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 روزنامهها

روزنامه دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد

در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی رخ داد
اولین جایزه مالی اسالمی به سازمان بورس رسید
سنا :اولین جایزه مالی اسالمی ،صبح دیروز در دومین همایش مالی اسالمی به دو شخص حقیقی و حقوقی که در زمینه نشر دانش مالی – اسالمی تالش
بیشتری کردهاند ،اعطا شد.جایزه شخص حقوقی به سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و شاپور محمدی رئیس این سازمان به نمایندگی از سازمان بورس
این جایزه را دریافت کرد .همچنین حجتاالسالم والمسلمین سیدعباس موسویان ،دبیر فقهی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اولین شخص
حقیقی برنده جایزه مالی اسالمی در ایران شد و جایزه خود را دریافت کرد .همچنین کتاب نخستین همایش مالی اسالمی نیز منتشر و در روز همایش
رونمایی و عرضه شد.
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دنیای اقتصاد
در دومین همایش مالی اسالمی مطرح شد
اهداف  10گانه توسعه بازار سرمایه
دنیای اقتصاد :دومین همایش مالی اسالمی روز گذشته با حضور مدیران ارشد بازار سرمایه ،مدیران عامل بانکها و همچنین فعاالن حوزه مالی و اسالمی
برگزار شد .اولویتبندی بازار سرمایه برای ابزار دارایی در مقایسه با ابزار بدهی ،هدفگذاری برای تامین مالی  100هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه تا
پایان سال ،تالش در جهت اجرای اختیار خرید و فروش مستقل ،راهاندازی صندوقهای جسورانه ،جلوگیری از انحراف بازار با قابل معامله شدن

صندوقها،کمک به شرکتهای صادراتی از طریق رینگهای صادراتی بورسهای کاالیی ،الزام به رعایت  IFRSدر راستای افزایش شفافیت کل اقتصاد،
تدوین و طراحی برنامههای  5ساله و  10ساله ،الزام برای افشای اطالعات توسط تمام نهادهای عمومی فعال و همچنین حمایت از ایجاد فعالیتهای نوین
بورس کاال از مهمترین اظهارات مطرح شده در همایش دیروز بود.

به تامین مالی  100هزار میلیارد تومانی تا پایان سال خواهیم رسید
در این همایش شاپور محمدی ،رئیس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در بازار سرمایه ابزار دارایی بسیار مهم است و این ابزار بر ابزار بدهی اولویت دارد ،به
هدفگذاری برای تامین مالی  100هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه اشاره کرد و گفت :این تامین مالی از محلهای متنوعی از جمله افزایش سرمایه،
اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوقها است و تالش میشود تا پایان سال رقم تامین مالی از بازار سرمایه به  100هزار
میلیارد تومان برسد که رشد باال و چند صد درصدی است .وی در ادامه با اشاره به هدفگذاری رسیدن به 10میلیون کد سهامداری در سال جاری گفت:
تاکنون بیش از  10میلیون و  640هزار کد سهامداری در بازار سرمایه ایجاد شده که از هدفگذاری سال  95که  10میلیون کد بوده فراتر رفته است.

مکانیزم برد  -برد در بازار سرمایه
محمدی در ادامه با اشاره به راهاندازی صندوقهای جسورانه و ورود شرکتهای دانشبنیان در فرابورس گفت :ورود صندوقهای جسورانه به بازار سرمایه
صرفا فرصتی برای این صندوقها نیست .بلکه برای فعاالن بازار سرمایه نیز فرصتی است که در شرکتهای پیشرو ،سرمایهگذاری کنند .وی در ادامه تاکید
کرد :مکانیزم بازار سرمایه بر پایه برد  -برد است و با راهاندازی این ابزار جدید ،فرصتی دو طرفه برای صندوقها و سرمایهگذاران ایجاد شده است .محمدی
در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزو  20اقتصاد اول دنیا است ،گفت :با وجود رتبه به نسبت مناسب اقتصاد ایران در دنیا ،اما بازار سرمایه کشور ما
در رده  30بازار اول دنیا قرار دارد و هنوز  10پله برای اینکه به رتبه اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد .از این رو نباید هدفها را کوچک دید.

تالش در جهت اجرای اختیار خرید و فروش مستقل
محمدی در ادامه با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت :از نکات اقتصاد مقاومتی اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد
و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است .وی با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامههای خوبی را اجرا کرده و در
دست اجرا دارد ،گفت :اخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راهاندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز اجرا نشده که
اجرای آن نیز بسیار مهم است .وی با اشاره به اینکه ابعاد راهاندازی این ابزار شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،گفت :برخی تصور میکنند آپشنها
راهاندازی شده است تا افراد سود کسب کنند ،در صورتی که اهداف دیگری هم وجود دارد .یکی از این اهداف این است که شرکتهای سرمایهگذاری و
.صندوقها بتوانند از پرتفویی که بهعنوان استراتژی بلندمدت است ،درآمد کسب کنند .این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است
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جلوگیری از انحراف بازار
محمدی با تاکید بر اینکه قابل معامله شدن صندوقها در بازار سرمایه مانع انحراف میشود ،گفت :باید توجه شود که ممکن است همه ابزارها در یکی دو
سال آینده عملیاتی شود اما در سالهای اول آثار آنها خیلی ملموس نیست و اثرات عمیق در سالهای بعدی خود را نشان میدهد .وی درخصوص اقدامات
بورس برای کمک به شرکتهای صادراتی نیز اظهار کرد :در حوزه کمک به شرکتهای صادراتی از طریق رینگهای صادراتی بورسهای کاالیی کارهای
بسیاری انجام شده و در واقع این رینگها فرصت بسیار بزرگی برای بنگاههای صادراتی خواهد بود.

معافیت مالیاتی بسیار بیشتر از کارمزد است
محمدی در ادامه با اشاره به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه گفت :معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معامالت است ،به همین دلیل
باید در تحلیلها همه جوانب در نظر گرفته شود .در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کاال فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال
کوچک فرصتهای خوب را زیر سوال برد.

ابالغ  IFRSدر راستای افزایش شفافیت کل اقتصاد
محمدی در ادامه به الزام به رعایت  IFRSبرای شرکتها از سوی سازمان بورس اشاره کرد و گفت : IFRSدر شفافیت کل اقتصاد اثر دارد و بسیاری از
تصمیمها و فعالیتهای سازمان بورس برای شفافیت کل اقتصاد است.

