعی بخش تقویت در پیشگامی و اقتصاد پاسخگویی هدف با مالی نظام جانبه ههم تقویت

: گفت دارد اجرا دست در و ردهک اجرا را خوبی های برنامه سرمایه بازار مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق راستای در اینکه بر تاکید با بورس سازمان رییس

 مهم بسیار آن اجرای که نشده جراا هنوز است مرسوم دنیا در که مستقل فروش و خرید اختیار اما شده دازیان راه بازار در تبعی فروش اختیار ابزار اخیرا

 .است

 افراد تا است شده اندازی راه ها شنآپ کنند می تصور برخی: گفت است، گرفته قرار توجه مورد کمتر شاید ابزار این اندازی راه ابعاد اینکه به اشاره با وی

 پرتفویی از بتوانند اه صندوق و گذاری سرمایه های شرکت که است این اهداف این از یکی. دارد وجود هم دیگری اهداف صورتیکه در کنند کسب سود

 .است گرفته قرار توجه مورد کمتر که است مهمی موضوع بخش این. کنند کسب درآمد است مدت بلند استراتژی عنوان به که

 .ستا کالن و مهم اهداف جزء که کند می کمک بازار موازنه به شود می مقایسه سهم با سهم اختیار قیمت که زمانی وی گفته به

 .بازارهاست ثبات نیز مقاومتی اقتصاد مهم اهداف از یکی که شود می بازار ثبات باعث اختیار ابزار: افزود محمدی

 یکی در ابزارها همه است کنمم که شود توجه باید: گفت شود، می انحراف مانع سرمایه بازار در ها صندوق شدن معامله قابل اینکه بر تأکید با محمدی

 .دهد یم نشان را خود بعدی سالهای در عمیق اثرات و نیست ملموس خیلی آنها آثار اول سالهای در اما شود عملیاتی آینده سال دو

 است، شده انجام سیاریب کارهای کاالیی بورسهای صادراتی های رینگ طریق از صادراتی های شرکت به کمک حوزه در اینکه به اشاره با ادامه در وی

 .است بزرگی بسیار فرصت رینگها این: گفت

 همه تحلیلها در باید است عامالتم کارمزد از بیشتر بسیار بورسها از مالیاتی معافیت: افزود و کرد اشاره حوزه این در کارشناسانه غیر انتقادهای به وی

 فرصتهای کوچک اشکال کی با نباید و کنند دفاع آن از باید همه است فعال کاال بورس مثل صحیحی مکانیزم که جایی در. ودش گرفته نظر در جوانب

 مهمترین انرژی. نیستند مند بهره انرژی از ندارند را بورس این که کشورهایی: افزود و خواند کشور افتخار را انرژی بورس وی .برد سوال زیر را خوب

 .کنند کمک انرژی بورس به باید ارکان همه دلیل همین به شود گذاری قیمت درست باید که است کشور ثروت

 و تصمیمها از سیاریب و دارد اثر اقتصاد کل شفافیت در IFRS :گفت و کرد اشاره ها شرکت از گروهی به بورس سازمان توسط IFRS ابالغ به محمدی

 این بر که است رسیده مرحله این به زیادی زحمات با بورس سازمان فقهی کمیته: افزود وی .است داقتصا کل شفافیت برای بورس سازمان فعالیتهای

 .بود خواهد ارزشمند است، مشروع وقتی سود چراکه کند می عبور فقهی کمیته از فعالیتها همه اساس

 دنیا اسالمی -مالی اوراق همه دارای تقریبی طور به کشور در ما و است اسالمی تماما هم بدهی ابزارهای: کرد تصریح بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

 .شود می معامله

 حوزه این و شده اردو اسالمی مالی های روش بحث در بعد به این از کرد پیشنهاد اسالمی مالی انجمن به اسالمی – مالی همایش دومین در محمدی

 ظرفیت ابزارها این. برخوردارند توسعه برای باالیی ظرفیت از آن امثال و ابزارها روی مشتقه ابزارها، به رسیدن استنتاج، نحوه. بگیرد قرار توجه مورد

 .هستند معامالت بودن ربوی از دوری و سالمت عدالت، برای خوبی

 ها ذهن نزدیکی و زیاس گفتمان به انجمن: گفت باشد، داشته مشورتی نقش و کرده کمک تواند می بسیار حوزه این در انجمن اینکه بر تأکید با وی

 .است ییدارا ابزار کنار در بدهی ابزار و است مهم بسیار دارایی ابزار سرمایه بازار در: کرد تصریح پایان در محمدی .کند کمک
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 اسالمی؛ و مالی همایش دومین در پورابراهیمی

 کنندمین افشا را خود مالی هایصورت که مداری خیریه هزار 7 /یافته افزایش بانکیبین سود نرخ

 هیچ هک داریم کشور در خیریه هزار هفت: گفت بانکی سود نرخ افزایش بر تاکید با مجلس اقتصادی کمیسیون رییس

 .کنند نمی افشا را خود مالی صورتهای یک

 سرمایه بازار حوزه در بیخو حرکتهای: گفت( س)الزهرا دانشگاه در اسالمی و مالی همایش دومین در امروز پورابراهیمی محمدرضا آنالین، اقتصاد گزارش به

 آن با مرتبط مباحث تحمیلی جنگ دوران در که است حالی در این است، مشاهده قابل هم هنوز آن مثبت آثار که گرفته صورت قانونگذاری حیطه در

 .گرفت ورتص کشور در بدهی بازار طراحی نیز تولید موانع رفع نقانو در البته. بود سرمایه بازار قانون تصویب آن عطف نقطه که شد متوقف

 قرار اولویت بازار این رد خصوصی بخش جای به دولتی بخش مالی تامین که چرا: دارد،اظهارداشت وجود بدهی بازار به انتقادهایی البته اینکه بیان با  وی

 .کند می شکنی نرخ نوعی به و است گرفته

 انجام تازگی به که اقداماتی البته شد؛می اصالح مسیر این باید که که یافته افزایش حالی در نرخ این: گفت و کرد اشاره بانکی بین سود  نرخ افزایش به وی

 افشای عدم اهدش متاسفانه که است اطالعات شفافیت اصل کشور در اقتصادی فعالیتهای توسعه ارکان از یکی که نحوی به است،  توجه قابل که شده

 .هستیم عاتاطال

 داریم کشور در خیریه زاره هفت اکنون که حالی در کنند، افشا را اطالعات باید هستند، عمومی فعالیت حوزه در که نهادهایی تمام پورابراهیمی، گفته به

 .کنند نمی افشا را خود مالی صورتهای یک هیچ که

 سازمان نیز افشا متولی که کنند افشا را مالی صورتهای باید ها موقوفه و ها خیریه تیح و سیاسی و انقالبی نهادهای تمام قانون اساس بر: داشت اظهار وی

 .شد خواهد محدود انها بانکی حسابهای و شود نمی ثبت آنها تغییرات ندهند، انجام نهادها را کار این اگر که است بورس

 و موازی سلف سلف، از استفاده موضوع و گرفته قرار کار دستور در کشاورزی بخش مالی ابزارهای برای کاال بورس فعالیتهای ایجاد از حمایت: افزود وی

 .است نجاما حال در اقداماتی نیز بانکداری قانون اصالح برای که است حالی در این است، شده واقع توجه مورد صحن در نیز احتیار معامالت

 مشکالت یکبار ماه سه هر مجلس پژوهشهای مرکز در اساس این بر که است آن رهایساختا و بانکی نظام حوزه اقتصادی فعاالن دغدغه: گفت پورابراهیمی

 .دانند می بانکها را خود مشکل اقتصادی فعاالن از درصد 80 که کند می بررسی را کار و کسب

 نظرات این که دارد وجود یتظرف این االن د؛ش مواجه ایشان استقبال با که شد برگزار جلساتی بانکداری قانون برای عظام مراجع با قبل هفته سه: افزود وی

 .کنند ارائه را آن هم دولت پایان تا رسدنمی هم نظر به و نیست مجلس لوایح از خبری حال به تا. کنیم دریافت را کارشناسی

 اقتصاد آنالین

  ۲۴بورسباز نشر: پایگاه خبری 

http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-5/167995-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://bourse24.ir/news/146278/
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 :شد اعالم آبادی صالح توسط

 شود منجر اسالمی مالی نظام سازی پیاده به تواند می که اقدامی ۴

 .کرد معرفی را شود اسالمی مالی نظام سازی پیاده به تواند می که اقدامی ۴ اسالمی مالی انجمن رئیس

 بودن جذاب دلیل هب: شد،گفت برگزار الزهرا دانشگاه در امروز که اسالمی مالی همایش دومین در آبادی صالح علی پرس، بورس خبری پایگاه گزارش به

 اسالمی، مالی نظام به توجه رب عالوه نیز ایران در. دارند ایی ویژه توجه نظام این به نیز پیشرفته کشورهای مسلمان، کشورهای بر عالوه اسالمی، مالی نظام

 .کند می تصویب را اسالم شرع بر منطبق اصول و دارد نظارت قوانین این بر نگهبان شورای و بوده اسالم شرع بر منطبق مالی قوانین تمام

 مالی حوزه در ردیکارب و ظرین های پژوهش توسعه شامل که برشمرد ایران در اسالمی مالی سازی نظام سازی پیاده راهکار عنوان به اساسی گام 4 وی

 نهادهای ها ازمانس در فقهی های کمیته ایجاد و آموزشی موسسات و ها دانشگاه سطح در اسالمی مالی آموزش ، مناسب مقررات و قوانین وضع اسالمی،

 .هستند سرمایه بازار فعال

 گذاری قانون و ژوهشپ آموزش، به کمک ساله، 10 و 5 های برنامه دوینت گذشته، سال در انجمن این فعالیت آغاز به اشاره با اسالمی مالی انجمن رئیس

 کرد اعالم و معرفی هادن این اقدامات جمله از را اسالمی مالی DBA و MBA های دوره اندازی راه برنامه ، دکترا مقطع در اسالمی مالی دوره برگزاری ،

 .دارد اقتصادی بانکداری جامع طرح بویژه مالی بازارهای ایحلو و ها طرح در مجلس به رسانی یاری و کمک آماده انجمن این

 .کنند تکیه مشورتی ازویب یک عنوان به اسالمی مالی انجمن به توانند می کشور سرمایه و پولی و مالی بازار در ناظر نهادهای: داشت اظهار آبادی صالح

 بورس پرس

http://boursepress.ir/news/43339/%DB%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 کاال بورس فعالیت از مجلس حمایت /پذیرفت را ارز بورس اندازی راه مرکزی بانک

 فعالیت از مجلس حمایت و ارز بورس اندازی راه برای مرکزی بانک کل رئیس قول از مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 .داد خبر کاال بورس

 مانند بندهایی یرااخ: گفت توسعه ششم برنامه به اشاره ضمن اسالمی مالی همایش دومین در پورابراهیمی محمدرضا پرس، بورس خبری پایگاه گزارش به

 توجه از نشان که عاملهم اختیار و موازی سلف سلف، مانند ابزارهایی همچنین و کشاورزی بخش با مرتبط ابزارهایی انتشار کاال، بورس فعالیت از حمایت

 .است شده تصویب دارد سرمایه بازار توسعه به مجلس

 اکنون و رباست بدون کیبان عملیات همان قانون این دارد ساله 33 عمر شده، تدوین بانکی نظام در که قانونی: گفت بانکی نظام اصالح ضرورت درباره وی

 .شود اصالح روز مقتضایات با متناسب و اقتصادی شرایط هب توجه با است الزم

 این بررسی حال در صادیاقت کمیسیون نیز دهم مجلس در: گفت شد، ورود ربا بدون بانکداری الیحه حوزه به نهم مجلس در اینکه به اشاره با پورابراهیمی

 ظرفیت این زا تا نظام برای است فرصتی که هستند اقتصادی حصیالتت و سوابق دارای دهم مجلس اقتصادی کمیسیون اعضای خوشبختانه. است الیحه

 .کند استفاده

 .است بر زمان دولت تصویب مسیرهای اما دارد دست در الیحه دو رابطه این در دولت:  گفت وی

 دو و است بررسی تدس در جزئیات اضرح حال در:  گفت و داد خبر مجلس در مهرماه اول در ربا بدون بانکداری قانون کلیت تصویب از مسئول مقام این

 .شدیم مواجه آنها خوب استقبال با که برسانیم مراجع تایید به را قانون این بروزرسانی تا رفتیم مراجع خدمت هم پیش هفته

 را الیحه رونوشت ما لبتها:  فتگ نشده، خبری دولت بررسی تحت الیحه دو از هنوز امروز به تا دهم دولت کار به آغاز از اینکه به اشاره با پورابراهیمی

 .دهیم می قرار نظر مورد ها بررسی در و کرده دریافت

 شورای در گذشته سال چند از. شد برگزار ارزی التهابات بررسی برای اقتصاد وزیر و مرکزی بانک کل رییس با نشستی: گفت ارز بورس درباره همچنین وی

 .است گرفته قرار تاکید مورد آن ضرورت و شده بررسی ارز بورس اندازی راه موضوع بورس عالی

 است فیزیکی معامالت نشد کم به کمک ارز بورس رویکرد:  گفت ، است فیزیکی ارز نیازمند ارز بورس است معتقد مرکزی بانک اینکه بیان با پورابراهیمی

 که است سال چهار که رزا شدن نرخی تک همانند. کند می تعلل آن انجام در مرکزی بانک چرا دانیم نمی اما. کند می برطرف را ارز بازار های گرفتاری و

 ها بانک به را ای بادلهم و آزاد ارز مبادله مجوز مرکزی بانک که است دوهفته به نزدیک حاضر حال در. است نشده اجرایی هنوز اما شود انجام است قرار

 .شود می انجام ارز کردن نرخی تک برای قیمت فکش راحتی به نرخ دو این قراردادن میانگین با و است کرده اعالم

 جلسم نظر نیز سیف ، است معترض موضوع این به مجلس و ندارد مردم برای نفعی که شده میلیاردی رانت یک باعث ارز بازار فعلی وضع:  داد ادامه وی

 ما برای اما شود ااجر نهادی چه نظارت تحت بورس این که است این مرکزی بانک بحث چند هر. شود اجرابی ارز بورس زودی به است قرار و پذیرفته را

 .شود برچیده باید رکشو در دالر سیطره و دادند را بازار این اندازی راه قول گذشته روز مرکزی بانک کل رییس دلیل همین به. نیست مهمی بحث مکان

 بورس پرس

http://boursepress.ir/news/43342/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
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 :کرد اعالم بورس سازمان رئیس

 دنیا 30 رتبه در ایران بورس/سهامداری کدهای جدید آمار /سود کسب فرصت بهترین

 10 از بیش و جدید آمار اعالم با و دانست سود کسب برای فرصت بهترین را ایران بازارسرمایه بورس سازمان رئیس

 .دارد قرار ولا بازار 30 میان در سرمایه بازار دنیا، در ایران اقتصاد ۲0 رتبه برابر در:گفت ایرانی سهامداران میلیونی

 الزهرا انشگاهد در میاسال مالی انجمن توسط امروز صبح که اسالمی مالی انجمن همایش دومین در محمدی شاپور پرس، بورس خبری پایگاه گزارش به

 می هستند دآورسو های فرصت دنبال که کسانی کشورها همه همانند اساس این بر است، سود کسب برای فرصت بهترین سرمایه بازار: گفت شد، برگزار

 .شوند سرمایه بازار وارد توانند

 و مالی تامین ناب، فکر اریگذ ارزش به موضوع این: افزود رابورسف در بنیان دانش های شرکت ورود و جسورانه های صندوق اندازیراه به اشاره با وی

 برای بلکه یستن ها صندوق این برای فرصتی صرفا سرمایه بازار به جسورانه های صندوق ورود. کند می کمک کشور در عام برای گذاری سرمایه فرصت

 .کنند گذاری یهسرما پیشرو رشد پر های شرکت در که است فرصتی نیز سرمایه بازار فعاالن

 انتشار کاال، بورس فسل اوراق سرمایه، افزایش جمله از متنوعی های محل از مالی تامین رقم جاری سال پایان تا اینکه بیان با بورس سازمان سخنگوی

 کرد اعالم هزار 640 و نمیلیو 10 از بیش را سهامداری کدهای تعداد آمار ، رسد می تومان میلیارد هزار 100 به ها صندوق و شرکت پذیرش و اوراق انواع

 .است رفته فراتر 95 سال در کد میلیون 10 هدفگذاری از که

 و اقتصاد بین ایی پله 10 فاصله به توجه با بنابراین و دارد قرار اول بازار 30 میان در سرمایه بازار دنیا، در ایران اقتصاد 20 رتبه برابر در محمدی گفته به

 .شود تلقی کوچک نباید ها هدف جهان، در سرمایه بازار

 جانبه همه تقویت و اصالح متیمقاو اقتصاد نکات از: گفت کرده، اجرا مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق برای مناسبی های برنامه سرمایه بازار اینکه اعالم با وی

 اسالمی -مالی اوراق همه و بوده اسالمی بدهی، بزارهایا همه میان این در. است واقعی بخش تقویت در پیشگامی و اقتصاد پاسخگویی هدف با مالی نظام

 .دارد را دنیا

 این: گفت شده، نجاما بسیاری کارهای نیز کاالیی های بورس صادراتی های رینگ طریق از صادراتی شرکتهای به کمک حوزه در اینکه به اشاره با محمدی

 .است بزرگی بسیار فرصت رینگها

 تحلیلها در باید بنابراین است، تمعامال کارمزد از بیشتر بسیار ها بورس از مالیاتی معافیت: افزود و کرد اشاره حوزه این در هغیرکارشناسان انتقادهای به وی

 کوچک اشکال یک اب نباید و کنند دفاع آن از باید همه است فعال کاال بورس مثل صحیحی مکانیزم که جایی در که چرا شود گرفته نظر در جوانب همه

 .برد سوال زیر را خوب ایفرصته

 همه دلیل ینهم به شود گذاری قیمت درست باید که است کشور ثروت مهمترین انرژی: داشت اظهار و خواند کشور افتخار را انرژی بورس ، محمدی

 .نیستند مند بهره انرژی از ندارند را بورس این که کشورهایی که این بعالوه کنند کمک انرژی بورس به باید ارکان

 بورس پرس

http://boursepress.ir/news/43334/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-30-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
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 شد فقهی کمیته عضو و بورس سازمان آن از اسالمی مالی جایزه اولین

 نشر در شتال دلیل به ناظر نهاد فقهی کمیته عضو و بورس سازمان اسالمی، مالی جایزه اولین اهدا و رونمایی جریان در

 .شدند جایزه این حایز اسالمی، مالی دانش

 

 موسویان عباس و ورسب سازمان شد، برگزار( س) الزاهرا دانشگاه در امروز که اسالمی مالی همایش دومین درحاشیه ، پرس بورس خبری پایگاه گزارش به

 .شدند جایزه این حایز المی،اس مالی دانش نشر در تالش دلیل به ناظر نهاد فقهی کمیته عضو

 

 انگلیسی تابخانهک و اسالمی مالی انجمن زبان انگلیسی سایت ، اسالمی مالی همایش نخستین کتاب عرضه و رونمایی بر عالوه همایش، این در همچنین

 .شد رونمایی اسالمی مالی حوزه استفتائات با همراه

 بورس پرس

http://boursepress.ir/news/43345/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 ایستا نیوز

 

 

 ؛ کرد یحتشر آبادی صالح

 اسالمی مالی سازی نظام کردن کاربردی برای گام۴

 لیما سازی نظام در نخست گام را اسالمی مالی حوزه در کاربردی و نظری های پژوهش توسعه آبادی صالح:ایستانیوز

 اسالمی و مالی نظام در کاربردی و مالی های پژوهش توسعه مبنای مطالعه و ایده فکر،: کرد خاطرنشان و خواند اسالمی

 .است

 خیر ضمن اسالمی الیم همایش دومین در ایران اسالمی مالی انجمن رییس آبادی، صالح علی ،(ایستانیوز) مالی بازارهای رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 مقوله را اسالمی لیما ظامن فوق مطلب بیان با مالی، حوزه فعاالن همچنین و بورس سازمان و ها بانک عامل مدیران دانشجویان، پژوهشگران، به مقدم

 برای مناسبی بسیار زاراب نظام این زیرا. شود می توجه اسالمی مالی نظام به نیز پیشرفته کشورهای در مسلمان، کشورهای بر عالوه: گفت و خواند مهمی

 .کشورهاست این در مسلمانان سرمایه جذب

 .کرد اشاره است کشور در اسالمی مالی سازی نظام کردن کاربردی برای عملی راهکار که اساسی گام چهار به ادامه در وی

 و ایده فکر،: کرد خاطرنشان و خواند اسالمی مالی سازی نظام در نخست گام را اسالمی مالی حوزه در کاربردی و نظری های پژوهش توسعه آبادی صالح

 .است اسالمی و مالی نظام در کاربردی و مالی های پژوهش توسعه مبنای مطالعه

 گام حسابداری حوزه ینهمچن و پولی و مالی بازارهای توسعه برای مناسب مقررات و قوانین وضع: گفت و کرد ارزیابی ها پژوهش بر مبتنی را دوم گام یو

 .است اسالمی مالی حوزه در سازی نظام برای دوم

 ایجاد وی .کرد بیان یاقتصاد حوزه فعاالن برای آموزشی موسسات و ها دانشگاه سطح در اسالمی مالی آموزش را سوم گام ایران اسالمی مالی انجمن رییس

 .خواند آخر گام را سرمایه بازار در فعال نهادهای و بورس سازمان در فقهی های کمیته

 انجام اسالمی الیم نانجم توسط ای ارزنده اقدامات مدت این در: گفت گذشته سال در انجمن این فعالیت آغاز به اشاره با اسالمی مالی انجمن سخنگوی

 می و است حوزه این در سازی نظام به قادر اسالمی مالی انجمن: داد ادامه وی .است شده طراحی و تدوین ساله ده و ساله پنج های برنامه و است شده

 .دهد ارائه کاربردی های مشاوره و های کمک قوانین وضع در گذاری قانون و پژوهش آموزش، حوزه در تواند

 های دوره اندازی راه برنامه همچنین و است شده دکتر مقطع در اسالمی مالی دوره برگزاری به موفق اسالمی مالی انجمن: داشت اظهار یآباد صالح 

MBA و DBA آموزشی و لمیع نهاد یک عنوان به انجمن: داد پیشنهاد اسالمی شورای مجلس به خود سخنان پایانی بخش در وی .دارد را اسالمی مالی 

 جایگاه دارد انتظار جلسم از انجمن این البته رساند یاری اقتصادی بانکداری جامع طرح بویژه مالی بازارهای لوایح و ها طرح در را مجلس دارد یآمادگ

 .دهد ارتقا را کنند می کار اقتصادی حوزه در که دیگری های انجمن و انجمن این قانونی

 یک عنوان به اسالمی مالی منانج به توانند می نهادها این: گفت و داد قرار خطاب را کشور سرمایه و پولی و مالی بازار در ناظر نهادهای مسوول مقام این 

 .کنند اتکا مشورتی بازوی

 ایستا نیوز

http://istanews.ir/news/185241/%DB%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 کرد مطرح پورابراهیمی

 آیدنمی مجلس به دولت پایان تا بانکی لوایح

 خواهدن مجلس به هم دولت پایان تا بانکی نظام دوقلوی وایحل اینکه بیان با مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس:ایستانیوز

 .دهند رائها آنرا هم دولت پایان تا رسد نمی هم نظر به و نیست بانکی نظام دوقلوی لوایح از خبری حال به تا: گفت آمد،

 است، برگزاری حال رد اکنون هم که اسالمی و الیم همایش دومین در پورابراهیمی ،محمدرضا(ایستانیوز) مالی بازارهای رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 در که است حالی رد این است، مشاهده قابل هم هنوز آن مثبت آثار که گرفته صورت قانونگذاری حیطه در سرمایه بازار حوزه در خوبی حرکتهای: گفت

 در بدهی بازار طراحی زنی تولید موانع رفع قانون در البته. دبو سرمایه بازار قانون تصویب آن عطف نقطه که شد متوقف آن با مرتبط مباحث جنگ دوران

 .گرفت صورت کشور

 بازار این در صیخصو بخش جای به دولتی بخش مالی تامین چراکه دارد وجود بدهی بازار به انتقادهایی البته: افزود مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 .کندمی شکنی نرخ نوعی به و است گرفته قرار اولویت

 است تاکید قابل که شده مانجا تازگی به اقداماتی البته شد؛ می اصالح مسیر این باید حالیکه در یافته افزایش اکنون هم بانکی بین نرخ: کرد تصریح وی

 .ستیمه اطالعات افشای عدم شاهد متاسفانه که است اطالعات شفافیت اصل کشور در اقتصادی فعالیتهای توسعه ارکان از یکی که نحوی به

 داریم کشور در خیریه زاره هفت اکنون حالیکه در کنند افشا را اطالعات باید هستند عمومی فعالیتهای حوزه در که نهادهایی تمام پورابراهیمی، گفته به

 .کنندنمی افشا را خود مالی صورتهای یک هیچ که

 سازمان نیز افشا متولی که کنند افشا را مالی صورتهای باید ها موقوفه و ها خیریه حتی و سیاسی و انقالبی نهادهای تمام قانون اساس بر: داشت اظهار وی

 .شد خواهد محدود آنها بانکی حسابهای و شود نمی ثبت آنها تغییرات ندهند انجام نهادها را کار این اگر که است بورس

 .شد خواهد ارائه المیاس شورای مجلس سوی از آینده سال اوایل اطالعات شفافیت گزارش اولین: کرد تصریح وی

 و موازی سلف سلف، از استفاده موضوع و گرفته قرار کار دستور در کشاورزی بخش مالی ابزارهای برای کاال بورس فعالیتهای ایجاد از حمایت: افزود وی

 .است نجاما حال در قداماتیا نیز بانکداری قانون اصالح برای که است حالی در این است شده واقع توجه مورد صحن در نیز احتیار معامالت

 مشکالت یکبار ماه سه هر مجلس پژوهشهای مرکز در اساس این بر که است آن ساختارهای و بانکی نظام حوزه اقتصادی فعاالن دغدغه: گفت پورابراهیمی

   .دانند می بانکها را خود مشکل اقتصادی فعاالن از درصد 80 که کند می بررسی را کار و کسب

 این که دارد وجود فیتظر این االن شد؛ مواجه ایشان استقبال با که شد برگزار جلساتی بانکداری قانون برای عظام مراجع با قبل هفته سه: افزود وی 

 .دهند ارائه نراآ هم دولت پایان تا رسد نمی هم نظر به و نیست بانکی نظام دوقلوی لوایح از خبری حال به تا. کنیم دریافت را کارشناسی نظرات

 

 ایستا نیوز

http://istanews.ir/news/185253/%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF
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 : شود می محقق سال پایان تا: بورس سازمان رییس

 بورس ازکانال تومانی هزارمیلیارد100 مالی تامین

 رساند می سود مدت بلند استراتژی با پرتفوهای به "آپشن"

 تامین ینا: گفت رسد، می تومان میلیارد هزار 100 به امسال پایان تا مالی تامین اینکه بر تاکید با محمدی:ایستانیوز

 و شرکت پذیرش و اوراق انواع انتشار کاال، بورس سلف اوراق سرمایه، افزایش جمله از متنوعی های محل از مالی

 شدر که سدبر تومان میلیارد هزار 100 به سرمایه بازار از مالی تامین رقم سال پایان تا شود می تالش و است ها صندوق

 .است صدی در صد چند و باال

 فرابورس در بنیان دانش های شرکت ورود و جسورانه های صندوق اندازی راه به محمدی شاپور ،(ایستانیوز) مالی های بازار رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 .کند می مکک عام برای گذاری سرمایه رصتف و مالی تامین ناب، فکر گذاری ارزش به که است خاصی و ویژه کانال موضوع این: گفت و کرد اشاره

 در که است فرصتی نیز یهسرما بازار فعاالن برای بلکه. نیست ها صندوق این برای فرصتی صرفا سرمایه بازار به جسورانه های صندوق ورود: کرد تاکید وی

 . کند گذاری سرمایه پیشرو رشد پر های شرکت

 ایجاد گذاران سرمایه و ها ندوقص برای طرفه دو فرصتی و است برد - برد کار و ساز سرمایه بازار مکانیسم اربهاد اوراق و بورس سازمان رییس اعتقاد به

 .است شده

 ابعاد از برخی ها لیلتح در است مهم بسیار موضوع این: گفت دارد، بعدی چند و جانبه چند نقش سرمایه بازار اینکه به اشاره با بورس سازمان سخنگوی

 ایران سرمایه بازار ساله هپنجا قدمت به اشاره با وی .است فرابعدی سرمایه بازار حالیکه در شود می تمرکز بعد یک به حد از بیش و شود می هگرفت نادیده

 . است داشته توجهی قابل گسترش بازار و شده کشیده زیادی زحمات بازار این برای سالها این در: گفت

 افزایش جمله از تنوعیم های محل از مالی تامین این: گفت رسد، می تومان میلیارد هزار 100 به امسال پایان تا مالی تامین اینکه بر تاکید با محمدی

 بازار از مالی تامین قمر سال پایان تا شود می تالش حال، عین در. است ها صندوق و شرکت پذیرش و اوراق انواع انتشار کاال، بورس سلف اوراق سرمایه،

 .است صدی در صد چند و باال رشد که برسد تومان میلیارد زاره 100 به سرمایه

 وجود سرمایه بازار رد سهامداری کد هزار 640 و میلیون 10 از بیش کنون تا و است بوده خوب بسیار عملکرد مردم آحاد مشارکت حوزه در: داد ادامه وی

 .است رفته فراتر بوده کد میلیون ده که 95 سال گذاری هدف از که دارد

 .برسد ریال میلیارد هزار 688 به سال پایان تا است امید که رسیده ریال میلیارد هزار 642 به بازار ارزش وی گفته به

 زهنو و دارد قرار دنیا اول بازار سی رده در ما کشور سرمایه بازار اما: گفت است، دنیا اول اقتصاد 20 جزء ایران اقتصاد اینکه به اشاره با بورس سازمان رییس

 .دید کوچک را ها هدف نباید پس دارد وجود فاصله برسیم ایران اقتصاد به اینکه برای پله 10

 

 ایستا نیوز
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 و اصالح مقاومتی قتصادا نکات دیگر از همچنین است بازاری هر مهم بحث وری بهره و کارایی: گفت مقاومتی اقتصاد های سیاست به اشاره با محمدی

 .است واقعی بخش تقویت در پیشگامی و اقتصاد خگوییپاس هدف با مالی نظام جانبه همه تقویت

: گفت دارد اجرا دست در و ردهک اجرا را خوبی های برنامه سرمایه بازار مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق راستای در اینکه بر تاکید با بورس سازمان رییس

 مهم بسیار آن اجرای که نشده جراا هنوز است مرسوم دنیا در که مستقل روشف و خرید اختیار اما شده اندازی راه بازار در تبعی فروش اختیار ابزار اخیرا

 .است

 افراد تا است شده اندازی راه ها شنآپ کنند می تصور برخی: گفت است، گرفته قرار توجه مورد کمتر شاید ابزار این اندازی راه ابعاد اینکه به اشاره با وی

 پرتفویی از بتوانند اه صندوق و گذاری سرمایه های شرکت که است این اهداف این از یکی. دارد جودو هم دیگری اهداف صورتیکه در کنند کسب سود

 که زمانی وی گفته به .است گرفته قرار توجه مورد کمتر که است مهمی موضوع بخش این. کنند کسب درآمد است مدت بلند استراتژی عنوان به که

 .است کالن و مهم اهداف جزء که کند می کمک بازار موازنه به شود می مقایسه سهم با سهم اختیار قیمت

  .بازارهاست ثبات نیز مقاومتی اقتصاد مهم اهداف از یکی که شود می بازار ثبات باعث اختیار ابزار: افزود محمدی

 یکی در ابزارها همه است کنمم که شود جهتو باید: گفت شود، می انحراف مانع سرمایه بازار در ها صندوق شدن معامله قابل اینکه بر تأکید با محمدی

 اشاره با ادامه در وی .دهد یم نشان را خود بعدی سالهای در عمیق اثرات و نیست ملموس خیلی آنها آثار اول سالهای در اما شود عملیاتی آینده سال دو

 گهارین این: گفت است، شده انجام بسیاری کارهای کاالیی بورسهای صادراتی های رینگ طریق از صادراتی های شرکت به کمک حوزه در اینکه به

  .است بزرگی بسیار فرصت

 همه تحلیلها در باید است عامالتم کارمزد از بیشتر بسیار بورسها از مالیاتی معافیت: افزود و کرد اشاره حوزه این در کارشناسانه غیر انتقادهای به وی

 فرصتهای کوچک اشکال کی با نباید و کنند دفاع آن از باید همه است فعال کاال بورس مثل حیصحی مکانیزم که جایی در. شود گرفته نظر در جوانب

 مهمترین انرژی. نیستند مند بهره انرژی از ندارند را بورس این که کشورهایی: افزود و خواند کشور افتخار را انرژی بورس وی .برد سوال زیر را خوب

 .کنند کمک انرژی بورس به باید ارکان همه دلیل همین به شود یگذار قیمت درست باید که است کشور ثروت

 و تصمیمها از سیاریب و دارد اثر اقتصاد کل شفافیت در IFRS :گفت و کرد اشاره ها شرکت از گروهی به بورس سازمان توسط IFRS ابالغ به محمدی

 این بر که است رسیده مرحله این به زیادی زحمات با بورس سازمان یفقه کمیته: افزود وی .است اقتصاد کل شفافیت برای بورس سازمان فعالیتهای

 .بود خواهد ارزشمند است، مشروع وقتی سود چراکه کند می عبور فقهی کمیته از فعالیتها همه اساس

 دنیا اسالمی -مالی اوراق همه اراید تقریبی طور به کشور در ما و است اسالمی تماما هم بدهی ابزارهای: کرد تصریح بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

 .شود می معامله

 حوزه این و شده اردو اسالمی مالی های روش بحث در بعد به این از کرد پیشنهاد اسالمی مالی انجمن به اسالمی – مالی همایش دومین در محمدی

 ظرفیت ابزارها این. برخوردارند توسعه برای باالیی ظرفیت از آن امثال و ابزارها روی مشتقه ابزارها، به رسیدن استنتاج، نحوه. بگیرد قرار توجه مورد

 مشورتی نقش و کرده کمک ندتوا می بسیار حوزه این در انجمن اینکه بر تأکید با وی .هستند معامالت بودن ربوی از دوری و سالمت عدالت، برای خوبی

 .کند کمک ها ذهن نزدیکی و سازی گفتمان به انجمن: گفت باشد، داشته

 .است دارایی ابزار کنار در بدهی ابزار و است مهم بسیار دارایی ابزار سرمایه بازار در: کرد تصریح پایان در محمدی

 کند می عبور فقهی میتهک از فعالیتها همه اساس این بر که است رسیده مرحله این به زیادی زحمات با بورس سازمان فقهی کمیته: کرد خاطرنشان وی

 .بود خواهد ارزشمند است، مشروع وقتی سود چراکه
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 :بورس فقهی کمیته عضو

 است ضروری مالی دارمدت اوراق طراحی

 در وجودم ابزارهای جمله از را سلف اوراق و صکوک اسالمی،اوراق خزانه اسناد بورس، فقهی کمیته عضو:ایستانیوز

 .شود حیطرا نیز الیم دارمدت اوراق باید:وگفت کرد عنوان خصوصی بخش به دولت بدهی پرداخت جهت مالی بازار

 یکی امروزه: گفت میاسال و مالی انجمن همایش دومین در موسویان سیدعباس  االسالم حجت ،(ایستانیوز) مالی بازارهای رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 عبور کلید شاه آن پرداخت و دولت هایبدهی تکلیف تعیین که معتقدند صاحبنظران و دارد خصوصی بخش به که است هایی بدهی دولت های چالش از

 .شود می ساز مشکل مرکزی بانک از استقراض یا خارجی استقراض که است حالی در این است؛ قطعی رکود از

 مردم دادن مشارکت و لیداخ های سرمایه از استفاده و بدهی بازارهای پس دارد دنبال به را تورم مرکزی بانک از استقراض: افزود بورس فقهی کمیته عضو

 .است پیشرفته بسیار دنیا در بدهی ابزارهای ولی دارد مشکالتی هم بدهی بازار البته شود؛ می مطرح روش بهترین عنوان هب

 ساماندهی برای دیگری ابزارهای طراحی فکر به دارد جا بنابراین و کنیم استفاده دنیا متعارف خزانه اسناد از توانیم نمی ربا بحث به توجه با: کرد تصریح وی

   .است شده طراحی مفیدی و سودمند ابزارهای زمینه این در که باشیم بدهی ازارب

 چندین که شده ملیاتیع و رسیده بورس سازمان و مرکزی بانک فقهی شورای تائید مورد که است اسالمی خزانه اسناد ابزارها این جمله از: کرد تصریح وی

 طراحی مالی دار مدت اقاور نیز سهام بازار کنار در باید البته شود؛ ساماندهی بدهی بازار در ندتوا می نیز صکوک همچنین است؛ شده منتشر نیز مرحله