گامهای اساسی برای نظامسازی مالی اسالمی
علی صالح آبادی ،رئیس انجمن مالی اسالمی ایران نیز در همایش مزبور با بیان این مطلب که در جمهوری اسالمی نه تنها به نظام مالی اسالمی توجه
میشود ،بلکه تمام قوانین مالی منطبق بر شرع اسالم است ،نظام مالی اسالمی را مقوله مهمی خواند و گفت :عالوه بر کشورهای مسلمان ،در کشورهای
پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه میشود .زیرا این نظام ابزار بسیار مناسبی برای جذب سرمایه مسلمانان در این کشورها است .وی در ادامه به چهار
گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظامسازی مالی اسالمی در کشور است اشاره کرد و گفت :توسعه پژوهشهای نظری و کاربردی در حوزه
مالی اسالمی بهعنوان نخستین گام در نظامسازی مالی اسالمی است ،بهطوریکه فکر ،ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهشهای مالی و کاربردی در نظام
مالی و اسالمی خواهد بود .وی گام دوم را مبتنی بر پژوهشها ارزیابی کرد و گفت :وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و
همچنین حوزه حسابداری گام دوم برای نظامسازی در حوزه مالی اسالمی است .رئیس انجمن مالی اسالمی ایران گام سوم را آموزش مالی اسالمی در سطح
دانشگاهها و موسسات آموزشی برای فعاالن حوزه اقتصادی بیان کرد .صالح آبادی ایجاد کمیتههای فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه
را گام آخر دانست.

تدوین و طراحی برنامههای پنج و  10ساله
سخنگوی انجمن مالی اسالمی با اشاره به آغاز فعالیت این انجمن در سال گذشته گفت :در این مدت اقدامات ارزندهای از سوی انجمن مالی اسالمی انجام
شده است و برنامههای پنج ساله و  10ساله تدوین و طراحی شده است .صالح آبادی اظهار کرد :انجمن مالی اسالمی موفق به برگزاری دوره مالی اسالمی
در مقطع دکترا شده است و همچنین برنامه راهاندازی دورههای  MBAو  DBAمالی اسالمی را دارد.
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دنیای اقتصاد
مدیرعامل بورس انرژی ایران در یک پنل تخصصی خبر داد:
راهاندازی قریب الوقوع رینگ گاز در بورس انرژی
محمدحسین بابالو :خبر اجرایی شدن صندوق پروژه ،تشکیل رینگ گاز در بورس انرژی و آمادگی تمام قد بورس انرژی و سایر بخشهای بازار سرمایه از
مکانیزم تامین مالی صنعت نفت و گاز در بورس انرژی یا بورسهای مشابه مهمترین نکاتی بودند که مدیرعامل بورس انرژی در یک پنل تخصصی در

همایش انجمن مالی اسالمی که روز گذشته برگزار شد اعالم کرد .این در حالی است که مدیران صنعت نفت و گاز نیز که در برگزاری پنل معرفی زمینههای
تامین مالی در صنعت نفت و گاز حضور داشتند بر تقویت این بازار در جهت توسعه زمینههای صادراتی در این حوزهها تاکید کردند .هماکنون تجربه خوبی
در صادرات فرآوردههای نفتی در بورس انرژی پدید آمده تا جایی که این بورس گوی سبقت را در صادرات و ارتباط با بازارهای بینالمللی از سایر بورسها
ربوده است که حمایتهای بدنه مدیریتی وزارت نفت و شخص مهندس بیژن نامدار زنگنه را باید در این خصوص موثر دانست.
مدیرعامل بورس انرژی در این پنل با اشاره به ویژگیهای تامین مالی از سوی بورسهای مختلف و تخصصی در حوزه انرژی در جهت حمایت از سرمایهگذاری
و رونق تولید در چارچوب اقتصاد مقاومتی گفت :با توجه به سهم  30درصدی ارزش بازار سهام در شرکتهای حوزه انرژی در سال جاری  5هزار میلیارد
تومان در بورس انرژی تنها به منظور تامین مالی پاالیشگاه ستاره خلیجفارس جذب منابع صورت گرفته؛ همچنین بورس انرژی برای افزایش تامین مالی
صنایع نفت و گاز اعالم آمادگی میکند .در این نشست محمدرضا صدیقی ،عضو هیاتمدیره و مدیر امور مالی شرکتملی گاز ایران عنوان کرد :هماکنون
سهم گاز در سبد انرژی کشور رقمی نزدیک به  70درصد است که ایران بهعنوان دارنده بزرگترین مخازن گازی در جهان سومین تولیدکننده پس از آمریکا
و روسیه بهشمار میآید .این در حالی است که در صنایع پایهای کشور رقمی کمتر از  17درصد گاز استحصال مصرف میشود اما در سایر کشورهای جهان
همچون ژاپن یا چین این رقم باالی  70درصد است .به گفته وی این در حالی است که با توجه به سرمایهگذاریهای صورت گرفته همچنین اهداف برنامه
ششم توسعه حجم تولید گاز طبیعی و سایر محصوالت مشابه افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد که این مطلب نیاز به ایجاد بازارهای مصرف جدید را
خاطرنشان میکند .وی در ادامه افزود :هماکنون در صنعت گاز رقمی نزدیک به  100هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم در حالی که کمتر از  6یا هفت
میلیارد تومان را میتوانیم تامین کنیم .صدیقی افزود :در گذشته ترجیح ما این بوده که سرمایه مورد نیاز را از سیستم بانکی جذب کنیم ولی تاکنون تنها
 300میلیارد تومان توانستهایم از سیستم مالی جذب سرمایه داشته باشیم.با توجه به این موارد توجه به بازار سرمایه شاید یکی از مسیرهای باقیمانده
پیشروی صنعت گاز باشد .در ادامه این نشست مهندس محمد مصطفوی مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران به اهداف برنامه ششم
اشاره کرد و گفت :هماکنون رقمی نزدیک به چهار میلیون بشکه در روز تولید نفت خام داریم که تا پایان برنامه ششم باید به  5 /7میلیون بشکه در روز
افزایش یابد.
همچنین تولید گاز غنی تا پایان برنامه ششم باید به هزار و  325میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد که تجمیع این موارد شرایط ایدهآلی را برای صنعت

نفت و گاز ایران ایجاد خواهد کرد .وی در ادامه افزود :با فرض تولید میعانات گازی همچنین گاز طبیعی و اتان هماکنون تولید نفت و گاز ایران جمعا با
احتساب موارد ذکر شده به بیش از  9میلیون بشکه در روز بالغ خواهد شد که نشاندهنده جایگاه خاص ایران در کشورهای تولیدکننده نفت و گاز است.
وی در ادامه به درآمد  14 /5درصدی شرکت ملی نفت ایران از تولید ،فروش و صادرات نفت خام اشاره کرد و گفت :جمعا در سال رقمی نزدیک به 7تا8
میلیارد دالر از منابع داخلی تامین مالی برای این شرکت صورت میپذیرد که شاید نیمی از این مبلغ به هزینههای داخلی بازگردد .از سوی دیگر نزدیک
به  3تا  4میلیارد دالر به بدهی ،نگهداری و توسعه ذخایر موجود منجر خواهد شد که فضای چندانی را برای هزینههای سرمایهگذاری جدید باقی نمیگذارد.
از سوی دیگر بدنه پیمانکاری در شرکت ملی نفت نیز آشنایی چندانی با شیوههای تامین مالی نوین نداشته و درآمدها و هزینههای صنعت نفت غالبا ارزی
است بنابراین با ماهیت ریال همبستگی چندانی ندارد.
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بورس انرژی با ماهیت بینالمللی
در ادامه این نشست دکترسیدعلی حسینی مدیرعامل بورس انرژی به تامین مالی ارزی شرکتهای بزرگ نفتی اشاره کرد و گفت :هماکنون بورس انرژی
خود را بهعنوان شرکتی عرضهکننده در بازارهای بینالمللی به مخاطبان خود معرفی کرده است که امکان جذب منابع خارجی را بهمنظور سرمایهگذاری
در صنعت نفت ایجاد میکند.این در حالی است که تاکنون  159شرکت خارجی که بسیاری از آنها از شرکتهای برجسته بینالمللی بهشمار میروند در
بورس انرژی پذیرش شدهاند و آمادگی خود را برای انجام دادوستد در این بورس اعالم کردهاند.

خبرهای جدید مدیرعامل بورس انرژی
مدیرعامل بورس انرژی ضمن اعالم خبر افزایش محسوس حجم عرضهها در این بورس گفت :در ابتدای هفته جاری شاهد عرضه یک میلیون بشکه میعانات
گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بینالملل بورس انرژی بودیم که رقم قابل مالحظهای بهشمار میرود هرچند که افزایش عرضههای نفت کوره نیز
در روزهای اخیر را میتوان از رخدادهای مهم عرضه محصوالت مختلف و حاملهای انرژی بهشمار آورد .این در حالی است که تالشها برای پذیرش اوراق
موسوم به صندوق پروژه نیز درنهایت مثمرثمر واقع شده و چندی دیگر اولین عرضه رسمی صندوق پروژه عملیاتی خواهد شد که این بخش از تامین مالی
اولین عرضه در بورس انرژی و در سایر بورسها بهشمار میآید .وی در ادامه افزود :ارزش این پروژه  450میلیارد تومان و مربوط به نیروگاه سیکل ترکیبی
پرند است .این شیوه تامین مالی در بورس انرژی میتواند تمام یا بخشی از یک پروژه را تامین مالی کند که از ابزارهای نوین و بسیار کارآمد در جهت
تقویت تولید در صنایع مرتبط با انرژی محسوب میشود.
مدیرعامل بورس انرژی در ادامه عنوان کرد :تمامی موانع حقوقی ،فقهی ،مالیاتی و حتی موانع اجرایی این شیوه تامین مالی در بورس انرژی مرتفع شده و
چندی دیگر وارد فاز عملیاتی خواهد شد .خبر دیگری که مدیرعامل بورس انرژی مطرح کرد ایجاد رینگ معامالتی گاز در بورس انرژی بود که از این پس
میتواند به ایجاد رینگ معامالتی جدید منجر شود .دکترسیدعلی حسینی با اعالم این خبر گفت :از این پس شرکتهای بزرگ مصرفکننده گاز طبیعی،
خوراک گاز اتان ،میعانات گازی و سایر انواع حاملهای انرژی گازیشکل همچون کارخانهها بزرگ پتروشیمی ،پاالیشگاهی ،نیروگاهها و واحدهای تولیدی
مختلف میتوانند درصورت تمایل خوراک یا سوخت مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی تامین کنند .وی ضمن قدردانی از زحمات و حمایتهای مهندس
بیژن نامدار زنگنه این دستاورد را ماحصل حمایتهای وزیر نفت برشمرد.
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دنیای اقتصاد

پورابراهیمی مطرح کرد
حمایت مجلس از توسعه ابزارهای مالی کشاورزی در بورس کاال
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :حمایت از ایجاد فعالیتهای بورس کاال برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در

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

به گزارش «پایگاه خبری بورس کاالی ایران» ،محمدرضا پورابراهیمی ،در دومین همایش مالی و اسالمی گفت :حرکتهای خوبی 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 تحمیلی مباحث مرتبط با آن متوقف
شد که نقطه عطف آن تصویب قانون بازار سرمایه بود ،البته در قانون رفع موانع تولید نیز طراحی بازار بدهی در کشور صورت گرفت.رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس افزود :البته انتقادهایی به بازار بدهی وجود دارد ،چرا که تامین مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در این بازار اولویت قرار گرفته
است و به نوعی نرخ شکنی میکند.وی تصریح کرد :نرخ سود بین بانکی هماکنون افزایش یافته ،در حالی که باید این مسیر اصالح میشد؛ البته اقداماتی
که به تازگی انجام شده قابل تایید است ،به نحوی که یکی از ارکان توسعه فعالیتهای اقتصادی در کشور اصل شفافیت اطالعات است که متاسفانه شاهد

عدم افشای اطالعات هستیم.
به گفته پورابراهیمی ،تمام نهادهایی که در حوزه فعالیت عمومی هستند ،باید اطالعات را افشا کنند ،در حالی که اکنون هفت هزار خیریه در کشور داریم
که هیچ یک صورتهای مالی خود را افشا نمیکنند .وی اظهار کرد :بر اساس قانون تمام نهادهای انقالبی و سیاسی و حتی خیریهها و موقوفهها باید
صورتهای مالی را افشا کنند که متولی افشا نیز سازمان بورس است که اگر این کار را نهادها انجام ندهند ،تغییرات آنها ثبت نمیشود و حسابهای بانکی
آنها محدود خواهد شد .وی افزود :حمایت از ایجاد فعالیتهای بورس کاال برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفاده
از سلف ،سلف موازی و معامالت اختیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده است ،این در حالی است که برای اصالح قانون بانکداری نیز اقداماتی در حال
انجام است.پورابراهیمی گفت :دغدغه فعاالن اقتصادی حوزه نظام بانکی و ساختارهای آن است که بر این اساس در مرکز پژوهشهای مجلس هر سه ماه
یکبار مشکالت کسب و کار را بررسی میکند که  80درصد از فعاالن اقتصادی مشکل خود را بانکها میدانند.وی افزود :سه هفته قبل با مراجع عظام برای
قانون بانکداری جلساتی برگزار شد که با استقبال ایشان مواجه شد؛ االن این ظرفیت وجود دارد که این نظرات کارشناسی را دریافت کنیم .تا به حال خبری

از لوایح دولت نیست و به نظر هم نمیرسد تا پایان دولت هم آن را ارائه کنند.
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روزنامه همشهریهمشهری