 .شود

 دومین امریکا البته نوناک و شود دولت بدهی پرداخت ساز زمینه تواند می که است اوراقی جمله از منفعت اوراق اجاره، اوراق سلف، اوراق: گفت موسویان

   .یابد می دست ینگینقد به آن طریق از دولت که گیرد می شکل بادوام دارایی پایه بر اجاره اوراق البته. است صکوک وراقا از کننده استفاده کشور

 اوراق آن روی دولت پسس کند می واگذار دولت به نسیه فروش صورت به را خود دارایی دولت طلبکار اجاره، اوراق عملیاتی اول مدل در موسویان، گفته به

 .کند می منتشر مالی امینت اجاره

 ایستا نیوز
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 :مدیرعامل تامین سرمایه امین مطرح کرد

 چالش تامین مالی پروژه های نفتی دولتی 3

ی دو مدل چالش اصلی تامین مالی پروژه های نفتی دولتی، از طراح 3ایستانیوز:مدیرعامل تامین سرمایه امین با اعالم 

 .برای تامین مالی پروژه های توسعه میادین نفتی خبر داد

یمی که عصر روز گذشته به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی )ایستانیوز(، علی سنگینیان در جریان نشست تامین مالی صنعت نفت، گاز و پتروش

ق های پروژه صندو در دومین همایش مالی اسالمی برگزار شد، مدل تامین سرمایه امین برای تامین مالی پروژه های توسعه میادین نفتی را در قالب

  .رونمایی کرد

خذ کارمزد مشاوره چالش اصلی تامین مالی پروژه های نفتی دولتی گفت: اولین چالش در تامین مالی پروژه های دولتی، دشواری ا 3وی ضمن برشمردن 

 .ولتی دشوار استدبازار برای بخش است، همچنین به لحاظ تنگنای عمومی نقدینگی در کشور، پذیرفتن نرخ های تامین مالی بر اساس ساز و کار های 

ه و شرکت های تامین وی افزود: سومین چالش به نیاز این بخش به تامین مالی ارزی مربوط است که با وجود اینکه دانش الزم در مجموعه بازار سرمای

 .ده استسرمایه وجود دارد ولی بین المللی نبودن نظام مالی کشور مانع از تامین مالی ارزی این پروژه ها ش

قابلیت بهره گیری از سوی  این مقام مسئول ادامه داد: با وجود این چالش ها، عمده ابزارهای تامین مالی موجود و مورد استفاده بازار سرمایه کشور نیز

ر اساس صندوق های مدل ب بخش دولتی نفت و نیز پیمانکاران نفتی وجود ندارد. به همین منظور برای برون رفت از این مشکل، تامین سرمایه امین دو

  .پروژه برای تامین مالی پروژه های توسعه میادین نفتی طراحی کرده است

کند ولی در مدل دوم،  سنگینیان در مورد ویژگی های این دو مدل گفت: در مدل اول، شرکت ملی نفت، صندوق پروژه را برای تامین مالی پروژه ایجاد می

 .زه استفاده از صندوق پروژه داده می شودپس از انتخاب پیمانکار به او اجا

روژه حتی فرصت جذب پوی افزود: به لحاظ این که در مدل اول ریسک تغییر پیمانکار وجود ندارد و نیز شرکت ملی نفت در تامین مالی از طریق صندوق 

 .درآیی و جذابیت بیشتری داشته باشمنابع خارجی را نیز خواهد داشت، به نظر می رسد این مدل برای توسعه میادین نفتی ایران کا

 

 ایستا نیوز
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  اگزیم نیوز

 

 

:دکتر صالح آبادی در دومین همایش مالی اسالمی تشریح کرد  

یرانگام ضروری برای نظام سازی مالی اسالمی در ا ۴  

رییس انجمن مالی اسالمی معتقد است توسعه پژوهش های نظری و کاربردی، وضع قوانین و مقررات مناسب،آموزش 

لی مالی اسالمی در سطح دانشگاه ها و ساختارسازی در حوزه مالی اسالمی چهار گام ضروری در مسیر نظام سازی ما

 اسالمی محسوب می شود

ن همایش با حضور دکتر ح امروز دوازدهم دی ماه در سالن اجتماعات خوارزمی دانشگاه الزهرا آغاز به کار کرد. ایدومین همایش انجمن مالی اسالمی صب

دی رئیس سازمان صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسالمی، دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، دکتر شاپور محم

لی و اقتصاد مقاومتی تر ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه بازارهای مابورس و اوراق بهادار و دک

فته دکتر علی صالح برگزار شد. انجمن مالی اسالمی با هدف ترویج بازارهای مالی و اسالمی و گسترش پژوهش در این حوزه شکل گرفته است. بنا به گ

هستیم و در حوزه « دام و عملاقتصاد مقاومتی؛ اق»همایش امسال با نگاه به اقتصاد مقاومتی تعریف شده اند. وی با تاکید بر اینکه در سال آبادی محورهای 

 اقتصاد مقاومتی نیز نقش بازارهای مالی اعم از بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه بسیار مهم است.

ه فقط کشور ما بلکه نضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان در این مراسم گفت: نظام مالی اسالمی مقوله ای است که  دکتر صالح آبادی در آغاز این همایش

کشورهای مسلمان نگاه  امروزه در همه دنیا مورد توجه قرار گرفته است. به گفته وی در بسیاری از کشورها به موضوع مالی اسالمی در جهت جذب سرمایه

حسابرسی بسیاری از  یی به این منظور در سطح بین المللی در حوزه های مختلف شکل گرفته و در عین حال با وضع استانداردهایویژه ای شده و نهادها

 روز گسترش بیشتری پیدا می کند. به روز و  فعالیت ها به منظور توسعه نظام مالی اسالمی شروع شده

ست؛ گام اول توسعه ای نظام سازی مالی اسالمی در ایران نیازمند برداشته شدن چهار گام رئیس انجمن مالی اسالمی در ادامه گفت: راهکار عملی برا

ن توسعه پژوهش های پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه مالی و اسالمی است. از آنجاکه زیر بنای هر حرکتی فکر، ایده، پژوهش و نظر است بنابرای

ست. وی در ادامه اع قوانین و مقررات مناسب مبتنی بر پژوهش برای توسعه بازارهای مالی اسالمی نظری و کاربردی یک قدم اساسی است. گام دوم وض

 تاکید کرد: منظور از بازارهای مالی اسالمی شامل بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه و حوزه حسابداری و حسابرسی است.

شی و کاربردی را آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاهها و در سطح موسسات آموز دکتر صالح آبادی نکته سوم در توسعه نظام سازی مالی اسالمی

انک مرکزی و در بیمه دانست. به گفته وی چهارمین گام در این راستا ساختار سازی در این حوزه است که با ایجاد کمیته های فقهی در سازمان بورس ب

هار حوزه پژوهش، آموزش، چست. بنابراین من فکر می کنم راهکار عملی نظام سازی مالی اسالمی در مرکزی و نهادهای مالی فعال در این بازار امری عملی ا

 وضع قوانین و مقررات و ایجاد کمیته های فقهی در ساختارهای نهادهای ناظر مالی در کشو خالصه می شود.
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 های برنامه و شده انجام مدت این طول  در ای ارزنده اقدامات. گذارد می سر شتپ را خود فعالیت سال دومین اسالمی مالی انجمن: گفت ادامه در آبادی صالح 

 .است موجود اسالمی مالی انجمن رسانی اطالع پایگاه در آن شرح که شده طراحی نیز انجمن ساله ده و پنج های برنامه. است انجام دست در نیز وسیعی

 قانون به آموزش و شپژوه بر تکیه با انجمن این: گفت و دانست کشور در اسالمی مالی سازی منظا به کمک را انجمن این نقش اسالمی مالی انجمن رییس

بعنوان سال  هبریر معظم مقام توسط امسال گذاری نام به توجه با امسال همایش وی گفته به. کند می کمک مقررات وضع بر ناظر دستگاههای و گذاران

ز این همایش مطرح اتعریف شده است. هدف « ش بازارهای مالی اسالمی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتینق»بعنوان « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»

علمی ارزیابی شد و  مقاله در این حوزه در یافت کردیم که توسط کمیته 34کردن نقش بازارهای مالی اسالمی در اقتصاد مقاومتی است. امسال مجموعا 

 اب به چاپ خواهد رسید و تعدادی از در فصلنامه علمی پژوهشی انجمن منتشر خواهد شد.تعدادی از این مقاالت در قالب کت

ا دارد که با مجلس صالح آبادی در ادامه پیشنهادات انجمن مالی اسالمی را مطرح کرد و گفت: انجمن بعنوان یک نهاد علمی و آموزشی این آمادگی ر

ر حال بحث و بررسی های مالی بویژه طرح جامع بانکداری اسالمی که در کمیسیون اقتصادی مجلس دشورای اسالمی در ارتباط با طرح ها و لوایح بازار

نجمن ها را به ویژه انجمن است، همکاری و نظرات خود را ارائه کند. همچنین انجمن مالی اسالمی از مجلس شورای اسالمی انتظار دارد که جایگاه قانونی ا

اه قانونی انجمن ها را کنند همانند اتاق های بازرگانی تقویت کند که این مهم نیازمند تصویب قانونی است که جایگهایی که در حوزه اقتصادی کار می 

 ارتقا بدهد.

ارد و بعنوان یک بازوی درئیس انجمن مالی اسالمی افزود: انجمن مالی اسالمی آمادگی ارائه مشاوره به نهادهای ناظر به منظور کمک به این نهادها را 

انجمن ها اعطا می  ورتی می توان برای تکمیل فعالیت های حوزه مالی از این انجمن استفاده کرد. همچنین انجمن می تواند به مدارک حرفه ای کهمش

 کنند اعتبار ببخشد و این طبعا در تقویت نهاد های علمی نقش مثبت و موثری خواهد داشت.

الی اسالمی با همکاری در دانشگاهها در سطح تحصیالت تکمیلی تاکید کرد و از تصویب دوره دکترای مصالح آبادی بر تقویت و تاسیس رشته مالی اسالمی 

پذیرد. به گفته وی ما در انجمن مهندسی مالی و انجمن مالی اسالمی و انجمن علوم مالی خبرداد و اظهار امیدواری کرد که در این دوره بتواند دانشجو ب

تناسب با حوزه کاربردی م  مالی اسالمی را برگزار خواهیم کرد. در حوزه فقهی و فقه کاربردی نیز باید اقدامات MBA رهانجمن مالی اسالمی به زودی دو

ملی و تخصصی بررسی عمورد نیاز کشور انجام شود که خوشبختانه اخیرا با نظر مقام معظم رهبری در قم مرکزی ایجاد شد که فقه را بصورت کاربردی و 

 کنند.

ست همه صاحبان ایده دی در پایان گفت: انجمن مالی اسالمی بصورت کامال تخصصی و ویژه آمادگی ارائه مشورت با نهادهای فعال را دارد و دصالح آبا

 اساتید پژوهشگران و اعضای انجمن را به منظور همکاریهای بیشتر می فشارد.
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 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسالمی اعالم کرد:

 پله ای بین اقتصاد و بورس کشور 10شکاف 

 30بورس کشور در  و ۲0شاپور محمدی اعالم کرد در حال حاضر رتبه اقتصاد ایران در بین اقتصادهای بزرگ جهان 

 بورس بزرگ دنیا قرار دارد بنابراین باید این شکاف را پر کرد

ر این مسیر برگزار شد درییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسالمی که امروز با تأکید بر اقتصاد مقاومتی و ظرفیت های اسالمی 

ستند می توانند وارد هسود نام برد و گفت: همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور  از بازار سرمایه به عنوان بهترین فرصت برای کسب

رصت مناسب برای فبازار سرمایه شوند. دکتر شاپور محمدی در این راستا صندوق های جسورانه را که اخیرا سازمان بورس معرفی کرده به عنوان یک 

ا در عین حال که فرصتی سرمایه گذاری برای عام در کشور معرفی کرد و ورود این صندوق ها به بازار سرمایه ر ارزشگذاری فکر ناب، تامین مالی و فرصت

 ری کنند.برای این صندوقها دانست گفت این موضوع برای فعاالن بازار سرمایه نیز فرصتی است که در شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذا

حل های متنوعی از جمله مهزار میلیارد تومان می رسد که این تامین مالی، از  100لی در بورس تا پایان امسال به به گفته رییس سازمان بورس تامین ما

میلیون و  10ون بیش از افزایش سرمایه، اوراق سلف بورس کاال، انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوقها صورت خواهد گرفت. وی اضافه کرد: تا کن

 642ین که ارزش بازار نیز به که ده میلیون کد بوده فراتر رفته است. بعالوه ا 95داری در بازار سرمایه وجود دارد که از هدفگذاری سال هزار کد سهام 640

 هزار میلیارد ریال برسد. 688به  هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال

کشورهای  20یران در رتبه اایه کشور ما در رده سی بازار اول دنیا قرار دارد که جایگاه اقتصاد رییس سازمان بورس در ادامه گفت: در شرایطی بازار سرم

کوچک دید. محمدی همچنین  پله برای اینکه به اقتصاد کشور برسیم فاصله وجود دارد، از این رو نباید هدفها را 10جهان قرار دارد و بر این اساس هنوز 

اومتی، اصالح و تقویت همه قاومتی، کارایی و بهره وری را بحث مهم هر بازاری عنوان کرد و گفت: از نکات مهم اقتصاد مقبا اشاره به سیاستهای اقتصاد م

 اقعی است.جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش و

در دست اجرا دارد گفت:  زار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده ورییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با

ده که اجرای نشها ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز در بورس ما اجرا تازگی

 آن بسیار مهم است.

نند آپشن ها راه اندازی شده کدازی این ابزار در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است اظهار داشت: برخی تصور می وی با اشاره به اینکه ابعاد راه ان

 رس اهداف دیگری به دنبال دارد.است تا افراد سود کسب کنند در صورتی که راه اندازی این ابزار در بو

تراتژی بلندمدت است های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی که به عنوان اسوی افزود: بر این اساس یکی از این اهداف اینست که شرکت 

 کمتر مورد توجه قرار گرفته است. درآمد کسب کنند و این بخش مهم
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عالوه این که ابزار بست. محمدی افزود: زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می شود به موازنه بازار کمک می کند که جزو اهداف مهم و کالن ا

 اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.

سالمی است و ما در کشور اوی با اشاره به این که کمیته فقهی سازمان بورس زحمات زیادی در این زمینه کشیده است ادامه داد: ابزارهای بدهی هم تماما 

 معامله می شود و امیدواریم در ماه های آتی در حوزه مالکیتی و اوراق بدهی در این حوزه باشیم. اسالمی دنیا -ریبی دارای همه اوراق مالیبه طور تق

ری یز کارهای بسیارئیس سازمان بورس همچنین با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکتهای صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورسهای کاالیی ن

 ین رینگها فرصت بسیار بزرگی است.انجام شده است گفت: ا

زد معامالت است، بنابراین باید در وی در ادامه به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود: معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارم

د و نباید با یک اشکال مکانیزم صحیحی مثل بورس کاال فعال است همه باید از آن دفاع کننتحلیلها همه جوانب در نظر گرفته شود؛ چرا که در جایی که 

 چک فرصتهای خوب را زیر سوال برد.کو

به همین دلیل  محمدی همچنین بورس انرژی را افتخار کشور خواند و اظهار داشت: انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود

 ید به بورس انرژی کمک کنند. بعالوه این که کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند.همه ارکان با
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 عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسالمی تشریح کرد:

 پرده برداری از دو مدل عملیاتی برای اوراق اجاره

رای این بدکتر سید عباس موسویان با اشاره به اهمیت اوراق اجاره با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران از دو مدل 

 اوراق پرده برداری کرد

ا اشاره به این که بان عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور امروز در دومین همایش مالی اسالمی حجت االسالم دکتر سید عباس موسوی

های دولت و پرداخت نظران اقتصادی معتقدند که تعیین تکلیف بدهیهائی است که به بخش خصوصی دارد و صاحبهای دولت، بدهیامروزه یکی از چالش

های های دولت، ضمن کاهش توان پیمانکاران، امکان شروع پروژهشدن بدهیکلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است گفت: انباشتهآن به پیمانکاران، شاه 

 ، اکثرگذشته به دلیل نبود بازار متشکل بدهی  هایبه گفته وی در سال .بردشود، را از بین میزایی و رشد تولید منجر میجدید که به توسعه اشتغال

شدن منابع شد. این روند دو پدیده در اقتصاد به همراه داشت؛ قفلای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل میصورت زنجیره های دولت بهبدهی

ساز رکود تورمی در کشور بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و سپس رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی که این دو پیامد زمینه

 شده است.

 تواند زمینه خروج غیرتورمی از رکود را فراهم آورد ادامه داد: در اقتصادهای متعارف، بازارهای بدهیوی با اشاره به این که تشکیل بازار بدهی در ایران می

درآمد ثابت و دارای سررسید  که قصد دارند وجوه خود را در اوراق با گذارانی)اوراق قرضه(، ناشرانی را که نیاز به تأمین مالی بلندمدت دارند به سرمایه

هائی برای ناشران، طیف کنند. به گفته موسویان یک بازار اوراق قرضه داخلی بلوغ یافته معموالً با ایجاد فرصتگذاری کنند، مرتبط میبلندمدت سرمایه

اری برای اوراق بهادار قابل کند؛ همچنین بازار اوراق قرضه دولتی، بازو بخش خصوصی ارائه میها ها را برای تأمین مالی دولت، شهرداریوسیعی از فرصت

 معامله است که از سوی دولت مرکزی منتشر شده است.