 100هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه تا پایان سال
رئیس سازمان بورس در دومین همایش مالی اسالمی اعالم کرد :رقم تامین مالی از محل بازار سرمایه تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان میرسد.
شاپور محمدی گفت :تامین مالی بازار سرمایه از محل های متنوعی از جمله افزایش سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انواع اوراق و پذیرش شرکت و

صندوقهاست .او ادامه داد :تا کنون  10میلیون و  640هزار کد سهامداری در بازار سرمایه صادر شده که این رقم از هدفگذاری سال  95که  10میلیون
کد بوده فراتر رفته است .به گفته او ارزش بازار سهام در مجموع به  642هزارمیلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به  688هزار میلیالرد ریال
برسد.
علی صالحآبادی ،رئیس انجمن مالی اسالمی ایران هم در این همایش خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسالمی گفت :انجمن مالی اسالمی ایران به عنوان
یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی دارد مجلس را در طرحها و لوایح بازارهای مالی به ویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند؛ البته این انجمن از
مجلس انتظار دارد جایگاه قانونی این انجمن و انجمنهای دیگر اقتصادی را ارتقا دهد.

همشهری

نخستین جایزه مالی اسالمی به سازمان بورس رسید
در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی که دیروز یکشنبه 12دی در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد ،نخستین جایزه شخص حقوقی به سازمان بورس و

اوراق بهادار رسید و شاپور محمدی ،رئیس سازمان بورس این جایزه را دریافت کرد .همچنین سید عباس موسویان ،دبیر فقهی کمیه فقهی بورس و اوراق
بهادار نخستین شخص حقیقی برنده جایزه مالی اسالمی در ایران شد و جایزه خود را دریافت کرد.
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روزنامه جهان
صنعت صنعت
جهان

بازار سرمایه ایران جزو  30بازار اول جهان است
صفحه بورس :هادی مومنی« -اقتصاد ایران جزو  20اقتصاد اول دنیاست اما بازار سرمایه در رده  30بازار اول دنیا قرار دارد و هنوز  10پله برای اینکه به
اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد پس نباید اهداف را کوچک دید» .این آمار را روز گذشته شاپور محمدی ،رییس سازمان بورس بدون آنکه جزییات
بیشتری از آن را بیان کند ،مطرح کرده است .در چند سال اخیر مسووالن سازمانها و نهادهای متفاوت با مطرح کردن آمارهای گوناگون و بعضا شگفتانگیز
سعی کردهاند فعالیتهای انجام شده یا برنامههایی که در چشماندازها ترسیم کردهاند را بزرگنمایی کنند .اما آنچه وجود دارد ،حقایقی است که با وعدهها
و حرفهای بیان شده مطابقت ندارد و هیچ آماری هم نمیتواند آن را زیر سوال ببرد .اینکه از سوی نفر اول بازار سرمایه ایران بدون جزییات دقیق عنوان
میشود بازار سرمایه ایران در بین  30بازار سرمایه اول دنیا قرار دارد را میتوان از آن دست ادعاهایی دانست که با حقایق موجود همخوانی ندارد .در حالی
که در دنیا ،بورسهای قدرتمندی همانند «نیویورک ،توکیو ،نزدک ،لندن ،شانگهای ،Euronext ،تورنتو ،هنگکنگ ،استرالیا ،چین ،فرانسه ،کرهجنوبی،
پرتغال ،ایتالیا ،آرژانتین ،مالزی ،امارات ،شیکاگو ،وین ،فیلیپین ،ایرلند ،آتن ،مسکو ،استانبول ،سوییس ،کپنهاگ ،مکزیک ،تایوان ،هند ،ورشو ،ژوهانسبورگ،
سنگاپور و  »...وجود دارد که ارزش برخی از آنها حتی از
 9تریلیون دالر هم فراتر رفته حتی قیاس آن با بازار سرمایه ایران مناسب نیست .نگاهی به فعالیت بورسهای دنیا نشان میدهد که بازار سرمایه ایران در
بهترین حالت در بین  50بورس ابتدایی و آن هم در رتبههای پایانی قرار دارد و  30بورس ابتدایی ،بورسهای کشورهای توسعهیافته یا در مسیر توسعه

هستند که به پشتوانه اقتصاد آزاد و رونق در همه بخشهای کالن و خرد اقتصاد بازارهای سهام هم توانستهاند به جایگاه مناسبی در سطح داخلی و خارجی
دست پیدا کنند .حال حتی یک مقایسه ساده از وضعیت فعلی اقتصاد ایران در پنج سال اخیر و فشاری که تحریمهای اقتصادی بر پیکر اقتصاد ایران وارد
کرد هم نشان میدهد نهتنها اقتصاد ،بلکه بازار سرمایه ایران که حتی در داخل کشور هم مهجور مانده در سطح دنیا جایگاه قابل اعتنایی ندارد .هر چند
سیاستها و به خصوص برنامههای مسووالن سازمان بورس ایران و نهادهای مرتبط در چند سال اخیر به تقویت جایگاه بازار سرمایه ایران در جهان منجر
شده که عضویت در سازمانهای جهانی مرتبط به بورس یکی از آنهاست اما اگر تصور شود با برگزاری چند همایش بینالمللی و تعامل با کشورهای نهچندان
معتبر در سطح دنیا که تا به امروز تنها به امضا شدن چند تفاهمنامه غیراجرایی و الزامآور ختم شده ،رتبه بازار سرمایه ایران را در جهان ارتقا میدهد یک
اشتباه بزرگ و استراتژیک است .بورس ایران همچنان از نظر زیرساختهای معامالتی با بحران مواجه است و هرازچندی با اختالل در این سیستم همه
معاملهگران را انگشت به دهان میکند .این مساله را در کنار حجم و ارزش پایین معامالت در همه بورسهای «اوراق ،فرابورس ،کاال و انرژی» هم بگذاریم
به روشنی مشخص میشود بازار سرمایه ایران تا رسیدن به  30بازار برتر دنیا سالها فاصله دارد .به هر حال آن چیزی که مشخص است این مساله است
که برای گام برداشتن در مسیر توسعه و دست پیدا کردن به جایگاههای ارزشمند جهانی نیازی به بیان آمارهای یکطرفه نیست و مسووالن بهتر است به
جای بیان اینگونه آمارها مشکالت عمده موجود را حل کنند.

| 12

دومین همایش مالی اسالمی

تامین مالی  100هزار میلیارد تومانی
محمدی با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان میرسد ،گفت :این تامین مالی از محلهای متنوعی از جمله افزایش
سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوقهاست .در عین حال ،تالش میشود تا پایان سال رقم تامین مالی از بازار
سرمایه به یکصد هزار میلیارد تومان برسد که رشد باال و چند صددرصدی است .وی ادامه داد :در حوزه مشارکت آحاد مردم عملکرد بسیار خوب بوده است
و تاکنون بیش از  10میلیون و  640هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود دارد که از هدف گذاری سال  95که  10میلیون کد بوده فراتر رفته است.
به گفته وی ،ارزش بازار به  642هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به  688هزار میلیارد ریال برسد .