دت )معموالً یک سال ید بلندمبه گفته عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تمرکز اصلی این بازار روی اوراق قرضه دارای بازار ثانویه و با سررس

 کنند.یمهای مشخصی )معموالً سه ماهه تا سررسید( بهره پرداخت تر( است. این اوراق قرضه معموالً دارای کوپن هستند و در دورهیا بیش

های بدهی )اوراق با بازارهای دولتی ستون فقرات یافته و در حال توسعه، اوراق قرضهحجت االسالم دکتر موسویان در ادامه افزود: در کشورهای توسعه

شوند. های مالی یا فیزیکی منتشر میتوانۀ دارائیهای دولتی معموالً به پشتوانۀ اعتماد و اعتبار دولت نه به پشدهند. اوراق قرضهدرآمد ثابت( را تشکیل می

حساب هم هست کشورها دولت اگر بدهکار است خوش ندرصد تولید ناخالص داخلی اوراق بدهی وجود دارد؛ البته در آ 100در کشورهای پیشرفته باالی 

 رسد.درصد هم نمی 30خالص داخلی بسیار پایین است و به های دولت نسبت به تولید نادرحالیکه در مورد ایران سهم بدهی
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ر ایران وجود ندارد، از وراق قرضه دولتی دوی در خصوص بیان مسئله به صورت دقیق تر عنوان داشت: با توجه به ممنوعیت ربا در اسالم، امکان انتشار ا

ها، است که برای تأمین مالی دولت اند. یکی از ابزارهای مالی جایگزین، انتشار اوراق بهادار اسالمیکارهای جایگزین ارائه نمودهرو اندیشمندان اسالمی راهاین

ها برای تأمین کسری بودجه خود و یا تسویه دیون خود حوزه اقتصاد اسالمی دولت کرتوان از آن استفاده کرد. به عقیده این متفها میها و شرکتشهرداری

تواند با توجه به نوع نیاز و توانند با انتشار اوراق بهادار اسالمی و کسب نقدینگی، کسری بودجه خود را تأمین یا دیون خود را تسویه نمایند. دولت میمی

 شوددار اسالمی منتشر نماید که به مهمترین آنها اشاره میسررسید پرداخت بدهی انواعی از اوراق بها

زار سرمایه در چارچوب دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در خصوص راهکارهای پرداخت بدهی استقراض از بانک مرکزی و تأمین مالی از طریق با

راق سلف و اوراق مرابحه اشاره به اوراق مشارکت ، اوراق اجاره ، اوراق منفعت ، اواسناد خزانه اسالمی و اوراق بهادار اسالمی )صکوک( اشاره داشت که خود 

 داشت.

دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره وی در خصوص اوراق اجاره گفت: اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقال است که نشان

وش دارایی در سررسید اجاره با قبول در انتشار اوراق اجاره عبارت است از: اجاره به شرط تملیک، و اجاره با اختیار فر است. انواع قراردادهای اجارۀ مورد

اده شده جهت تسویه ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به دولت اجازه د2قیمت معین، همچنین بر اساس بند ب ماده )

طبق قانون بودجه  منتشر نماید. به گفته موسویان« اوراق اجاره»های دولتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتمطالبات قطعی 

 اوراق هب دولت هایبدهی تبدیل طریق از سرمایه بازار راستا درهمین میلیارد تومان اوراق اجاره داده شده است. هزار  10، به دولت اجازۀ انتشار 1394سال 

 ت داشته باشد.دول هایبدهی تسویه در کلیدی نقش تواندمی بهادار

اره و نیز آمادگی های خود جهت انتشار اوراق اجهای دولت در انتقال دارائیوی در خصوص مدل های عملیاتی اوراق اجاره گفت: با توجه به محدودیت

ولتی طراحی شده است. در جهت انتشار اوراق اجاره، دو مدل جدید جهت انتشار اوراق اجاره دطلبکاران دولت برای در اختیار نهادن دارائی خود به دولت 

کند. سپس نتشر میکند. سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی مصورت فروش نسیه به دولت واگذار میمدل اول، طلبکار دولت دارائی خود را به

سیه دارائی طلب دارد، پرداخت نبها پرداخت کند ولی چون از دولت بابت فروش دهد. طلبکار باید اجارهار اجاره مینهاد واسط دارائی را برای استفاده به طلبک

کند و بر ه گذاران واگذار میصورت فروش نقد به سرمایدهد. در مدل دوم، طلبکار دولت دارائی خود را بهبهای استفاده از دارائی را به دولت حواله میاجاره

دهد. آنگاه دولت در ک میدهد. سپس نهاد واسط دارائی را برای استفاده به دولت اجاره به شرط تملیدل متداول اوراق اجاره تامین مالی انجام میاساس م

 کنند.های همدیگر را تهاتر میکند و طلبکار با دولت بدهیقرارداد اجاره به شرط تملیک دومی به طلبکار واگذار می

مومی غیردولتی های دولتی، نهادهای عگیری در مورد این دو مدل سازی عنوان داشت: انباشت بدهی دولت به پیمانکاران، شرکت وی در خصوص نتیجه

که مرکزی عالوه بر این ها مانند استقراض از بانککارهای متداول برای تسویۀ بدهیراه های اصلی دولت در شرایط فعلی است. و بانک مرکزی یکی از چالش

توان به تأمین کارها میکارهای جدید بود. از جمله این راههای دولت نیست بنابراین باید به دنبال راهگوی حجم انبوه بدهیای اشکاالتی است، پاسخدار

ز طریق بازار سرمایه ولت امالی دولت از طریق بازار سرمایه اشاره نمود. این عضو کمیته فقهی سازمان بورس افزود: ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی د

باشد و بانی )دولت( به واسط می که مستلزم انتقال دارائی ازوجود دارد که یکی از این ابزارها اوراق اجاره دولتی است. مدل متداول اوراق اجاره به دلیل آن

 د.این مدل اصالح و تعدیل شو لحاظ قانونی مقدور نیست، برای تأمین مالی دولت مناسب نیست بنابراین بایدانتقال اموال دولت به
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 رئیس کمیته بیمه اسالمی در دومین همایش مالی اسالمی مطرح کرد:

 محور بیمه ای ۴تأمین رشد اقتصادی از 

ر صحت معتقد است افزایش ثبات مالی، جانشینی برای برنامه های تأمین اجتماعی دولت، تجهیز پس اندازها و کاهش خسارت چهاسعید 

 محور اصلی تأمین رشد اقتصادی از کانال بیمه است

گاه الزهرا برگزار شد المی که در دانشدکتر سعید صحت، دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی و رئیس کمیته بیمه اسالمی امروز در همایش انجمن مالی اس

ید داخلی، محور در خصوص نقش بیمه در تقویت اقتصاد مقاومتی به ایراد سخن پرداخت. وی در ابتدای صحبت های خود عنوان داشت: ارتقای سطح تول

شور فراهم کرد که به کا را برای سرمایه گذاری اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که منجر به ارتقاء قدرت ملی ایران خواهد شد. همچنین باید فض

پذیر نخواهد بود. همچنین اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام دلیل مخاطرات فراوان و پوشش ندادن مناسب از سوی شرکت های بیمه، این مهم امکان

 اندازد، پدید می آید.اقتصادی است که در وضعیت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن که نظام اقتصادی را به خطر می 

نتظار می رود این ادکتر صحت در مورد چرایی اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد ایران طی سالهای اخیر شرایط ویژه و منحصر به فردی را تجربه کرده و 

ردات بی رویه، نامناسب های نفتی، واشرایط طی سال های آینده نیز ادامه داشته باشد. بروز بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، وابستگی بیش از حد به درآمد

ر اقتصاد دبودن فضای کسب و کار از مهم ترین مشکالت و چالشهای اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر بوده است. وی در خصوص اهمیت صنعت بیمه 

 گذاری ویت بنیه سرمایه شکیل سرمایه و تقمقاومتی گفت: وظیفه صنعت بیمه، به منزله موسسه مالی این است که توان و قدرت خویش را در ارائه تامین، ت

د در آن جامعه و به گفته وی یکی از عوامل اصلی و مهم رشد و توسعه اقتصادی یک کشور افزایش سرمایه گذاری های مول .دهد نشان جامعه اقتصادی

ارات کوتاه مدت یا میان بانکها که تامین کننده اعتب رابطه مستقیمی است که بین توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ها وجود دارد. به گفته وی عالوه بر

دانشیار  می کند. مدت واحدهای اقتصادی شناخته می شوند بیمه نیز به منزله یک منبع مهم تامین مالی و سرمایه گذاری نقش مهمی در اقتصاد ایفا

دارد جامعه نقش دی تصاقاتقویت بنیه در ست که امالی دی ک سو نهایدانشکده عالمه طباطبایی در مورد ارتباط بین بیمه و رشد اقتصادی گفت: بیمه از 

اثیرگذاری توسعه توی در خصوص راه های هم میکند. افررا خدماتی ی و تولیدی فعالیتهاش مینه گسترن، زطمیناو امنیت د ایجاابا ، یگری دسوو از 

 عامل زیر اشاره کرد: 4صنعت بیمه بر رشد اقتصادی به 

 شودافزایش ثبات مالی میالف( بیمه باعث 

 های تأمین اجتماعی دولت استای برای برنامهب( بیمه جانشین و تکمیل کننده

 کنداندازها کمک میج( بیمه به تجهیز پس

 کند.د( بیمه به کاهش خسارت کمک می

ها از است تا زمانی که دخل و خرج این شرکت های بیمه امری ضروری واجتناب ناپذیرسازی در شرکتدر ادامه این همایش صحت عنوان داشت: شفاف 

سازی نیاز اف ضریب شفافیت باالیی برخوردار نباشد، اتخاذ تصمیمات درست در این صنعت با مشکل جدی مواجه خواهد شد. به گفته وی همچنین شف

وص پاسخگویی به سهامداران اقدام کنند. وی در خصپذیری حرفه ای و س مسئولیت های بیمه دارد تا صرفا بر اسابه عزم جدی و جسارت مدیران شرکت

های صنعت بیمه کشور به حوزه درمان در کمک های صنعت بیمه در راستای اقتصاد مقاومتی به اقتصاد خرد خانوارها، به اقتصاد کالن کشور و کمک

اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط بیمه مرکزی  فت: برنامه عملیاتی صنعت بیمه در اجرایهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گراستای سیاست

اتکایی جدید  تدوین شده است؛ از جمله این برنامه ها گسترش هدایت شده شبکه فروش و توسعه پوشش های بیمه ای جدید و ایجاد شرکت های بیمه

 است.

 

 اگزیم نیوز

http://eximnews.ir/Widgets/DetailTools/
http://eximnews.ir/detail/News/15307/20


         دومین همایش مالی اسالمی

127 | 

 

 

 

 

 

یژه بیمه عمر موجب ازهای کوچک و توسعه سرمایه گذاری گفت: بیمه و به ودانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی در مورد نقش بیمه در جمع آوری پس اند

ی سرمایه گذاری می شود که قسمتی از درآمد اشخاص به جای آنکه به فوریت مصرف شود، به صورت حق بیمه نزد موسسات بیمه تمرکز یابد و سپس برا

ستقیم در ایجاد اشتغال مبگیرد. از سوی دیگر شرکت های بیمه به طور مستقیم و غیر در رشته هایی که از لحاظ اقتصادی مطلوب است، مورد استفاده قرار 

ی بیمه به طور مستقیم و در نتیجه در اقتصاد ملی تاثیر می گذارند. اداره موسسات بیمه مستلزم وجود تعدادی کارکنان اداری است. بنابراین شرکت ها

برای افراد طرف  قش بیمه در ایجاد اعتبار گفت: اعتبار مالی هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقیوی در خصوص ن صدها نفر را مشغول کار می نمایند.

لف شدن دارایی، اعتبار وابسته معامله، ارتباط مستقیم با میزان دارایی او دارد و این اعتبار تا زمانی برقرار است که دارایی شخصی باقی باشد و به محض ت

 به آن نیز منتفی می گردد.

مچنین نقش بیمه محصوالت عقیده این استاد دانشگاه دارایی اعتبار اشخاص تا زمانی که دارایی های او پاسخگوی تعهداتش باشد، برقرار خواهد بود. هبه 

می دهد. افزایش  در فعالیت های کشاورزی، پوشش احتمال زیان در شرایط بد آب وهوایی است. یعنی امنیت سرمایه گذاری را در فعالیتهای اقتصادی

ورزان تلقی می وجود ریسک و عدم حتمیت در فعالیتهای کشاورزی مانع بسیار مهمی در رابطه با پذیرش تکنولوژی جدید و سرمایه گذاری توسط کشا

 یمهب ایتحم مدل بنیان دانش های شرکت های ریسک جبران برای: داشت عنوان بنیان دانش های شرکت از بیمه حمایت خصوص در صحت دکتر گردد.

 .دهد می نشان را بنیان دانش های شرکت نیاز مورد ای بیمه پوشش هشت مدل این که است شده ارائه بنیان دانش های شرکت از ای

 :داشت اشاره زیر مسائل به رو پیش پیشنهادات خصوص در پایان در وی

 مینهز رد مهم تموضوعا از یکی که یسکر مدیریت به طمربو تخدما ههندد ئهارا مالی بخش انعنو به بیمه صنعت اریتأثیرگذ به توجه •

 .ستا دیقتصاا شدر بر مالی بخش اریثرگذا

 بیمه بخش در خصوصی بخش کترمشا یشافزا همچنین و قابتیر یفضا یک دیجاا و زیساآزاد یسیاستها ایجرا •

 بیمه قانونی سیستم کیفیت دبهبو •

 بیمه صنعت از استفاده با قتصادا تقویت زمینه در کشورها سایر ی تجربه از استفاده •

 نظارتی مالی های مقام سوی از هوشمند مالی نظارت •

 تولید و وکار کسب فضای بهبود و کارآفرینی ی توسعه و حمایت جهت در هایشان سرمایه انداختن جریان به •

 مالی توانگری در مورد  بیمه های شرکت توجه •

 کشاورزی مهبی توسعه راستای در کشاورزی بیمه گسترش •

 پایدار ی توسعه و رشد در آن جایگاه به توجه با انسانی منابع آموزش •

 بنیان دانش های شرکت از ای بیمه حمایت •

 

    باز نشر: پایگاه خبری تحلیلی بنکر ، پایگاه اطالعرسانی ایستا نیوز.  

http://istanews.ir/news/185305/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C
http://banker.ir/news/181285/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C
http://banker.ir/news/181285/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C
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 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین همایش مالی اسالمی تشریح کرد:

 تحول در آینده کشور از مسیر اقتصاد دانش بنیان

ه ها حجت االسالم مصباحی مقدم گفت: آینده مرهون اقتصاد مبتنی بر دانش است و در این مسیر بازار سرمایه و بیم

 ی کنندمی توانند در ارتقای تأمین مالی و پوشش ریسک کمک های بزرگ

ره به بندهای حجت االسالم والمسلمین دکتر غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در دومین همایش مالی اسالمی با اشا

کلیه امکانات و  عال سازیسیاست اقتصاد مقاومتی گفت: بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی ارتباط تناتنگی با بازار سرمایه دارند. بند اول این سیاست بر ف

وبی برای جذب سرمایه منابع مالی به منظور حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی تاکید دارد. در این خصوص بازار سرمایه بستر خ

 های مردمی است.

ومتی بر گسترش و افزایش ند دوم سیاست اقتصاد مقادکتر مصباحی مقدم در ادامه به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان در منطقه و جهان اشاره کرد و افزود: ب

د حمایت و تامین مالی است سهم تولید و صادرات دانش بیان تاکید می کند. از آنجاییکه تولید دانش بنیان ریشه در دانشگاه و مراکز پژوهشی دارد نیازمن

ر پروژه های دانش بنیان با پیشنهاد خرید ایده و تشکیل صندوق ریسک پذیکه در این حوزه نیز بازار سرمایه ظرفیت های الزم را فراهم کرده است. یعنی 

 متفکران، محققان و صاحب نظران را به اشتراک گذاری ایده هایشان ترغیب می کند.

مرهون اقتصاد ه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرات خدمات و تولیدات دانش بنیان را کمک بزرگی برای اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: آیند

 مبتنی بر دانش خواهد بود.

: عملی شدن این فرایند وی اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور را با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی دانست و گفت

خش پولی و مالی ولی مالی است که به طور عمده به بکه بند سوم سیاست اقتصاد مقاومتی است زیر مجموعه اصالح نظام مالی و به طور عمده بخش پ

 کشور بر می گردد.

گرفته و با اجرایی شدن  مصباحی مقدم بخشی از این اصالح را مرتبط به بانکها دانست و افزود: این اصالحات در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار

 رخ بدهد.آن می توان امیدوار بود که تحولی بزرگ در نظام مالی کشور 

مالی است و از این طریق  وی در ادامه به چگونگی کمک بازارهای مالی به اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: کار اصلی بازارهای مالی انتشار سهام و اوراق

. وی ادامه داد: بیش می شودمنابع را برای سرمایه گذاران جذب می کند. از همین رو به نظر من یکی از بهترین راهکارهای مردمی کردن اقتصاد محسوب 

ارند. اگر مردم ظرفیت خودشان درصد خانواده ها در کشور قدرت پس انداز دارند، اما بسیاری از آنها توانایی اینکه خودشان سرمایه گذاری کنند را ند 50از 

ب حجم عظیم نقدینگی موجود گذاری جذب کند.به این ترتی را در بازارهای مالی به کار بگیرند با کمک بازار سرمایه می توان منابع زیادی را برای سرمایه

 در کشور می تواند با جذب در بازار سرمایه به سمت اقتصاد مقاومتی برود و به رکود پایان دهد.

 

 اگزیم نیوز

http://eximnews.ir/Widgets/DetailTools/
http://eximnews.ir/detail/News/15308/20
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ضعف است. در حال  مصباحی مقدم گفت: یک اتفاق در اقتصاد ما افتاده و آن بانک محور بودن است نه سرمایه محور بودن و این در نوع خود یک نقطه

 فتصاد است.احضر شاهدیم که منابع بانکی در تامین مالی فعالیت های غیر مولد به کار گرفته می شود اما بازار سرمایه در خدمت بخش مولد 

وق های حجت االسالم مصباحی مقدم در ادامه به اهمیت نقش صنعت بیمه برای پوشش ریسک بازار سرمایه پرداخت و در خصوص طرح تشکیل صند

صاد مقاومتی را بیان کند. حمایت از فعالیت های کارآفرینی پرریسک عنوان کرد: برگزاری این همایش می تواند ایده و راهکارهای عملی برای حمایت از اقت

ی پرریسک هستند قتصادیکی از این ایده های جدید می تواند طرح تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت های کارآفرینی باشد، برخی از فعالیت های ا

 و شرکت های دانش بنیان از این جمله اند که تشکیل چنین صندوق هایی می تواند به اقتصاد ما کمک کند.

اند اقتصاد ما را در برابر وی اقتصاد مقاومتی را دارای ظرفیت های قوی برای تبدیل بنیه ضعیف اقتصاد به بنیه قوی خواند و گفت: اقتصاد مقاومتی می تو

تی با حوزه مالی اسالمی دیدهای خارجی و داخلی مقاوم سازی کند.با مقاوم شدن اقتصاد ملی ضربه پذیری از بین می رود.اینکه اقتصاد مقاومتی چه نسبته

نمان و وضعیت د بر دیدارد این است که اصوال نگاه علمی و فکری به اقتصاد جهانی اقتضا می کند مقلد صرف یک چنین اقتصادی نباشیم. اقتصاد ما بای

 بومی مان باشد. پس باید بومی سازی کنیم و اگر مبانی دینیمان را در اقتصاد به کار گیریم توانایی مان باال خواهد رفت.
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 :صالح آبادی

 از نوسانات ارز می شود راه اندازی بازار ارز باعث جلوگیری

 .پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: ایجاد آپشن سکه دربورس راهکاری برای کنترل نوسانات بهای سکه است

درمورد تاثیر راه اندازی بورس ارز بر  بانک و صنعت علی صالح آبادی درحاشیه دومین همایش ساالنه مالی اسالمی در دانشگاه الزهراء درپاسخ به خبرنگار

 .روی نرخ آزاد ارز گفت: ایجاد آپشن ارز توسط بورس کاال باعث پوشش ریسک بازار ارز و کنترل بهای آن در بازار آزاد می شود

 .رئیس انجمن مالی اسالمی افزود: ایجاد چنین بازارهایی باعث ایجاد ثبات می شود

 .وی درمورد ایجاد آپشن سکه دربورس کاال عنوان کرد: ایجاد آپشن سکه منجر به کنترل بهای سکه دربازار آزاد می شود

 

 بانک و صنعت

http://bankosanat.ir/
http://bankosanat.ir/
http://bankosanat.ir/News/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF.bos
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 ۹5هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه تا پایان سال  100دکتر محمدی: 

ایه تا پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : تامین مالی از طریق بازار سرم

 .هزار میلیارد تومان می رسد 100پایان امسال به رقم 

 1000سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه تامین مالی از طریق بازار سرمایه تا پایان امسال به   ,بانک و صنعت به گزارش پایگاه تحلیلی خبری

ی رسد، گفت: این تامین مالی از محل های متنوعی از جمله افزایش سرمایه، اوراق سلف بورس کاال، انتشار انواع اوراق، پذیرش شرکت هزار میلیارد تومان م

 .و صندوق ها انجام خواهد شد

رصت برای کسب سود ترین فتاکید بر اینکه بازار سرمایه به با اسالمی مالی انجمن همایش دومین در یکشنبه روز محمدی شاپور دکتر سنا،  به گزارش

 است، افزود: همانند همه کشورها، کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند، می توانند وارد این بازار شوند.

اصی است که به ارزش وی به راه اندازی صندوق های جسورانه و ورود شرکت های دانش بنیان در فرابورس اشاره کرد و گفت: این موضوع کانال ویژه و خ

 گذاری فکر ناب، تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام کمک می کند.

رمایه مزیتی است که در سمحمدی تاکید کرد: ورود صندوق های جسورانه به بازار سرمایه صرفا فرصتی برای این صندوق ها نیست. بلکه برای فعاالن بازار 

 شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کند.

 رصتی دو طرفه برای صندوق ها و سرمایه گذاران ایجاد شده است.برد است و ف -یس سازمان بورس مکانیسم بازار سرمایه ساز و کار برد به اعتقاد ری

ز ما در تحلیل ها برخی اسخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه بازار سرمایه نقش چند جانبه و چند بعدی دارد، گفت: بازار سرمایه فرابعدی است ، ا

 ابعاد نادیده گرفته شده و بیش از حد بر روی یک بعد تمرکز می شود.

 ش قابل توجهی داشته است.ساله بازار سرمایه ایران گفت: در این سالها برای این بازار زحمات زیادی کشیده شده و بازار گستر 50وی با اشاره به قدمت 

زار کد سهامداری ه 640میلیون و  10م عملکرد بسیار خوب بوده است و تا کنون بیش از سخنگوی سازمان بورس ادامه داد: در حوزه مشارکت آحاد مرد

 میلیون کد بوده فراتر رفته است. 10که  95در بازار سرمایه وجود دارد که از هدف گذاری سال 

 لیارد ریال برسد.هزار می 688هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به  642به گفته وی ارزش بازار به 

ازار اول جهان قرار دارد و هنوز ب 30اقتصاد اول دنیاست، گفت: اما بازار سرمایه کشور ما در رده  20رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزء 

 پله برای اینکه به اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد، پس نباید هدف ها را کوچک دید. 10

متی اصالح و تقویت همه ا اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: کارایی و بهره وری بحث مهم هر بازاری است و از دیگر نکات اقتصاد مقاومحمدی ب

 جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.

در دست اجرا دارد، گفت: به  وف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه، برنامه های خوبی را اجرا کرده رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهدا

 .نشده است تازگی ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده، اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است، هنوز اجرا

 بانک و صنعت

http://bankosanat.ir/
http://bankosanat.ir/
http://bankosanat.ir/News/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-100-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95.bos
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راه اندازی شده است تا افراد  ابزار شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: برخی تصور می کنند آپشن ها وی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این

انند از پرتفویی که سود کسب کنند در صورتیکه اهداف دیگری هم وجود دارد. یکی از این اهداف این است که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتو

 د مدت است، درآمد کسب کنند. این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.به عنوان استراتژی بلن

 به گفته وی زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می شود به موازنه بازار کمک می کند که جزء اهداف مهم و کالن است.

 اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.محمدی افزود: ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از 

ت همه ابزارها در یکی دو محمدی با تأکید بر اینکه قابل معامله شدن صندوق ها در بازار سرمایه مانع انحراف می شود، گفت: باید توجه شود که ممکن اس

 عمیق در سالهای بعدی خود را نشان می دهد. سال آینده عملیاتی شود اما در سالهای اول آثار آنها خیلی ملموس نیست و اثرات

ری انجام شده است، وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکت های صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورس های کاالیی کارهای بسیا

 گفت: این رینگها فرصت بسیار بزرگی است.

ر از کارمزد معامالت است، ه در این حوزه اشاره کرد و افزود: معافیت مالیاتی از بورس ها بسیار بیشتسخنگوی سازمان بورس به انتقادهای غیر کارشناسان

نند و نباید با یک اشکال باید در تحلیل ها همه جوانب در نظر گرفته شود. در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کاال فعال است همه باید از آن دفاع ک

 سوال برد.کوچک فرصتهای خوب را زیر 

ثروت کشور است که باید  وی بورس انرژی را افتخار کشور خواند و افزود: کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند. انرژی مهمترین

 درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند.

ی از تصمیمها و در شفافیت کل اقتصاد اثر دارد و بسیار IFRSبه گروهی از شرکت ها اشاره کرد و گفت: توسط سازمان بورس  IFRSمحمدی به ابالغ 

 فعالیتهای سازمان بورس برای شفافیت کل اقتصاد است.

بور می کند چراکه سود وی افزود: کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی ع

 وقتی مشروع است، ارزشمند خواهد بود.

سالمی ا -ی همه اوراق مالیرئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: ابزارهای بدهی هم به طور کامل اسالمی است و ما در کشور به طور تقریبی دارا

 دنیا معامله می شود.

گیرد. نحوه استنتاج،  این به بعد در بحث روش های مالی اسالمی وارد شده و این حوزه مورد توجه قرار محمدی به انجمن مالی اسالمی پیشنهاد کرد از

دالت، سالمت و دوری از ربوی عرسیدن به ابزارها، مشتقه روی ابزارها و امثال آن از ظرفیت باالیی برای توسعه برخوردارند. این ابزارها ظرفیت خوبی برای 

 بودن معامالت هستند.

نزدیکی ذهن ها کمک  ووی با تأکید بر اینکه انجمن در این حوزه بسیار می تواند کمک کرده و نقش مشورتی داشته باشد، گفت: انجمن به گفتمان سازی 

 کند.

 سخنگوی سازمان بورس تصریح کرد: در بازار سرمایه ابزار دارایی بسیار مهم است و ابزار بدهی در کنار ابزار دارایی است.
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 :رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

 بورس ارز نیاز به مبادالت فیزیکی را کاهش می دهد/ انتقاد از بازاربدهی

ز، و صنعت: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی می گوید، راه اندازی بورس ارپایگاه تحلیلی خبری بانک 

 .نیاز به مبادالت فیزیکی ارز را در بازار کاهش می دهد

با تاکید بر ضرورت راه اندازی بازار مشتقه   ی امروز یکشنبه در همایش مالی اسالمیمحمدرضا پورابراهیم  ,بانک و صنعت به گزارش پایگاه تحلیلی خبری

 .ارز، افزود: نشستی با حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نوسانات نرخ ارز برگزار شد

وع راه اندازی بورس ارز مطرح ی برای مردم ندارد، گفت: از سال های گذشته موضوی با بیان اینکه اکنون رانت میلیاردی در بازار ارز ایجاد شده است که نفع

 .شده اما عملی نشده است

ه است، اما بازار ارز ما وضعیت پورابراهیمی با بیان این که سلطه دالر بر اقتصاد کشور باید برطرف شود، ادامه داد: اکنون پول ما در برابر یورو تقویت شد

 .فعلی را دارد

رای تامین مالی بخش خصوصی ببا انتقاد از بازار بدهی در بازار سرمایه گفت: اقدام های خوبی در این بخش انجام شده است ، اما قرار بود بازار بدهی وی 

 .باشد

 .وی افزود: اکنون بازار بدهی، سیاستهای بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار می دهد که باید بازنگری شود

 

 بانک و صنعت

http://bankosanat.ir/
http://bankosanat.ir/
http://bankosanat.ir/News/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C.bos
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 تجارت آنالین

 

 

 داد خبر بورس سازمان رییس

 سالجاری در ای شیشه تاالر تومانی میلیارد هزار 100 مالی تامین

 مالی، ینتام این که رسد می تومان لیاردمی هزار 100 به امسال پایان تا بورس در مالی تامین: گفت بورس سازمان رییس

 و شرکت پذیرش و اوراق انواع انتشار کاال، بورس سلف اوراق سرمایه، افزایش جمله از متنوعی های محل از

 .صندوقهاست

 همه ماننده ساسا این بر است، سود کسب برای فرصت بهترین سرمایه بازار: گفت اسالمی مالی انجمن همایش دومین در امروز صبح محمدی شاپور

 .شوند سرمایه بازار وارد توانند می هستند سودآور های فرصت دنبال که کسانی کشورها

 به موضوع این: افزود رابورسف در بنیان دانش شرکتهای ورود و جسورانه های صندوق اندازیراه به اشاره با همچنین بهادار اوراق و بورس سازمان رییس

 .کند می کمک کشور در عام برای گذاری سرمایه فرصت و الیم تامین ناب، فکر ارزشگذاری

 نیز سرمایه بازار فعاالن برای موضوع این: داشت اظهار نیست صندوقها این برای فرصتی صرفا سرمایه بازار به جسورانه صندوقهای ورود که این بیان با وی

 .کند گذاری سرمایه پیشرو رشد پر های شرکت در که است فرصتی

 بیش و شود می گرفته نادیده دابعا از برخی ها تحلیل در رو این از: گفت دارد بعدی چند و جانبه چند نقش سرمایه بازار اینکه به اشاره با ادامه رد محمدی

 .است فرابعدی سرمایه بازار که حالی در شود می تمرکز بعد یک به حد از

 گسترش بازار و شده شیدهک زیادی زحمات بازار این برای سالها این در: گفت ایران سرمایه ارباز ساله پنجاه عمر به اشاره با همچنین بورس سازمان رییس

 .است داشته توجهی قابل

 سرمایه، افزایش جمله از یمتنوع های محل از مالی، تامین این که رسد می تومان میلیارد هزار 100 به امسال پایان تا بورس در مالی تامین: افزود محمدی

 .دشو محقق رقم امسال پایان تا شود می تالش بنابراین. است صندوقها و شرکت پذیرش و اوراق انواع انتشار کاال، بورس سلف اوراق

 فراتر بوده کد میلیون ده که 95 سال هدفگذاری از که دارد وجود سرمایه بازار در سهامداری کد هزار 640 و میلیون 10 از بیش کنون تا: کرد اضافه وی

 .برسد یالر میلیارد هزار 688 به سال پایان تا است امید که رسیده ریال میلیارد هزار 642 به نیز بازار ارزش که این بعالوه. است رفته

 ارباز سی رده در ما کشور ایهسرم بازار وجود این با: داشت اظهار دنیاست اول اقتصاد 20 جزو ایران اقتصاد اینکه به اشاره با ادامه در بورس سازمان رییس

 .دید کوچک را هدفها نباید رو این از دارد، وجود فاصله برسیم کشور اقتصاد به اینکه برای پله 10 هنوز و دارد قرار دنیا اول

 

 تجارت آنالین

http://tejaratonline.ir/fa/news/40732/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 مقاومتی، اقتصاد همم نکات از: گفت و کرد عنوان بازاری هر مهم بحث را وری بهره و کارایی مقاومتی، اقتصاد سیاستهای به اشاره با همچنین محمدی

 .است واقعی بخش تقویت در پیشگامی و اقتصاد پاسخگویی هدف با مالی نظام جانبه همه تقویت و اصالح

: گفت دارد اجرا دست رد و کرده اجرا را خوبی های برنامه سرمایه بازار مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق راستای در اینکه بر تاکید با بورس سازمان رییس

 اجرای که نشده اجرا ما بورس در هنوز است مرسوم دنیا در که مستقل فروش و خرید اختیار اما شده اندازی راه بازار در بعیت فروش اختیار ابزار هاتازگی

 .است مهم بسیار آن

 راه ها آپشن کنند می تصور خیبر: داشت اظهار است گرفته قرار توجه مورد کمتر ما کشور در ابزار این اندازی راه ابعاد اینکه به اشاره با مسئول مقام این

 .دارد دنبال به دیگری اهداف بورس در ابزار این اندازی راه که صورتی در کنند کسب سود افراد تا است شده اندازی

 است بلندمدت راتژیاست عنوان به که پرتفویی از بتوانند ها صندوق و گذاری سرمایه های شرکت که اینست اهداف این از یکی اساس این بر: افزود وی

 .است گرفته قرار توجه مورد کمتر مهم بخش این و کنند کسب درآمد

 ابزار که این عالوهب. است کالن و مهم اهداف جزو که کند می کمک بازار موازنه به شود می مقایسه سهم با سهم اختیار قیمت که زمانی: افزود محمدی

 .بازارهاست ثبات نیز متیمقاو اقتصاد مهم اهداف از یکی که شود می بازار ثبات باعث اختیار

 کشور در ما و است سالمیا تماما هم بدهی ابزارهای: داد ادامه است کشیده زمینه این در زیادی زحمات بورس سازمان فقهی کمیته که این به اشاره با وی

 .باشیم حوزه این در دهیب اوراق و مالکیتی زهحو در آتی های ماه در امیدواریم و شود می معامله دنیا اسالمی -مالی اوراق همه دارای تقریبی طور به

 بسیاری کارهای زنی کاالیی بورسهای صادراتی های رینگ طریق از صادراتی شرکتهای به کمک حوزه در اینکه به اشاره با همچنین بورس سازمان رئیس

 .است بزرگی بسیار فرصت رینگها این: گفت است شده انجام

 در باید بنابراین است، معامالت دکارمز از بیشتر بسیار بورسها از مالیاتی معافیت: افزود و کرد اشاره حوزه این در رشناسانهغیرکا انتقادهای به ادامه در وی

 اشکال یک با نباید و کنند دفاع آن از باید همه است فعال کاال بورس مثل صحیحی مکانیزم که جایی در که چرا شود؛ گرفته نظر در جوانب همه تحلیلها

 .برد سوال زیر را خوب فرصتهای ککوچ

 دلیل همین هب شود گذاری قیمت درست باید که است کشور ثروت مهمترین انرژی: داشت اظهار و خواند کشور افتخار را انرژی بورس همچنین محمدی

 .نیستند مند بهره انرژی از ندارند را بورس این که کشورهایی که این بعالوه. کنند کمک انرژی بورس به باید ارکان همه
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 داد خبر مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 ارز بورس اندازی راه با مرکزی بانک موافقت

 محمدرضا. داد خبر ارز بورس اندازی راه برای مرکزی بانک کل رئیس قول از مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 شده تصویب بندهایی اخیرا: گفت توسعه ششم امهبرن به اشاره ضمن اسالمی مالی همایش دومین در پورابراهیمی

 اییابزاره همچنین و کشاورزی بخش با مرتبط ابزارهایی انتشار کاال، بورس فعالیت از حمایت مانند بندهایی است،

 .دارد سرمایه بازار توسعه به مجلس توجه از نشان که معامله اختیار و موازی سلف سلف، مانند

 این دارد لهسا 33 عمر است شده تدوین بانکی نظام در که قانونی: گفت بانکی نظام اصالح ضرورت درباره مجلس ادیاقتص کمیسیون سخنگوی رئیس

 .شود اصالح روز مقتضایات با متناسب و اقتصادی شرایط به توجه با است الزم اکنون و رباست بدون بانکی عملیات همان قانون

 این بررسی حال در صادیاقت کمیسیون نیز دهم مجلس در: گفت شد، ورود ربا بدون بانکداری الیحه حوزه به منه مجلس در اینکه به اشاره با پورابراهیمی

 ظرفیت این زا تا نظام برای است فرصتی که هستند اقتصادی تحصیالت و سوابق دارای دهم مجلس اقتصادی کمیسیون اعضای خوشبختانه. است الیحه

 .است بر زمان دولت تصویب مسیرهای اما دارد دست در الیحه دو رابطه نای در دولت:  گفت وی .کند استفاده

 هفته دو و است ررسیب دست در جزئیات حاضر حال در:  گفت و داد خبر مجلس در مهرماه اول در ربا بدون بانکداری قانون کلیت تصویب از پورابراهیمی

 از اینکه هب اشاره با وی .شدیم مواجه تقلید مراجع خوب استقبال با که برسانیم مراجع دتایی به را قانون این بروزرسانی تا رفتیم مراجع خدمت هم پیش

 ها بررسی در و کرده تدریاف را الیحه رونوشت ما البته:  گفت است نشده خبری دولت بررسی تحت الیحه دو از هنوز امروز به تا دهم دولت کار به آغاز

 .دهیم می قرار نظر مورد

 شورای در گذشته سال چند از. شد برگزار ارزی التهابات بررسی برای اقتصاد وزیر و مرکزی بانک کل رییس با نشستی: گفت ارز بورس هدربار همچنین وی

 .گرفت قرار تاکید مورد آن ضرورت و شده بررسی ارز بورس اندازی راه موضوع بورس عالی

 معامالت شدن کم به کمک ارز بورس رویکرد:  گفت ، است فیزیکی ارز نیازمند ارز ورسب است معتقد مرکزی بانک اینکه بیان با اقتصادی کمیسیون رییس

 چهار که ارز شدن نرخی تک همانند. کند می تعلل آن انجام در مرکزی بانک چرا دانیم نمی اما. کند می برطرف را ارز بازار های گرفتاری و است فیزیکی

 را ای مبادله و آزاد رزا مبادله مجوز مرکزی بانک که است دوهفته به نزدیک حاضر حال در. است نشده اییاجر هنوز اما شود انجام است قرار که است سال

 .شود می انجام ارز کردن نرخی تک برای قیمت کشف راحتی به نرخ دو این قراردادن میانگین با و است کرده اعالم ها بانک به