جایگاه بازار سرمایه در دنیا
رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزو  20اقتصاد اول دنیاست ،گفت :اما بازار سرمایه کشور ما در رده  30بازار اول دنیا قرار دارد و هنوز
 10پله برای اینکه به اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد پس نباید هدفها را کوچک دید .محمدی با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت :کارایی
و بهرهوری بحث مهم هر بازاری است همچنین از دیگر نکات اقتصاد مقاومتی اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی
در تقویت بخش واقعی است .رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامههای خوبی را اجرا کرده و
در دست اجرا دارد ،گفت :اخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راهاندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز اجرا نشده
که اجرای آن بسیار مهم است .وی با اشاره به اینکه ابعاد راهاندازی این ابزار شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،گفت :برخی تصور میکنند آپشنها
راهاندازی شده است تا افراد سود کسب کنند در صورتی که اهداف دیگری هم وجود دارد .یکی از این اهداف این است که شرکتهای سرمایهگذاری و
صندوقها بتوانند از پرتفویی که به عنوان استراتژی بلندمدت است ،درآمد کسب کنند .این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وی ،زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه میشود به موازنه بازار کمک میکند که جزو اهداف مهم و کالن است .محمدی افزود :ابزار اختیار
باعث ثبات بازار میشود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست .او با تاکید بر اینکه قابل معامله شدن صندوقها در بازار سرمایه مانع
انحراف میشود ،گفت :باید توجه شود که ممکن است همه ابزارها در یکی دو سال آینده عملیاتی شود اما در سالهای اول آثار آنها خیلی ملموس نیست
و اثرات عمیق در سالهای بعدی خود را نشان میدهد .محمدی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکتهای صادراتی از طریق رینگهای
صادراتی بورسهای کاالیی ،کارهای بسیاری انجام شده است ،گفت :این رینگها فرصت بسیار بزرگی است .وی به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه
اشاره کرد و افزود :معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معامالت است باید در تحلیلها همه جوانب در نظر گرفته شود .در جایی که مکانیسم
صحیحی مثل بورس کاال فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال کوچک فرصتهای خوب را زیر سوال برد.
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«انرژی» مهمترین ثروت
محمدی بورس انرژی را افتخار کشور خواند و افزود :کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهرهمند نیستند .انرژی ،مهمترین ثروت کشور است که
باید درست قیمتگذاری شود .به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند .او به ابالغ  IFRSتوسط سازمان بورس به گروهی از شرکتها
اشاره کرد و گفت : IFRSدر شفافیت کل اقتصاد اثر دارد و بسیاری از تصمیمها و فعالیتهای سازمان بورس برای شفافیت کل اقتصاد است .محمدی افزود:
کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی عبور میکند چراکه سود وقتی
مشروع است ،ارزشمند خواهد بود .رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :ابزارهای بدهی هم تماما اسالمی است و در کشور به طور تقریبی همه
اوراق مالی -اسالمی دنیا معامله میشود .محمدی تصریح کرد :در بازار سرمایه ابزار دارایی بسیار مهم است و ابزار بدهی در کنار ابزار دارایی است .

تالش برای توسعه
افزایش شفافیت بازار سرمایه ،رعایت عدالت در فراگرد دادوستد سهام و کمک به تولید ملی از طریق تسهیل فرآیند تامین مالی بنگاههای اقتصادی از
مهمترین اولویتهای سازمان بورس است .شاپور محمدی ،رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه این سازمان همزمان دو وظیفه نظارت و
توسعه بازار سرمایه را برعهده دارد ،گفت :افزایش شفافیت بازار سرمایه ،رعایت عدالت در فراگرد دادوستد سهام و کمک به تولید ملی از طریق تسهیل
فرآیند تامین مالی بنگاههای اقتصادی از مهمترین اولویتهای سازمان بورس است .سخنگوی سازمان بورس ادامه داد :افزایش سرمایه از طریق مطالبات
سهامداران ،آورده نقدی و تجدید ارزیابی داراییها از دیگر روشهای تامین مالی بنگاههای اقتصادی در بازار سرمایه است .محمدی با تاکید بر اینکه نقش
بازار سرمایه در تامین مالی محدود به این روشها نیست به اوراق سلف اشاره کرد و گفت :شرکتها میتوانند محصوالت تولیدی آینده خود را از طریق
اوراق سلف در بورس کاال عرضه و بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کنند .رییس سازمان بورس یکی دیگر از روشهای تامین مالی بنگاههای اقتصادی
از طریق بازار سرمایه را فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری دانست و گفت :این صندوقها میتوانند سرمایههای کوچک را جمعآوری و در بخشهای مختلف
سرمایهگذاری کنند .محمدی به نقش بازار سرمایه در تامین مالی شهرداریها و همچنین نهادهای عمومی اشاره کرد و گفت :بخشی از نیازهای مالی
شهرداریهای سراسر کشور سایر نهادهای عمومی و همچنین دولت از طریق بازار سرمایه انجام شده است .به گفته سخنگوی سازمان بورس ،بازار سرمایه
با کارویژههای تقویت نظام مالی کشور ،تقویت تولید داخلی و شفافسازی اقتصاد نقش مهمی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی ایفا میکند .رییس سازمان
بورس به آغاز فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و همچنین بازگشایی بازار شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس اشاره کرد و گفت :ایدهها و
خالقیتها مانند کاال و خدمات دارای ارزش هستند و این ارزشگذاری از طریق فرابورس محقق شد .این شرکتها اشتغال به همراه خواهند داشت و پیام
آور مقابله با یاس و ناامیدی هستند چراکه فرهنگ توانستن و به نتیجه رسیدن را ترویج میکنند و در راستای فرازهای اقتصاد مقاومتی و کمک به اقتصاد
ملی عمل خواهند کرد.
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مسیرهای هفتگانه موثر اسناد خزانه اسالمی بر اقتصاد مقاومتی
صفحه بورس :حجتاالسالم محمدنقی نظرپور ،استادیار دانشگاه مفید در «نشست تخصصی بازارهای مالی و اقتصاد مقاومتی» که در دومین همایش مالی
اسالمی روز گذشته در دانشگاه الزهرا برگزار شد ،به ایراد مقالهای با عنوان «نقش اسناد خزانه اسالمی در تحقق مولفهها و اهداف سیاستهای ابالغی اقتصاد
مقاومتی» پرداخت .به گزارش سنا ،وی با اشاره به اهمیت نقشآفرینی بازار سرمایه در تامین اهداف سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت:
ابزارسازی مالی در بازار سرمایه مبتنی بر حداکثر اثربخشی ابزارها در تبیین مولفههای اقتصاد مقاومتی است .نظرپور ضمن طرح این پرسش که «اسناد
خزانه اسالمی از طریق چه کانالهایی میتواند مولفههای اصلی اقتصاد مقاومتی و اهداف مستتر در بندهای سیاستهای ابالغی را محقق کند؟» ،گفت:
اسناد خزانه اسالمی از طریق حمایت از تولید ملی ،حمایت از کار و کارگری ،کارآفرینی ،شفافیت بدهیهای دولت ،استفاده حداکثری از منابع و کاهش
وابستگی دولت به نفت ،بر مولفههای مقاومتی اثرگذار است .این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیرگذاری اسناد خزانه بر مولفههای اقتصاد مقاومتی ،گفت:
انتشار اسناد خزانه اسالمی منجر به نقد شدن مطالبات پیمانکاران میشود و این موضوع خود به پیمانکاریهای جدید میانجامد که همین امر تحرک
سرمایه و اشتغال را در پی دارد .وی در خصوص مولفههای اقتصاد مقاومتی بر مبنای سخنان مقام معظم رهبری و مطالعات صورتگرفته ،گفت :توجه به
تولیدات دانشبنیان ،توجه به کیفیت تولیدات داخلی ،مبارزه با مفاسد اقتصادی ،حمایت از کار و کارگر ،استفاده حداکثری از منابع موجود در کشور ،حمایت
از بخش مردمی در اقتصاد ،دید بلندمدت ،حمایت از تولید ملی و کارآفرینی از جمله مولفههای اقتصاد مقاومتی است .حجتاالسالم نظرپور سپس به مسیر
هفتگانه تاثیرگذاری اسناد خرانه اسالمی بر مولفههای اقتصادی پرداخت و خاطر نشان کرد :اسناد خزانه اسالمی از هفت مسیر قادر به تاثیرگذاری مثبت
بر هفت مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید ملی ،حمایت از کار و کارگری ،کارآفرینی البته در معنای اشتغالزایی ،شفافیت بدهیهای دولت،

استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت است .وی در خصوص نخستین مولفه ،کاهش وابستگی دولت به نفت گفت :چنانچه اسناد خزانه
اسالمی وجود نداشته باشد ،غالبا دولت به جهت تسویه بدهی خود به پیمانکاران سادهترین راه یعنی استفاده از منابع ناشی از فروش نفت را انتخاب میکند.
این استاد دانشگاه ادامه داد :چنانچه اسناد خزانه در این قلم از بدهیها مورد استفاده قرار گیرد ،دولت بدهی خود را به صورت تبدیل تعهد ،با اوراق بهادار
پرداخت میکند .بنابراین این امکان برای دولت وجود دارد که تسویه نقد بدهی خود را به تاخیر بیندازد و پیمانکاران نیز میتوانند این اوراق را در بازار نقد
کرده و مشکالت فقدان نقدینگی در گردش خود را برای انجام طرح بعدی از بین ببرند .وی در خصوص استفاده حداکثری از منابع موجود تاکید کرد:
تشکیل بازار ثانویه اسناد خزانه و درگیر کردن سرمایههای مازاد و راکد دارندگان منابع مازاد مالی و سرمایهگذاران به استفاده حداکثری از منابع موجود
منتهی میشود.
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تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه
صفحه بورس :عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسالمی با ارائه مقالهای با عنوان «اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران»
به راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه پرداخت .سیدعباس موسویان ،پژوهشگر ارشد مالی اسالمی با برشمردن مشکالت انباشت
بدهیهای دولت گفت :انباشته شدن بدهیهای دولت ضمن کاهش توان پیمانکاران ،امکان شروع پروژههای جدید را که به توسعه اشتغالزایی و رشد تولید
منجر میشود ،از بین میبرد .وی ادامه داد :در سالهای گذشته به دلیل نبود بازار متشکل از بدهی ،اکثر بدهیهای دولت به صورت زنجیرهای به نظام
بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل میشد؛ این روند دو پدیده در اقتصاد کشور را به همراه داشت.این عضو کمیته فقهی ،قفل شدن منابع بانکی به
دلیل انجام نشدن تعهدات بانکی و رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی را از پیامدهای انباشته شدن بدهیهای دولت خواند که منجر
به رکود تورمی در اقتصاد کشور میشد .موسویان با اشاره به سازماندهی بدهیهای دولت از طریق بازار بدهی اظهار داشت :یکی از چالشهای دولت
بدهیهایی است که دولت به بخش خصوصی دارد و صاحبنظران اقتصادی معتقدند تعیین بدهیهای دولت و پرداخت آن به پیمانکاران شاهکلید عبور از
رکود فعلی اقتصاد است .وی ادامه داد :دولت از طریق سازماندهی بازار بدهی شرایط برون رفت از رکود را فراهم میکند و همچنین برای سرمایهگذاران
ابزارهای نوینی به ارمغان میآورد .این پژوهشگر مالی و اسالمی راهکارهای پرداخت بدهی دولت را برشمرد و گفت :استقراض از بانک مرکزی و تامین مالی
از طریق بازار سرمایه از جمله راهکارهای پرداخت بدهی دولت است .وی درخصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه هم عنوان کرد :اسناد خزانه اسالمی
و اوراق بهادار اسالمی (صکوک) از جمله این راهکارهاست که شامل اوراق مشارکت ،اوراق اجاره ،اوراق منفعت ،اوراق سلف و اوراق مرابحه میشود .این
مقام مسوول اوراق بهادار را اوراقی با نام و قابل انتقال دانست که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی با مبنای انتشار اوراق اجاره است و افزود:
انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق اجاره عبارت است از :اجاره به شرط تملیک و اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با قیمت
معین .وی در خصوص اسناد خزانه اسالمی گفت :این اسناد پس از تایید مجلس و فقهای شورای نگهبان از سال  84عملیاتی شد که در چند مرحله نیز به
تحقق پیوست.
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گامهای چهارگانه نظامسازی مالی اسالمی
رئیس انجمن مالی اسالمی ایران توسعه پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی را گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی دانست و گفت:
فکر ،ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهش های مالی و کاربردی در این نظام است .به گزارش ِ ایبنا ،علی صالح آبادی روز گذشته در دومین همایش مالی
اسالمی گفت :در جمهوری اسالمی نه تنها به نظام مالی اسالمی توجه می شود ،بلکه تمام قوانین مالی منطبق بر شرع اسالم است و شورای نگهبان نیز به
عنوان نهاد ناظر بر این قوانین نظارت دارد و اصولی را که منطبق بر شرع اسالم است مورد تصویب قرار می دهد .رئیس انجمن مالی اسالمی ایران ،نظام
مالی اسالمی را مقوله مهمی خواند و گفت :عالوه بر کشورهای مسلمان ،در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه می شود ،زیرا این نظام ابزار
بسیار مناسبی برای جذب سرمایه مسلمانان در این کشورها است .وی در ادامه به چهار گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی
اسالمی در کشور است اشاره کرد و توسعه پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی را گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی خواند و
خاطرنشان کرد :فکر ،ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهش های مالی و کاربردی در نظام مالی و اسالمی است .وی گام دوم را مبتنی بر پژوهش ها ارزیابی
کرد و گفت :وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و همچنین حوزه حسابداری گام دوم برای نظام سازی در حوزه مالی اسالمی
است .رئیس انجمن مالی اسالمی ایران گام سوم را آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای فعالن حوزه اقتصادی بیان کرد .وی
ایجاد کمیته های فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه را گام آخر خواند .سخنگوی انجمن مالی اسالمی با اشاره به آغاز فعالیت این
انجمن در سال گذشته گفت :در این مدت اقدامات ارزنده ای توسط انجمن مالی اسالمی انجام شده و برنامه های پنج ساله و  10ساله تدوین و طراحی
شده است .وی ادامه داد :انجمن مالی اسالمی قادر به نظام سازی در این حوزه است و می تواند در حوزه آموزش ،پژوهش و قانون گذاری در وضع قوانین
کمک ها و مشاوره های کاربردی ارائه دهد .صالح آبادی به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد :انجمن به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی دارد
مجلس را در طرحها و لوایح بازارهای مالی بهویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند ،البته این انجمن از مجلس انتظار دارد جایگاه قانونی این
انجمن و انجمن های دیگری را که در حوزه اقتصادی کار می کنند ارتقا دهد .این مقام مسئول نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور را خطاب
قرار داد و گفت :این نهادها می توانند به انجمن مالی اسالمی بهعنوان یک بازوی مشورتی اتکا کنند.
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فرصت امروز

رئیس سازمان بورس عنوان کرد
با تمام توان برای توسعه بازار سرمایه تالش می کنیم
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست تخصصی اداره پژوهش های خبری حاضر شد و دستاوردهای بازار سرمایه در سال اقتصاد مقاومتی را تشریح

و همچنین نقش بورس در تأمین مالی واحدهای تولیدی را ترسیم کرد .به گزارش سنا ،شاپور محمدی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر
اینکه این سازمان همزمان دو وظیفه نظارت و توسعه بازار سرمایه را بر عهده دارد ،گفت :افزایش شفافیت بازار سرمایه ،رعایت عدالت در فراگرد دادوستد
سهام و کمک به تولید ملی از طریق تسهیل فرآیند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از مهمترین اولویت های سازمان بورس است .محمدی با اشاره به اینکه
اکنون  50سال از عمر بورس کشور می گذرد ،بیان کرد :در همه کشورها از جمله کشور ما تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بانک ها آغاز شد ،اما
اکنون در حال عبور از این مرحله هستیم و بورس ها به یکی از مهمترین تأمین کنندگان مالی بخش های تولیدی تبدیل شده اند .رئیس سازمان بورس
یکی از اهداف وزارت اقتصاد در راستای اقتصاد مقاومتی را توسعه بازار سرمایه دانست و به انواع روش های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و
گفت :اوراق صکوک ،اجاره ،مرابحه و منفعت از دستاوردهای مهم بورس است که به توسعه بازار سرمایه کمک می کند و شرکت ها می توانند انواع این
اوراق را عرضه کنند .سخنگوی سازمان بورس ادامه داد :افزایش سرمایه از طریق مطالبات سهامداران ،آورده نقدی و تجدید ارزیابی دارایی ها از دیگر روش
های تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در بازار سرمایه است .محمدی با تأکید بر اینکه نقش بازار سرمایه در تأمین مالی محدود به این روش ها نیست به
اوراق سلف اشاره کرد و گفت :شرکت ها می توانند محصوالت تولیدی آینده خود را از طریق اوراق سلف در بورس کاال عرضه و بخشی از نیازهای مالی

خود را تأمین کنند .رئیس سازمان بورس یکی دیگر از روش های تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه را فعالیت صندوق های سرمایه
گذاری دانست و گفت :این صندوق ها می توانند سرمایه های کوچک را جمع آوری و در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند .محمدی به نقش بازار
سرمایه در تأمین مالی شهرداری ها و همچنین نهادهای عمومی اشاره کرد و گفت :بخشی از نیازهای مالی شهرداری های سراسر کشور سایر نهادهای
عمومی و همچنین دولت از طریق بازار سرمایه انجام شده است .به گفته سخنگوی سازمان بورس ،بازار سرمایه با کارویژه های تقویت نظام مالی کشور،
تقویت تولید داخلی و شفاف سازی اقتصاد نقش مهمی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی ایفا می کند .رئیس سازمان بورس به آغاز فعالیت صندوق های
سرمایه گذاری جسورانه و همچنین بازگشایی بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس اشاره کرد و گفت :ایده ها و خالقیت ها مانند کاال و خدمات
دارای ارزش هستند و این ارزش گذاری از طریق فرابورس محقق شد .این شرکت ها اشتغال به همراه خواهند داشت و پیام آور مقابله با یأس و ناامیدی
هستند ،چراکه فرهنگ توانستن و به نتیجه رسیدن را ترویج می کنند و در راستای فرازهای اقتصاد مقاومتی و کمک به اقتصاد ملی عمل خواهند کرد.
سخنگوی سازمان بورس افزایش کد سهامداری ،آپشن خریدوفروش و فعالیت صندوق های جسورانه و شرکت های کوچک و متوسط در بازار سرمایه را از
مهمترین دستاوردهای اخیر سازمان بورس دانست .محمدی در پایان تأکید کرد باید شفافیت در بازار سرمایه به حداکثر ممکن خود برسد .وی اظهار داشت:
با تمام توان برای توسعه بازار سرمایه تالش خواهیم کرد.
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روزنامه تعادل

تعادل

رییس سازمان بورس در دومین همایش انجمن مالی اسالمی مطرح کرد
اولویت ابزار دارایی بر ابزار بدهی