 نظر نیز سیف دکتر ، است معترض موضوع این به مجلس و ندارد مردم برای نفعی که شده میلیاردی رانت یک باعث ارز بازار فعلی وضع:  است معتقد وی

 اما شود اجرا ینهاد چه نظارت تحت بورس این که است این مرکزی بانک بحث چند هر. شود اجرابی ارز بورس زودی به است قرار و پذیرفته را مجلس

 برچیده باید کشور در ردال سیطره و دادند را بازار این اندازی راه قول گذشته روز مرکزی بانک کل رییس دلیل همین به. نیست مهمی بحث مکان ما برای

 .شود

 تجارت آنالین

http://tejaratonline.ir/fa/news/40758/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2


         دومین همایش مالی اسالمی

137 | 

 

 

 عصر بازار
 

 

 

 

 

 

 نفتی میادین توسعه های پروژه مالی تامین مدل از رونمایی

 مایشه دومین در که «پتروشیمی و گاز نفت، صنعت مالی تامین» نشست در امین سرمایه تامین لمدیرعام -بازار عصر

 های صندوق قالب در را نفتی میادین توسعه های پروژه مالی تامین برای شرکت این مدل شد، می برگزار اسالمی مالی

 .کرد رونمایی پروژه

 تامین در الشچ اولین: گفت دولتی نفتی های پروژه مالی تامین اصلی چالش سه برشمردن نضم سنگینیان، علی ،«عصربازار» خبری پایگاه گزارش به

 اساس بر مالی مینتا های نرخ پذیرفتن کشور، در نقدینگی عمومی تنگنای لحاظ به همچنین است، مشاوره کارمزد اخذ دشواری دولتی، های پروژه مالی

 .است دشوار دولتی بخش برای بازار های کار و ساز

 دانش که این وجود با ی،ارز مالی تامین به بخش این نیاز مساله به گردد می بر هم دولتی نفتی های پروژه مالی تامین زمینه در چالش سومین: افزود وی

 مالی تامین از انعم کشور مالی نظام نبودن المللی بین ولی دارد وجود سرمایه تامین های شرکت و کشور سرمایه بازار مجموعه در خصوص این در الزم

 .است شده ها پروژه این ارزی

 بخش سوی از گیری بهره قابلیت نیز کشور سرمایه بازار استفاده مورد و موجود مالی تامین ابزارهای عمده ها، چالش این وجود با: کرد تصریح سنگینیان

 .ندارد وجود نفتی پیمانکاران نیز و نفت دولتی

 توسعه های روژهپ مالی تامین برای پروژه های صندوق اساس بر مدل دو امین سرمایه تامین مشکل، این از رفت نبرو برای منظور همین به: گفت وی

 .است کرده طراحی نفتی میادین

 دوم، لمد در ولی ندک می ایجاد پروژه مالی تامین برای را پروژه صندوق نفت، ملی شرکت اول، مدل در: گفت مدل دو این های ویژگی بیان در سنگینیان

 .شود می داده پروژه صندوق از استفاده اجازه او به پیمانکار انتخاب از پس

 پروژه صندوق طریق از مالی تامین در نفت ملی شرکت نیز و ندارد وجود پیمانکار تغییر ریسک اول مدل در که این لحاظ به: کرد خاطرنشان پایان در وی

 .باشد داشته ریبیشت جذابیت و کارآیی ایران نفتی میادین توسعه برای مدل این رسد می نظر به داشت، خواهد نیز را خارجی منابع جذب فرصت حتی

 عصر بازار

http://www.asrebazar.com/News/46003/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
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 اسالمی مالی سازی نظام کردن کاربردی برای اساسی گام چهار

 اهکارر که اساسی گام چهار به اسالمی، مالی همایش دومین در خود امروز سخنرانی در اسالمی، مالی انجمن رییس

 .کرد اشاره است کشور در اسالمی مالی سازی نظام کردن کاربردی برای عملی

 این بر ناظر نهاد عنوان هب نیز نگهبان شورای و است اسالم شرع بر منطبق مالی قوانین تمام بلکه شود می توجه اسالمی مالی نظام به تنها نه ما کشور در

 .دهد می قرار تصویب مورد را است اسالم شرع بر منطبق که اصولی و دارد نظارت قوانین

 دانشجویان، ،پژوهشگران به مقدم خیر ضمن اسالمی مالی همایش دومین در ایران اسالمی مالی انجمن رییس آبادی، صالح علی عصرمالی، گزارش به

 کشورهای بر عالوه: گفت و خواند مهمی مقوله را اسالمی مالی نظام فوق مطلب بیان با مالی، حوزه فعاالن همچنین و بورس سازمان و ها بانک عامل مدیران

 .تکشورهاس این در لمانانمس سرمایه جذب برای مناسبی بسیار ابزار نظام این زیرا. شود می توجه اسالمی مالی نظام به نیز پیشرفته کشورهای در مسلمان،

 .کرد اشاره است کشور در اسالمی مالی سازی نظام کردن کاربردی برای عملی راهکار که اساسی گام چهار به ادامه در وی

 و ایده فکر،: کرد خاطرنشان و خواند اسالمی مالی سازی نظام در نخست گام را اسالمی مالی حوزه در کاربردی و نظری های پژوهش توسعه آبادی صالح

 .است اسالمی و مالی نظام در کاربردی و مالی های پژوهش توسعه مبنای مطالعه

 گام حسابداری حوزه ینهمچن و پولی و مالی بازارهای توسعه برای مناسب مقررات و قوانین وضع: گفت و کرد ارزیابی ها پژوهش بر مبتنی را دوم گام وی

 .است اسالمی مالی حوزه در سازی نظام برای دوم

 وی .کرد بیان یاقتصاد حوزه فعاالن برای آموزشی موسسات و ها دانشگاه سطح در اسالمی مالی آموزش را سوم گام ایران سالمیا مالی انجمن رییس

 .خواند آخر گام را سرمایه بازار در فعال نهادهای و بورس سازمان در فقهی های کمیته ایجاد

 انجام اسالمی مالی جمنان توسط ای ارزنده اقدامات مدت این در: گفت گذشته سال در منانج این فعالیت آغاز به اشاره با صادرات توسعه بانک مدیرعامل

 می و است حوزه این در سازی نظام به قادر اسالمی مالی انجمن: داد ادامه وی .است شده طراحی و تدوین ساله ده و ساله پنج های برنامه و است شده

 .دهد ارائه کاربردی های مشاوره و های کمک قوانین وضع در گذاری قانون و پژوهش آموزش، حوزه در تواند

 MBA های دوره ندازیا راه برنامه همچنین و است شده دکتر مقطع در اسالمی مالی دوره برگزاری به موفق اسالمی مالی انجمن: داشت اظهار آبادی صالح

 .دارد را اسالمی مالی DBA و

 و ها طرح در ار مجلس دارد آمادگی آموزشی و علمی نهاد یک عنوان به انجمن: داد پیشنهاد سالمیا شورای مجلس به خود سخنان پایانی بخش در وی

 دیگری های انجمن و انجمن نای قانونی جایگاه دارد انتظار مجلس از انجمن این البته رساند یاری اقتصادی بانکداری جامع طرح بویژه مالی بازارهای لوایح

 .دهد ارتقا را نندک می کار اقتصادی حوزه در که

 

 یک عنوان به اسالمی مالی نانجم به توانند می نهادها این: گفت و داد قرار خطاب را کشور سرمایه و پولی و مالی بازار در ناظر نهادهای مسوول مقام این

 .کنند اتکا مشورتی بازوی

 عصر مالی

http://financialtimes.ir/fa/news/13247/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 کرد تاکید اسالمی مالی همایش دومین در پورابراهیمی

 شود حذف باید دالر بازار میلیاردی رانت

.  است معترض موضوع این به مجلس. ندارد مردم برای نفعی که شده میلیاردی رانت یک باعث ارز بازار فعلی وضعیت

 کبان کل رییس دلیل همین به. شود اجرابی ارز بورس زودی به است قرار و پذیرفته را مجلس نظرات نیز سیف دکتر

 شود برچیده باید کشور در دالر سیطره و دادند را بازار این اندازی راه قول گذشته روز مرکزی

 مجلس نقش و جایگاه به اسالمی مالی همایش دومین در سخنران دومین عنوان به اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون رییس پورابراهیمی، دکتر

 .پرداخت کشور در اسالمی رویکرد با مالی مباحث حوزه در

 کشور در انقالب از پس مایهسر بازار قوانین تاریخچه به اشاره با ابتدا در راور و کرمان مردم نماینده این " مالی عصر" بریخ پایگاه خبرنگار گزارش به

 هتوسع برنامه اول سال آغاز که 68 سال در اما. بود نشده توجهی سرمایه بازار به ،68 تا 57 های سال بین تحمیلی، جنگ دوران و انقالب اوایل: داشت اظهار

 .شد توجه خاص بطور سرمایه بازار و عام طور به اقتصادی حوزه در گذاری قانون مباحث و قوانین به بود اقتصادی

 مباحث حوزه در سرمایه زاربا بویژه کشور اقتصاد در بزرگی اتفاق سال این در. گردد می باز 84 سال به سرمایه بازار در قوانین عطف نقطه: داد ادامه وی

 .داد رخ گذاری قانون

 بخش در مالی تامین برای ابزاری یبده بازار که بود قرار ابتدا در: گفت و خواند سرمایه بازار در نوین ابزارهای از یکی را بدهی بازار طراحی مسوول مقام این

 چرا. باشد داشته اییه بازنگری به ازنی بدهی بازار که شود می سبب موضوع این و شد دولتی بخش در مالی تامین برای ابزاری عمل در اما. باشد خصوصی

 .است کرده متاثر را مرکزی بانک های سیاست بدهی بازار اکنون که

 بین بازار بر شد عیینت مالی تامین برای که هایی نرخ و گندم حوزه در کشاورزی بخش در مالی تامین: گفت کشاورزی بخش در مالی تامین به اشاره با وی

 .است شده مالی تامین نرخ و گذاری سپرده نرخ و اقتصاد در تورم نرخ میان فاصله سبب و است گذاشته تاثیر بانکی

 بخش با مرتبط بزارهاییا انتشار کاال، بورس فعالیت از حمایت مانند بندهایی است، شده تصویب بندهایی اخیرا: گفت توسعه ششم برنامه به اشاره ضمن وی

 .دارد سرمایه بازار توسعه به مجلس توجه از نشان که معامله اختیار و موازی سلف سلف،: مانند ابزارهایی همچنین و کشاورزی

 دارد الهس 33 عمر است شده تدوین بانکی نظام در که قانونی: گفت بانکی نظام اصالح ضرورت خصوص در مجلس اقتصادی کمیسیون سخنگوی رئیس

 .ودش اصالح روز مقتضایات با متناسب و اقتصادی شرایط به توجه با است الزم اکنون و است ربا بدون بانکی عملیات همان قانون این

 است تدوین دست در علم سازی تجاری نویس پیش

 بررسی حال در تصادیاق کمیسیون نیز دهم مجلس در: گفت شد، ورود ربا بدون بانکداری الیحه حوزه به نهم مجلس در اینکه به اشاره با ابراهیمی پور

 ظرفیت این از ات نظام برای است فرصتی که هستند اقتصادی تحصیالت و سوابق دارای دهم مجلس اقتصادی کمیسیون اعضای ختانهخوشب. است الیحه این

 .کند استفاده

 

 عصر مالی

http://financialtimes.ir/fa/news/13255/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 به گفته وی دولت در این رابطه دو الیحه در دست دارد اما مسیرهای تصویب دولت زمان بر است.

ررسی است و دو هفته ون ربا در اول مهرماه در مجلس خبر داد و گفت: در حال حاضر جزئیات در دست بپورابراهیمی از تصویب کلیت قانون بانکداری بد

 پیش هم خدمت مراجع رفتیم تا بروزرسانی این قانون را به تایید مراجع برسانیم که با استقبال خوب مراجع تقلید مواجه شدیم.

 دریافت را الیحه رونوشت ما البته گفت است نشده خبری دولت بررسی تحت الیحه دو از هنوز امروز به تا دهم دولت کار به آغاز از اینکه به اشاره با وی

 .دهیم می قرار نظر مورد ها بررسی در و کرده

 وحتی عربستان ی،مالز مثل کشورهای در جهانی تجربه با متناسب  اسالمی مباحث حوزه در کرد درخواست اسالمی مالی انجمن اعضای از ابراهیمی پور

 کرده پیشرفت ربسیا حوزه این در ها رشته و ها تخصص امروز که چرا. شود استفاده نیز داخل علمی های ظرفیت از همچنین و گرفته کمک انگلستان

 .است

 در گذشته الس چند از شد برگزار ارزی التهابات بررسی برای اقتصاد وزیر و مرکزی بانک کل رییس با نشستی: گفت ارز بورس خصوص در همچنین وی

 .گرفت قرار تاکید مورد آن ضرورت و شد بررسی ارز بورس اندازی راه موضوع بورس عالی شورای

 معامالت شدن کم هب کمک ارز بورس رویکرد: گفت است، فیزیکی ارز نیازمند ارز بورس است معتقد مرکزی بانک اینکه بیان با اقتصادی کمیسیون رییس

 چهار که ارز شدن نرخی تک همانند. کند می تعلل آن انجام در مرکزی بانک چرا دانیم نمی اما. کند می برطرف را ارز ارباز های گرفتاری و است فیزیکی

 را ای مبادله و آزاد رزا مبادله مجوز مرکزی بانک که است دوهفته به نزدیک حاضر حال در. است نشده اجرایی هنوز اما شود انجام است قرار که است سال

 .شود می انجام ارز کردن نرخی تک برای قیمت کشف راحتی به نرخ دو این قراردادن میانگین با و است کرده اعالم اه بانک به

 نیز سیف کترد. است معترض موضوع این به مجلس نداردو مردم برای نفعی که شده میلیاردی رانت یک باعث ارز بازار فعلی وضعیت: است معتقد وی

 دادند را بازار این ازیاند راه قول گذشته روز مرکزی بانک کل رییس دلیل همین به. شود اجرابی ارز بورس زودی به است قرار و پذیرفته را مجلس نظرات

 .شود برچیده باید کشور در دالر سیطره و

 اقتصاد حوزه در کشور هسرمای بازار امروز: گفت و دانست مثبتی بسیار اقدام را جسورانه های صندوق اندازی راه ادامه در مجلس اقتصادی کمیسیون رییس

 حال رد مجلس در علم سازی تجاری نویسی پیش حاضر حال در و کند می کمک حوزه این در هم مجس. باشد داشته محوری نقش باید بنیان دانش

 .شود ارائه طرح بصورت تا است بررسی

 موانع از و کند نمی دایجا اقتصاد توسعه در خللی ها تحریم بحث در اخیر یها محدودیت هستیم خوشبین کشور اقتصاد آینده به: کرد تاکید خاتمه در وی

 .کنیم می عبور
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 :کرد مطرح بهادار اوراق و بورس سازمان رییس

 گذشت یونمیل 10 از داری سهام کدهای /سال پایان تا سرمایه بازار از مالی تامین تومان میلیارد هزار 100

 .است دارایی ابزار کنار در بدهی ابزار و است مهم بسیار دارایی بزارا سرمایه بازار در

 همانند: گفت است سود کسب برای فرصت بهترین سرمایه بازار اینکه بر تاکید با اسالمی مالی انجمن همایش دومین در امروز صبح بورس سازمان رییس

 .شوند سرمایه بازار اردو توانند می هستند سودآور های فرصت دنبال که کسانی کشورها همه

 کانال موضوع این: گفت و کرد اشاره فرابورس در بنیان دانش های شرکت ورود و جسورانه های صندوق اندازی راه به محمدی شاپور عصرمالی، گزارش به

 .کند می کمک عام برای گذاری سرمایه فرصت و مالی تامین ناب، فکر گذاری ارزش به که است خاصی و ویژه

 در که است فرصتی نیز یهسرما بازار فعاالن برای بلکه. نیست ها صندوق این برای فرصتی صرفا سرمایه بازار به جسورانه های صندوق ورود: کرد یدتاک وی

 .کند گذاری سرمایه پیشرو رشد پر های شرکت

 ایجاد گذاران سرمایه و ها ندوقص برای طرفه دو فرصتی و ستا برد - برد کار و ساز سرمایه بازار مکانیسم بهادار اوراق و بورس سازمان رییس اعتقاد به

 .است شده

 ابعاد از برخی ها لیلتح در است مهم بسیار موضوع این: گفت دارد، بعدی چند و جانبه چند نقش سرمایه بازار اینکه به اشاره با بورس سازمان سخنگوی

 .است فرابعدی سرمایه بازار حالیکه رد شود می تمرکز بعد یک به حد از بیش و شود می گرفته نادیده

 .است داشته توجهی قابل ترشگس بازار و شده کشیده زیادی زحمات بازار این برای سالها این در: گفت ایران سرمایه بازار ساله پنجاه قدمت به اشاره با وی

 افزایش جمله از تنوعیم های محل از مالی تامین این: گفت سد،ر می تومان میلیارد هزار 100 به امسال پایان تا مالی تامین اینکه بر تاکید با محمدی

 بازار از مالی تامین قمر سال پایان تا شود می تالش حال، عین در. است ها صندوق و شرکت پذیرش و اوراق انواع انتشار کاال، بورس سلف اوراق سرمایه،

 .است صدی در صد چند و باال رشد که برسد تومان میلیارد هزار 100 به سرمایه

 وجود سرمایه بازار رد سهامداری کد هزار 640 و میلیون 10 از بیش کنون تا و است بوده خوب بسیار عملکرد مردم آحاد مشارکت حوزه در: داد ادامه وی

 .است رفته فراتر بوده کد میلیون ده که 95 سال گذاری هدف از که دارد

 .برسد ریال میلیارد هزار 688 به سال پایان تا است امید که رسیده لریا میلیارد هزار 642 به بازار ارزش وی گفته به

 هنوز و دارد قرار دنیا اول بازار سی رده در ما کشور سرمایه بازار اما: گفت است، دنیا اول اقتصاد 20 جزء ایران اقتصاد اینکه به اشاره با بورس سازمان رییس

 .دید کوچک را ها هدف نباید پس دارد وجود هفاصل برسیم ایران اقتصاد به اینکه برای پله 10

 و اصالح قاومتیم اقتصاد نکات دیگر از همچنین است بازاری هر مهم بحث وری بهره و کارایی: گفت مقاومتی اقتصاد های سیاست به اشاره با محمدی

 .است واقعی بخش تقویت در پیشگامی و اقتصاد پاسخگویی هدف با مالی نظام جانبه همه تقویت

 

 عصر مالی

http://financialtimes.ir/fa/news/13251/100-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
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: گفت دارد اجرا دست رد و کرده اجرا را خوبی های برنامه سرمایه بازار مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق راستای در اینکه بر تاکید با بورس سازمان رییس

 مهم بسیار آن اجرای که دهنش اجرا هنوز است مرسوم دنیا در که مستقل فروش و خرید اختیار اما شده اندازی راه بازار در تبعی فروش اختیار ابزار اخیرا

 .است

 افراد تا است شده اندازی اهر ها آپشن کنند می تصور برخی: گفت است، گرفته قرار توجه مورد کمتر شاید ابزار این اندازی راه ابعاد اینکه به اشاره با وی

 که پرتفویی از نندبتوا ها صندوق و گذاری سرمایه های شرکت که است این اهداف این از یکی. دارد وجود هم دیگری اهداف صورتیکه در کنند کسب سود

 .است گرفته قرار توجه مورد کمتر که است مهمی موضوع بخش این. کنند کسب درآمد است مدت بلند استراتژی عنوان به

 .است نکال و مهم اهداف جزء که کند می کمک بازار موازنه به شود می مقایسه سهم با سهم اختیار قیمت که زمانی وی گفته به

  .بازارهاست ثبات نیز مقاومتی اقتصاد مهم اهداف از یکی که شود می بازار ثبات باعث اختیار ابزار: افزود محمدی

 دو یکی در ابزارها همه است ممکن که شود توجه باید: گفت شود، می انحراف مانع سرمایه بازار در ها صندوق شدن معامله قابل اینکه بر تأکید با محمدی

 به اشاره اب ادامه در وی .دهد می نشان را خود بعدی سالهای در عمیق اثرات و نیست ملموس خیلی آنها آثار اول سالهای در اما شود عملیاتی یندهآ سال

 فرصت رینگها این: گفت است، شده انجام بسیاری کارهای کاالیی بورسهای صادراتی های رینگ طریق از صادراتی های شرکت به کمک حوزه در اینکه

  .است بزرگی بسیار

 همه تحلیلها در باید است تمعامال کارمزد از بیشتر بسیار بورسها از مالیاتی معافیت: افزود و کرد اشاره حوزه این در کارشناسانه غیر انتقادهای به وی

 فرصتهای کوچک لاشکا یک با نباید و کنند دفاع آن از باید همه است فعال کاال بورس مثل صحیحی مکانیزم که جایی در. شود گرفته نظر در جوانب

 .برد سوال زیر را خوب

 باید که است کشور روتث مهمترین انرژی. نیستند مند بهره انرژی از ندارند را بورس این که کشورهایی: افزود و خواند کشور افتخار را انرژی بورس وی

 .کنند کمک یانرژ بورس به باید ارکان همه دلیل همین به شود گذاری قیمت درست

 و تصمیمها زا بسیاری و دارد اثر اقتصاد کل شفافیت در IFRS :گفت و کرد اشاره ها شرکت از گروهی به بورس سازمان توسط IFRS ابالغ به محمدی

 این بر که است هرسید مرحله این به زیادی زحمات با بورس سازمان فقهی کمیته: افزود وی .است اقتصاد کل شفافیت برای بورس سازمان فعالیتهای

 .بود خواهد ارزشمند است، مشروع وقتی سود چراکه کند می عبور فقهی کمیته از فعالیتها همه اساس

 دنیا اسالمی -مالی وراقا همه دارای تقریبی طور به کشور در ما و است اسالمی تماما هم بدهی ابزارهای: کرد تصریح بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس

 .شود می معامله

 مورد حوزه این و دهش وارد اسالمی مالی های روش بحث در بعد به این از کرد پیشنهاد اسالمی مالی انجمن به اسالمی – مالی همایش دومین در محمدی

 برای خوبی ظرفیت ابزارها این. برخوردارند توسعه برای باالیی ظرفیت از آن امثال و ابزارها روی مشتقه ابزارها، به رسیدن استنتاج، نحوه. بگیرد قرار توجه

 باشد، داشته مشورتی شنق و کرده کمک تواند می بسیار حوزه این در انجمن اینکه بر تأکید با وی .هستند معامالت بودن ربوی از دوری و سالمت عدالت،

 .کند کمک ها ذهن نزدیکی و سازی گفتمان به انجمن: گفت

 .است دارایی ابزار کنار در بدهی ابزار و است مهم بسیار دارایی زاراب سرمایه بازار در: کرد تصریح پایان در محمدی

 کند می عبور قهیف کمیته از فعالیتها همه اساس این بر که است رسیده مرحله این به زیادی زحمات با بورس سازمان فقهی کمیته: کرد خاطرنشان وی

 .بود خواهد ارزشمند است، مشروع وقتی سود چراکه
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 کرد؛ مطرح بورس سازمان فقهی کمیته عضو

 دولتی دیون تسویه برای محلی سرمایه بازار

 وراقا" عنوان تحت ای مقاله ارائه با اسالمی مالی همایش دومین در بهادار اوراق و بورس سازمان فقهی کمیته عضو

  .پرداخت ایران در سرمایه ربازا طریق از دولت دیون تسویه برای جدید راهکار به "طلبکاران دارایی روی اجاره

 انباشته: فتگ دولت های بدهی انباشت مشکالت شمردن بر با اسالمی مالی ارشد پژوهشگر موسویان سیدعباس " مالی عصر" خبری پایگاه گزارش به

 می بین از شود یم منجر تولید رشد و زایی اشتغال توسعه به که را جدید های پروژه شروع امکان پیمانکاران، توان کاهش ضمن دولت های بدهی شدن

 .برد

 مرکزی بانک به ادامه در و بانکی نظام به ای زنجیره صورت به دولت های بدهی اکثر بدهی از متشکل بازار نبود دلیل به گذشته سالهای در: داد ادامه وی

 .داشت همراه به را کشور اقتصاد در پدیده دو روند این شد؛ می منتقل

 پیامدهای از را مرکزی کبان از دولت استقراض دلیل به پولی پایه رشد و بانکی تعهدات نشدن انجام دلیل به بانکی منابع شدن قفل فقهی، کمیته عضو این

 .شد می کشور اقتصاد در تورمی رکود به منجر که خواند دولت های بدهی شدن انباشته

 بخش به دولت که ستا هایی بدهی دولت های چالش از یکی امروزه: داشت اظهار هیبد بازار طریق از دولت های بدهی سازماندهی به اشاره با موسویان 

 .است ایران قتصادا فعلی رکود از عبور کلید شاه پیمانکاران به آن پرداخت و دولت های بدهی تعیین که معتقدند اقتصادی صاحبنظران و دارد خصوصی

 نوینی ابزارهای ذارانگ سرمایه برای همچنین و کند می فراهم را رکودی شرایط از رفت برون یطشرا بدهی بازار سازماندهی طریق از دولت: داد ادامه وی

 .شود می آورده ارمغان به

 جمله از سرمایه ازارب طریق از مالی تامین و مرکزی بانک از استقراض: گفت و برشمرد را دولت بدهی پرداخت کارهای راه اسالمی و مالی پژوهشگر این

 .است دولت بدهی رداختپ راهکارهای

 شامل که راهکارهاست نای جمله از( صکوک) اسالمی بهادار اوراق و اسالمی خزانه اسناد: کرد عنوان هم سرمایه بازار طریق از مالی تامین خصوص در وی

 .شود می مرابحه اوراق و سلف اوراق منفعت، اوراق اجاره، اوراق مشارکت، اوراق

 و است اجاره اوراق انتشار نایمب با دارایی در آن دارنده مشاع مالکیت نشاندهنده که دانست انتقال قابل و نام با اوراقی را ربهادا اوراق مسوول مقام این

 با رهاجا سررسید در دارایی وشفر اختیار با اجاره و تملیک شرط به اجاره: از است عبارت اجاره اوراق انتشار در قبول مورد اجاره قراردادهای انواع: افزود

 .معین قیمت

 تحقق به نیز رحلهم چند در که شد عملیاتی 84 سال از نگهبان شورای فقهای و مجلس تایید از پس اسناد این: گفت اسالمی خزانه اسناد خصوص در وی

 .پیوست

 

 عصر مالی

http://financialtimes.ir/fa/news/13253/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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 .کرد اشاره سرمایه بازار طریق از دولت مالی تامین مدل دو به ادامه، در موسویان عباس سید

 مالی تامین اجاره اوراق آن روی دولت سپس کند، می واگذار دولت به نسیه فروش صورت به را خود دارایی دولت طلبکار نخست، مدل در: داد ادامه وی

 دولت از که آنجایی از اما کند، پرداخت بها اجاره باید طلبکار دهد؛ می اجاره طلبکار به استفاده برای را دارایی واسط نهاد آن از پس و کند می منتشر

 .دهد می حواله دولت به را دارایی از استفاده بهای اجاره پرداخت دارد، طلب دارایی نسیه فروش بابت

 اوراق متداول مدل اساس رب و کند می واگذار گذاران سرمایه به نقد فروش بصورت را خود دارایی دولت طلبکار: کرد تشریح گونه این را دوم مدل وی

 تهاتر را همدیگر بدهی دولت با وطلبکار کند می واگذار طلبکار به دومی تملیک شرط به اجاره قرارداد در دولت آنگاه. دهد یم انجام مالی تامین اجاره،

 .کنند می

 .کرد قید مالی و شرعی منطق دو بدهی اوراق انتشار برای خود سخنان انتهای در بورس سازمان فقهی کمیته عضو

 امر که شود داده نشان عشر نظر از اینکه مگر است  مکروه بدهی اوراق انتشار: گفت و کرد اشاره بدهی وراقا انتشار کراهت  به شرعی منطق در وی

 .است میان در مشکالت حل برای واجبی

 قابل ظرفیت از و  بازار کل اب متناسب که کند توجه بدهی اوراق انتشار حجم به باید بدهی بازار گذاران سیاست: کرد تاکید  هم مالی منطق در موسویان

 .باشد برخوردار قبولی
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 اسالمی؛ مالی همایش دومین حاشیه در

 رسید بورس سازمان به اسالمی مالی جایزه اولین

 خصش جایزه اولین شد، برگزار( س)الزاهرا دانشگاه در دی1۲ یکشنبه امروز که اسالمی مالی همایش دومین حاشیه در

 ورسب سازمان از نمایندگی به سازمان این رئیس محمدی شاهپور دکتر و رسید بهادار اوراق و بورس سازمان به قوقیح

 .کرد دریافت را جایزه این

 شتریبی تالش اسالمی – مالی دانش نشر زمینه در که حقوقی و حقیقی شخص دو به اسالمی مالی همایش دومین در امروز صبح اسالمی، مالی جایزه اولین

 .شد اعطا اند، کرده

 سازمان به قوقیح شخص جایزه شد، برگزار( س)الزاهرا دانشگاه در دی12 یکشنبه امروز که همایش این حاشیه در ، " مالی عصر" خبرنگار گزارش به

 .کرد یافتدر را جایزه این بورس سازمان از نمایندگی به سازمان این رئیس محمدی شاپور دکتر و رسید بهادار اوراق و بورس

 مالی جایزه برنده قیقیح شخص اولین نیز بهادار اوراق و بورس سازمان فقهی کمیته فقهی دبیر موسویان سیدعباس والمسلمین االسالمحجت  همچنین

 .کرد دریافت را خود جایزه و شد ایران در اسالمی

 .شد عرضه و رونمایی مایشه روز در و منتشر نیز اسالمی مالی همایش نخستین کتاب گزارش، این اساس بر

 استفتائات  سایت این در. ستا شده بارگزاری وبسایت این در نیز انجمن این انگلیسی کتابخانه و فعال اسالمی مالی انجمن زبان انگلیسی سایت این، بر عالوه

 .است گرفته قرار مخاطبان دسترس در اسالمی – مالی حوزه در

 .شد برگزار الزهرا دانشگاه در اقتصادی گذاران سیاست و بیمه بانکی، نظام سرمایه، بازار انمدیر حضور با همایش، این: است گفتنی

 

 

 عصر مالی

http://financialtimes.ir/fa/news/13254/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 صدای صنعت

 

 سرمایه بازار طریق از دولت دیون تسویه

 تتح ای مقاله ارائه با اسالمی مالی همایش دومین در بهادار اوراق و بورس سازمان فقهی کمیته عضو-صنعت صدای

 ایران در سرمایه بازار طریق از دولت دیون تسویه برای جدید راهکار به "بکارانطل دارایی روی اجاره اوراق" عنوان

 .پرداخت

 توان کاهش نضم دولت های بدهی شدن انباشته: گفت دولت های بدهی انباشت مشکالت شمردن بر با اسالمی مالی ارشد پژوهشگر موسویان سیدعباس 

 .برد می بین از شود می منجر تولید رشد و زایی اشتغال توسعه به که را جدید های پروژه شروع امکان پیمانکاران،

 مرکزی بانک به ادامه در و بانکی نظام به ای زنجیره صورت به دولت های بدهی اکثر بدهی از متشکل بازار نبود دلیل به گذشته سالهای در: داد ادامه وی

  .شتدا همراه به را کشور اقتصاد در پدیده دو روند این شد؛ می منتقل

 پیامدهای از را مرکزی کبان از دولت استقراض دلیل به پولی پایه رشد و بانکی تعهدات نشدن انجام دلیل به بانکی منابع شدن قفل فقهی، کمیته عضو این

  .شد می کشور اقتصاد در تورمی رکود به منجر که خواند دولت های بدهی شدن انباشته

 بخش به دولت که تاس هایی بدهی دولت های چالش از یکی امروزه: داشت اظهار بدهی بازار طریق از دولت ایه بدهی سازماندهی به اشاره با موسویان

. است ایران قتصادا فعلی رکود از عبور کلید شاه پیمانکاران به آن پرداخت و دولت های بدهی تعیین که معتقدند اقتصادی صاحبنظران و دارد خصوصی

 نوینی ابزارهای ذارانگ سرمایه برای همچنین و کند می فراهم را رکودی شرایط از رفت برون شرایط بدهی بازار سازماندهی طریق از دولت: داد ادامه وی

 طریق از مالی تامین و یمرکز بانک از استقراض: گفت و برشمرد را دولت بدهی پرداخت کارهای راه اسالمی و مالی پژوهشگر این. شود می آورده ارمغان به

  .است دولت بدهی پرداخت راهکارهای جمله از مایهسر بازار

 شامل که راهکارهاست نای جمله از( صکوک) اسالمی بهادار اوراق و اسالمی خزانه اسناد: کرد عنوان هم سرمایه بازار طریق از مالی تامین خصوص در وی

 .شود می مرابحه اوراق و سلف اوراق منفعت، اوراق اجاره، اوراق مشارکت، اوراق

 و است اجاره اوراق انتشار نایمب با دارایی در آن دارنده مشاع مالکیت نشاندهنده که دانست انتقال قابل و نام با اوراقی را بهادار اوراق مسوول مقام ینا

 با اجاره سررسید در دارایی وشفر اختیار با اجاره و تملیک شرط به اجاره: از است عبارت اجاره اوراق انتشار در قبول مورد اجاره قراردادهای انواع: افزود

 .معین قیمت

 صدای صنعت

http://sedayesanaat.ir/post/2017/01/01/%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
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 تحقق به نیز رحلهم چند در که شد عملیاتی 84 سال از نگهبان شورای فقهای و مجلس تایید از پس اسناد این: گفت اسالمی خزانه اسناد خصوص در وی

 دارایی دولت طلبکار ست،نخ مدل در: داد ادامه وی. کرد اشاره سرمایه بازار طریق از دولت مالی تامین مدل دو به ادامه، در موسویان عباس سید. پیوست

 برای را دارایی واسط نهاد آن از پس و کند می منتشر مالی تامین اجاره اوراق آن روی دولت سپس کند، می واگذار دولت به نسیه فروش صورت به را خود

 بهای اجاره پرداخت دارد، بطل دارایی نسیه فروش بابت دولت از که آنجایی از اما د،کن پرداخت بها اجاره باید طلبکار دهد؛ می اجاره طلبکار به استفاده

  .دهد می حواله دولت به را دارایی از استفاده

 اوراق متداول مدل ساسا بر و کند می واگذار گذاران سرمایه به نقد فروش بصورت را خود دارایی دولت طلبکار: کرد تشریح گونه این را دوم مدل وی 

 .دهد می انجام مالی تامین اجاره،

  .کنند می تهاتر را همدیگر بدهی دولت با وطلبکار کند می واگذار طلبکار به دومی تملیک شرط به اجاره قرارداد در دولت آنگاه 

   .کرد قید مالی و شرعی منطق دو بدهی اوراق انتشار برای خود سخنان انتهای در بورس سازمان فقهی کمیته عضو

 واجبی امر که شود ادهد نشان شرع نظر از اینکه مگر است مکروه بدهی اوراق انتشار: گفت و کرد اشاره بدهی اوراق انتشار کراهت به شرعی منطق در وی

  .است میان در مشکالت حل برای

 قابل ظرفیت از و ازارب کل با متناسب که ندک توجه بدهی اوراق انتشار حجم به باید بدهی بازار گذاران سیاست: کرد تاکید هم مالی منطق در موسویان 

 .باشد برخوردار قبولی
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 رسید بورس سازمان به اسالمی مالی جایزه اولین

 شد، برگزار( س)الزاهرا دانشگاه در دی1۲ یکشنبه امروز که اسالمی مالی همایش دومین حاشیه در-صنعت صدای

 به سازمان این رئیس محمدی شاهپور دکتر و رسید بهادار اوراق و بورس سازمان به وقیحق شخص جایزه اولین

 .کرد دریافت را جایزه این بورس سازمان از نمایندگی

 

 تالش اسالمی – مالی دانش نشر زمینه در که حقوقی و حقیقی شخص دو به اسالمی مالی همایش دومین در امروز صبح اسالمی، مالی جایزه اولین 

 .شد اعطا اند، کرده یشتریب

 دکتر و رسید داربها اوراق و بورس سازمان به حقوقی شخص جایزه شد، برگزار( س)الزاهرا دانشگاه در دی12 یکشنبه امروز که همایش این حاشیه در

 .کرد دریافت را جایزه این بورس سازمان از نمایندگی به سازمان این رئیس محمدی شاپور

 مالی جایزه برنده قیقیح شخص اولین نیز بهادار اوراق و بورس سازمان فقهی کمیته فقهی دبیر موسویان سیدعباس والمسلمین االسالمحجت همچنین 

  .کرد دریافت را خود جایزه و شد ایران در اسالمی

  .شد عرضه و رونمایی همایش روز در و منتشر نیز اسالمی مالی همایش نخستین کتاب گزارش، این اساس بر

 .ستا شده بارگزاری وبسایت این در نیز انجمن این انگلیسی کتابخانه و فعال اسالمی مالی انجمن زبان انگلیسی سایت این، بر هعالو

 نظام سرمایه، ازارب مدیران حضور با همایش، این: است گفتنی. است گرفته قرار مخاطبان دسترس در اسالمی – مالی حوزه در استفتائات سایت این در 

 .شد برگزار الزهرا دانشگاه در اقتصادی گذاران سیاست و بیمه بانکی،

 صدای صنعت

http://sedayesanaat.ir/post/2017/01/01/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 کشور در اسالمی مالی سازی نظام کردن کاربردی برای عملی راهکار ۴

 اسالمی مالی سازی نظام در نخست گام را اسالمی مالی حوزه در کاربردی و ینظر های پژوهش توسعه آبادی صالح

 .است اسالمی و مالی نظام در کاربردی و مالی های پژوهش توسعه مبنای مطالعه و ایده فکر،: کرد خاطرنشان و خواند

 دانشجویان، گران،پژوهش به مقدم خیر ضمن اسالمی مالی همایش دومین در ایران اسالمی مالی انجمن رییس آبادی، صالح اقتصاد،علی دیوان گزارش به

 کشورهای بر عالوه: گفت و خواند مهمی مقوله را اسالمی مالی نظام فوق مطلب بیان با مالی، حوزه فعاالن همچنین و بورس سازمان و ها بانک عامل مدیران

 .کشورهاست این در لمانانمس سرمایه جذب برای مناسبی بسیار ابزار نظام این ازیر. شود می توجه اسالمی مالی نظام به نیز پیشرفته کشورهای در مسلمان،

 .کرد اشاره است کشور در اسالمی مالی سازی نظام کردن کاربردی برای عملی راهکار که اساسی گام چهار به ادامه در وی

 و ایده فکر،: کرد خاطرنشان و خواند اسالمی مالی سازی نظام در نخست گام را اسالمی مالی حوزه در کاربردی و نظری های پژوهش توسعه آبادی صالح

 .است اسالمی و مالی نظام در کاربردی و مالی های پژوهش توسعه مبنای مطالعه

 گام اریحسابد حوزه ینهمچن و پولی و مالی بازارهای توسعه برای مناسب مقررات و قوانین وضع: گفت و کرد ارزیابی ها پژوهش بر مبتنی را دوم گام وی

 .است اسالمی مالی حوزه در سازی نظام برای دوم

 وی .کرد بیان یاقتصاد حوزه فعاالن برای آموزشی موسسات و ها دانشگاه سطح در اسالمی مالی آموزش را سوم گام ایران اسالمی مالی انجمن رییس

 .خواند آخر گام را سرمایه بازار در فعال نهادهای و بورس سازمان در فقهی های کمیته ایجاد

 انجام اسالمی مالی نانجم توسط ای ارزنده اقدامات مدت این در: گفت گذشته سال در انجمن این فعالیت آغاز به اشاره با اسالمی مالی انجمن سخنگوی

 می و است حوزه این در زیسا نظام به قادر اسالمی مالی انجمن: داد ادامه وی .است شده طراحی و تدوین ساله ده و ساله پنج های برنامه و است شده

 .دهد ارائه کاربردی های مشاوره و های کمک قوانین وضع در گذاری قانون و پژوهش آموزش، حوزه در تواند

 MBA های دوره ندازیا راه برنامه همچنین و است شده دکتر مقطع در اسالمی مالی دوره برگزاری به موفق اسالمی مالی انجمن: داشت اظهار آبادی صالح

 آمادگی آموزشی و علمی نهاد یک عنوان به انجمن: داد پیشنهاد اسالمی شورای مجلس به خود سخنان پایانی بخش در وی .دارد را اسالمی مالی DBA و

 این قانونی یگاهجا دارد ظارانت مجلس از انجمن این البته رساند یاری اقتصادی بانکداری جامع طرح بویژه مالی بازارهای لوایح و ها طرح در را مجلس دارد

 .دهد ارتقا را کنند می کار اقتصادی حوزه در که دیگری های انجمن و انجمن

 یک عنوان به اسالمی مالی نانجم به توانند می نهادها این: گفت و داد قرار خطاب را کشور سرمایه و پولی و مالی بازار در ناظر نهادهای مسوول مقام این

 .کنند اتکا مشورتی بازوی

 دیوان اقتصاد

http://divaneghtesad.ir/4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 نیای بانکد

 

 :اسالمی مالی انجمن رییس

 پول بازار بودن ربوی شبهه در عامل 3

 3 دید،ج خدمات معرفی و اسالمی مالی همایش دومین های برنامه اعالم با اسالمی مالی انجمن رییس: بانک دنیای

 .کرد بیان را پول بازار بودن ربوی شبهه در عامل

 در اسالمی مالی یشهما نخستین برگزاری و 93 سال در المیاس مالی انجمن تاسیس به اشاره با آبادی صالح علی  بانک، دنیای خبری پایگاه گزارش به

 و مالی و قتصادیا ارشد مسئوالن حضور با ماه دی 12 آینده یکشنبه صبح همایش این: داد توضیح اسالمی مالی همایش دومین درباره گذشته، سال دی

 .شد خواهد برگزار الزهرا دانشگاه در علمی برجسته های چهره

 با که است "پولی و مالی بازارهای در مقاومتی اقتصاد کردن عملیاتی" اسالمی مالی بازارهای نقش همایش دومین اصلی محور و یکردرو: داد ادامه وی

 .شد خواهد برگزار بورس سازمان فقهی کمیته مجلس، اقتصادی کمیسیون ، بورس سازمان روسای سخنرانی و حضور

 پنل همایش این رد که شود می منتشر تخصصی نامه فصل و کتاب در و ارایه که شده ارسال همایش خانهدبیر به مقاله 34 از بیش درحالی وی گفته به

 این و رونمایی اسالمی الیم جایزه از بار نخستین برای همچنین. شود می برگزار نفت دانشگاه اساتید حضور با نیز نفت حوزه در اسالمی ابرازهای کاربردی

 .شد خواهد اعطا عرصه این در برتر یقیحق و حقیقی شخص دو به جایزه

 مطالب رایها حوزه، این آموزش بخش تقویت را شد خواهد هم بیشتر آینده در که اسالمی مالی های همایش دستاوردهای اسالمی مالی انجمن رئیس

  .دانست سرمایه ربازا حوزه در اسالمی و مالی نوین ابزارهای توسعه به کمک و مجلس و مرکزی بانک مانند نهادهایی به شده بندی دسته و کاربردی

 استسفائات انتشار مانند ناتیامکا با اسالمی مالی انجمن سایت از مناسبی استقبال درحالی: داد ادامه ، همایش نخستین کتاب توزیع به اشاره با آبادی صالح

 اسالمی مالی آنتولوژی نهمچنی. شود می رونمایی نیز انجمن انگلیسی تسای که آمده عمل به مقاله و کتاب عنوان 300 با انگلیسی کتابخانه تقلید، مراجع

 .آمد خواهد در نمایش به ای واره درخت قالب در نیز

 عملی نامه فصل از شماره دو ارانتش حسابداری، و بیمه پول، سرمایه، بازارهای در کار جویندگان و انسانی نیروی متقاضیان برای ای سامانه اندازی راه از وی

 علت درباره و ادد خبر صادق امام دانشگاه همکاری با اسالمی مالی DBA و MBA های دوره برگزاری و آینده های هفته در اسالمی مالی علوم پژوهشی

 .دشو برطرف تا دارد بازنگری به نیاز که است قدیمی قوانین به مربوط مشکالت از ناشی موضوع این از بخشی: گفت پول بازار بودن ربوی شبهه

 شبهه از دیگری بخش این بر هعالو: داد ادامه ، شده ارایه ذیربط نهادهای به نیز پیشنهاداتی و بررسی اسالمی مالی انجمن در موضوع این اینکه بیان با وی

 بر عالوه مالی انجمن زنی هرابط این در. دارد عملیاتی و کاربردی های آموزش به به جدی نیاز که است مربوط اندک های آموزش به پول بازار بودن ربوی

 .است نهادها به آموزشی خدمات ارایه آماده ، صادق امام دانشگاه با هایی دوره برگزاری

 معظم مقام ستورد با که رکن به مرکزی بانک فقهی کمیته شدن تبدیل با نیز پول بازار بودن ربوی شبهه مشکل از دیگری بخشی آبادی صالح گفته به

 .شد خواهد برطرف ، است انجام حال در رهبری

 دنیای بانک

http://donyayebank.ir/news/24564/%DB%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84
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  هزار میلیارد تومان سرمایه است 100بورس نیازمند 

کند اکید میاقتصاد برتر دنیاست. او ت ۲0اقتصاد ایران جزو  ریال نیوز : رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد

 کند.می های ایران به شفافیت در کل اقتصاد کمککه شفافیت در بورس

: گفت مقاومتی، اقتصاد تحقق در سرمایه بازار نقش یدرباره سالمی در دانشگاه الزهرا ا -به گزارش ریال نیوز، شاپور محمدی در دومین همایش مالی 

اند. باید بگویم بازار سرمایه هم از لحاظ بند را بارها مرور کرده 24 این سرمایه بازار اهالی اکثر که دارد وجود مقاومتی اقتصاد حوزه در مختلف حورهایم

 روی اقتصاد است.های پیشمدیریتی و هم از لحاظ نیروهای نخبه جزو بخش

کنند نگاهشان رو به تقویت است. تقریبا در تمام ها کار میاکم است و تمام افرادی که در این حوزهوی افزود: خوشبختانه در این حوزه مدیریت هوشمند ح

کردن اقتصاد و توان به مردمیتر است که از آنها میاند. البته چند بند از بقیه بندها پررنگبندهای اقتصاد مقاومتی جایگاهی برای بازار سرمایه متصور شده

 شاره کرد.شفافیت در اقتصاد ا

شدن است، پس ما  رییس سازمان بورس اضافه کرد: ممکن است بعضی از دوستان بگویند ما اقتصاد را مردمی کردیم و سهام عدالت هم در حال عملیاتی

مایه نقش توزیع کردن اقتصاد محدود به این موضوع نیست. بازار سرمیلیون کد سهامداری خواهیم داشت ولی باید بگویم که بحث شفافیت و مردمی 50

 ست.اتر ایفا شود در رشد اقتصادی کشور موثرتر منابع را دارد هرچه این نقش درست

تواند برای توسعه کارآفرینی یک کانال باشد. وقتی محمدی با اشاره به توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی، گفت: بازار سرمایه می

ها برای این موضوع هستند و یک فرصت شود مشخص است که این کانالگذاری جسورانه مطرح میبنیان و سرمایهدانشهای در فرابورس بحث شرکت

 گذاران است.گذاری برای عامه سرمایهسرمایه

شرکتی از طریق بازار سرمایه ها اگر کنیم. خیلی وقتگذاری جسورانه لطف میبنیان و سرمایهاو ادامه داد: نباید این طور فکر کرد که ما به بخش دانش

 وجود به همه برای را برد –یک شرایط برد  طور نیست. بازار سرمایهکنند که به این شرکت لطف شده است در صورتی که اصال اینتامین مالی کند فکر می

ی که بازار سرمایه را در کشور سال 50در پی  رابعدی است.وی تاکید کرد: بازار سرمایه یک مکانیزم ف .کنند برد پذیرسرمایه هم و گذارسرمایه هم تا آوردمی

آمد اما االن این بازار گسترش زیادی پیدا ها میها در روزنامهقیمت 70 و 69آوریم در سال طوری که به یاد میداریم این بازار رشد خوبی کرده است به

 کرده است.

اندازی شد البته این ابزارها تنها ازار سرمایه ایران راهبت، اظهار کرد: اختیار خرید و فروش اخیرا در اندازی اختیار معامالرییس سازمان بورس با اشاره به راه

 ارد.اندازی آنها وجود دبرای کسب سود نیستند، بلکه اهداف دیگری از جمله کمک به عمق بازار نیز در راه

وی  بازار سرمایه اول جهان است. 30ید کرد که بازار سرمایه ما بین یا نام برد و تاکهایش اقتصاد ایران را جزو اقتصاد اول دنمحمدی در بخشی از صحبت

 قد از آن دفاع کنند و کسی با اشکاالت کوچک آن را زیرسوال نبرد.ادامه داد: وقتی مکانیزم صحیح بورس کاال وجود دارد همه باید تمام

میلیارد تومان سرمایه دارند  1000هایی که باالی ها و شرکتها و بیمه، گفت: به بانکIFRS شهای مالی به رورییس سازمان بورس با اشاره به تهیه صورت

. کندمی کمک اقتصاد کل شفافیت  به بلکه سرمایه، بازار شفافیت هب تنها نه موضوع این و کنند تقدیم IFRS شان را از طریقهای مالیابالغ شده که صورت

 کند.تصاد کمک میاق کل به کاال بورس در شفافیت همچنین

 ریال نیوز

http://rialnews.ir/post-11205.html
http://rialnews.ir/post-11205.html#.WGuG1lN96M8
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 دومین همایش مالی اسالمی ایران

ا می ررییس انجمن مالی اسالمی ایران امروز در دومین همایش مالی اسالمی در دانشگاه الزهرا)س(، نظام مالی اسال

ی مقوله مهم برشمرد و گفت: عالوه بر کشورهای مسلمان، در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه م

 .شود، زیرا این نظام ابزار بسیار مناسبی برای جذب سرمایه مسلمانان در این کشورهاست

: توسعه پژوهش های لی اسالمی در کشور است، اشاره و تصریح کردصالح آبادی به چهار گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی ما

های مالی و کاربردی در نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی است و فکر، ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهش

 .شودنظام مالی و اسالمی محسوب می

ها ارزیابی کرد و گفت: وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و م دوم را مبتنی بر پژوهشرییس انجمن مالی اسالمی ایران گا

 .همچنین حوزه حسابداری گام دوم برای نظام سازی در حوزه مالی اسالمی است

 .ه اقتصادی بیان کردوی گام سوم را آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای فعاالن حوز

ین مدت اقدامات ارزنده ای صالح آبادی ایجاد کمیته های فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه را گام آخر برشمرد و اظهار داشت: در ا

 .دوین و طراحی شده استساله ت 10های پنج ساله و توسط انجمن مالی اسالمی انجام شده است و برنامه

گذاری در وضع قوانین کمک های و تواند در حوزه آموزش، پژوهش و قانونزود: انجمن مالی اسالمی قادر به نظام سازی در این حوزه است و میوی اف

 .مشاوره های کاربردی ارائه دهد

 اه اندازی دوره هایرهمچنین برنامه  صالح آبادی در ادامه گفت: انجمن مالی اسالمی موفق به برگزاری دوره مالی اسالمی در مقطع دکتری شده است و

MBA و DBA مالی اسالمی را دارد. 

توانند به انجمن مالی اسالمی به عنوان یک این مقام مسوول نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور را خطاب قرار داد و گفت: این نهادها می

 .بازوی مشورتی اتکا کنند

را در طرح ها و  د به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد: انجمن به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی دارد مجلسوی در بخش پایانی سخنان خو

های دیگری ین انجمن و انجمنالوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند، البته این انجمن از مجلس انتظار دارد جایگاه قانونی 

 .ه اقتصادی کار می کنند، را ارتقا دهدکه در حوز

 

 آبتاب

http://abtabnews.com/index.php/2015-01-06-06-58-44/7113-2017-01-01-20-43-46
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 پویا نیوز

 

 

 لیما ابزارهای توسعه برای مجلس به مشاوره ارائه آماده:ایران اسالمی مالی همایش دومین در آبادی صالح

 اسالمی

 آموزشی و علمی نهاد یک عنوان به اسالمی مالی انجمن: گفت مجلس به خطاب صادرات توسعه بانک عامل مدیر

 .درسان یاری اقتصادی بانکداری جامع طرح بویژه مالی بازارهای لوایح و ها طرح در را مجلس دارد، آمادگی

 مقوله را اسالمی مالی منظا ،(س)الزهرا دانشگاه در اسالمی مالی همایش دومین در امروز ایران اسالمی مالی انجمن رییس  پویا، خبری پایگاه گزارش به

 برای مناسبی بسیار زاراب نظام این زیرا شود، می توجه اسالمی مالی نظام به نیز پیشرفته کشورهای در مسلمان، یکشورها بر عالوه: گفت و برشمرد مهم

 .کشورهاست این در مسلمانان سرمایه جذب

 ایه پژوهش توسعه :کرد تصریح و اشاره است، کشور در اسالمی مالی سازی نظام کردن کاربردی برای عملی راهکار که اساسی گام چهار به آبادی صالح

 در کاربردی و مالی هایپژوهش توسعه مبنای مطالعه و ایده فکر، و است اسالمی مالی سازی نظام در نخست گام اسالمی مالی حوزه در کاربردی و نظری

 .شودمی محسوب اسالمی و مالی نظام

 و پولی و مالی بازارهای توسعه برای مناسب مقررات و قوانین وضع: گفت و کرد ارزیابی هاپژوهش بر مبتنی را دوم گام ایران اسالمی مالی انجمن رییس

 .است اسالمی مالی حوزه در سازی نظام برای دوم گام حسابداری حوزه همچنین

 .کرد بیان اقتصادی حوزه فعاالن برای آموزشی موسسات و ها دانشگاه سطح در اسالمی مالی آموزش را سوم گام وی

 ای ارزنده اقدامات مدت نای در: داشت اظهار و برشمرد آخر گام را سرمایه بازار در فعال نهادهای و بورس سازمان در فقهی های هکمیت ایجاد آبادی صالح

 .است شده طراحی و تدوین ساله 10 و ساله پنج هایبرنامه و است شده انجام اسالمی مالی انجمن توسط

 و های کمک قوانین وضع در گذاریقانون و پژوهش آموزش، حوزه در تواندمی و است حوزه این در سازی نظام به قادر اسالمی مالی انجمن: افزود وی

 .دهد ارائه کاربردی های مشاوره

 های دوره اندازی اهر برنامه همچنین و است شده دکتری مقطع در اسالمی مالی دوره برگزاری به موفق اسالمی مالی انجمن: گفت ادامه در آبادی صالح

MBA و DBA دارد را اسالمی مالی. 

 یک عنوان به اسالمی مالی انجمن به توانندمی نهادها این: گفت و داد قرار خطاب را کشور سرمایه و پولی و مالی بازار در ناظر نهادهای مسوول مقام این

 .کنند اتکا مشورتی بازوی

 و ها طرح در ار مجلس دارد آمادگی آموزشی و علمی نهاد یک عنوان به انجمن: داد پیشنهاد اسالمی شورای مجلس به خود سخنان پایانی بخش در وی

 دیگری هایانجمن و انجمن ینا قانونی جایگاه دارد انتظار مجلس از انجمن این البته رساند، یاری اقتصادی بانکداری جامع طرح بویژه مالی بازارهای لوایح

 .دهد ارتقا را کنند، می کار اقتصادی حوزه در که

 پویا نیوز
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