 100هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه تا پایان سال
گروه بورس علی رمضانیان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان میرسد ،گفت :این
تامین مالی از محلهای متنوعی از جمله افزایش سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوق هاست و تالش می شود تا
پایان سال رقم تامین مالی از بازار سرمایه به 100هزار میلیارد تومان برسد که رشد باال و چند صددرصدی است.
به گزارش «تعادل» شاپور محمدی ،دیروز در دومین همایش انجمن مالی اسالمی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بهترین فرصت برای کسب سود است ،گفت:
همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند ،می توانند وارد بازار سرمایه شوند .سخنگوی سازمان بورس به راه اندازی صندوق های
جسورانه و ورود شرکت های دانشبنیان در فرابورس اشاره کرد و گفت :این موضوع کانال ویژه و خاصی است که به ارزش گذاری فکر ناب ،تامین مالی و
فرصت سرمایه گذاری برای عام کمک می کند .وی تاکید کرد :ورود صندوق های جسورانه به بازار سرمایه صرفا فرصتی برای این صندوق ها نیست .بلکه
برای فعاالن بازار سرمایه نیز فرصتی است که در شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کند.
به اعتقاد رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مکانیسم بازار سرمایه برد  -برد است و فرصتی دوطرفه برای صندوق ها و سرمایه گذاران ایجاد شده است.
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه بازار سرمایه نقش چندجانبه و چندبعدی دارد ،گفت :بازار سرمایه فرابعدی است ،اما در تحلیل ها برخی ابعاد
نادیده گرفته شده و بیش از حد روی یک بعد تمرکز می شود .وی با اشاره به قدمت پنجاه ساله بازار سرمایه ایران گفت :در این سال ها برای این بازار
زحمات زیادی کشیده شده و بازار گسترش قابل توجهی داشته است.
محمدی با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال به 100هزار میلیارد تومان می رسد ،گفت :این تامین مالی از محل های متنوعی از جمله افزایش
سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوق هاست .در عین حال ،تالش می شود تا پایان سال رقم تامین مالی از بازار
سرمایه به  100هزار میلیارد تومان برسد که رشد باال و چند صد درصدی است.
وی ادامه داد :در حوزه مشارکت آحاد مردم عملکرد بسیار خوب بوده است و تاکنون بیش از 10میلیون و 640هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود

دارد که از هدف گذاری سال  95که 10میلیون کد بوده فراتر رفته است .به گفته وی ارزش بازار به 642هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان
سال به 688هزار میلیارد ریال برسد .رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزو  20اقتصاد اول دنیاست ،گفت :اما بازار سرمایه کشور ما در
رده 30بازار اول دنیا قرار دارد و هنوز 10پله برای اینکه به اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد پس نباید هدف ها را کوچک دید.
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محمدی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت :کارآیی و بهره وری بحث مهم هر بازاری است همچنین از دیگر نکات اقتصاد مقاومتی اصالح و
تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است .رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد ،گفت :اخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما
اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز اجرا نشده که اجرای آن بسیار مهم است .وی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار شاید
کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،گفت :برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا افراد سود کسب کنند در صورتی که اهداف دیگری هم
وجود دارد .یکی از این اهداف این است که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی که به عنوان استراتژی بلندمدت است ،درآمد کسب
کنند  .این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است .به گفته وی زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می شود به موازنه

بازار کمک می کند که جزو اهداف مهم و کالن است .محمدی افزود :ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات
بازارهاست .محمدی با تاکید بر اینکه قابل معامله شدن صندوق ها در بازار سرمایه مانع انحراف می شود ،گفت :باید توجه شود که ممکن است همه ابزارها
در یکی ،دو سال آینده عملیاتی شود اما در سال های اول آثار آنها خیلی ملموس نیست و آثار عمیق در سال های بعدی خود را نشان می دهد .وی در
ادامه با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکت های صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورس های کاالیی کارهای بسیاری انجام شده است ،گفت:
این رینگ ها فرصت بسیار بزرگی است .وی به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود :معافیت مالیاتی از بورس ها بسیار بیشتر از کارمزد
معامالت است باید در تحلیل ها همه جوانب در نظر گرفته شود .در جایی که مکانیسم صحیحی مثل بورس کاال فعال است همه باید از آن دفاع کنند و
نباید با یک اشکال کوچک فرصت های خوب را زیر سوال برد .وی بورس انرژی را افتخار کشور خواند و افزود :کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی
بهره مند نیستند .انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند .محمدی
به ابالغ  IFRSتوسط سازمان بورس به گروهی از شرکت ها اشاره کرد و گفت : IFRSدر شفافیت کل اقتصاد اثر دارد و بسیاری از تصمیم ها و فعالیت های
سازمان بورس برای شفافیت کل اقتصاد است .وی افزود :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه

فعالیت ها از کمیته فقهی عبور می کند چراکه سود وقتی مشروع است ،ارزشمند خواهد بود .رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :ابزارهای
بدهی هم تماما اسالمی است و در کشور به طور تقریبی همه اوراق مالی -اسالمی دنیا معامله می شود .محمدی در دومین همایش مالی – اسالمی به
انجمن مالی اسالمی پیشنهاد کرد از این به بعد در بحث روش های مالی اسالمی وارد شده و این حوزه مورد توجه قرار بگیرد .نحوه استنتاج ،رسیدن به
ابزارها ،مشتقه روی ابزارها و امثال آن از ظرفیت باالیی برای توسعه برخوردارند .این ابزارها ظرفیت خوبی برای عدالت ،سالمت و دوری از ربوی بودن
معامالت هستند .وی با تاکید بر اینکه انجمن در این حوزه بسیار میتواند کمک کرده و نقش مشورتی داشته باشد ،گفت :انجمن به گفتمان سازی و نزدیکی
ذهن ها کمک می کند .محمدی در پایان تصریح کرد :در بازار سرمایه ابزار دارایی بسیار مهم است و این ابزار بر ابزار بدهی اولویت دارد .به عبارت دیگر
ابزار بدهی در کنار ابزار دارایی است که معنا مییابد .وی خاطرنشان کرد :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این
اساس همه فعالیت ها از کمیته فقهی عبور می کند چراکه سود وقتی مشروع است ،ارزشمند خواهد بود .
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گام های چهارگانه برای نظام سازی مالی
در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی ،رییس انجمن مالی اسالمی ایران ،توسعه پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی را گام نخست در
نظام سازی مالی اسالمی خواند و خاطرنشان کرد :فکر ،ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهش های مالی و کاربردی در نظام مالی و اسالمی است .علی صالح
آبادی در دومین همایش مالی اسالمی با بیان مطلب فوق نظام مالی اسالمی را مقوله مهمی خواند و گفت :عالوه بر کشورهای مسلمان ،در کشورهای
پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه میشود .زیرا این نظام ابزار بسیار مناسبی برای جذب سرمایه مسلمانان در این کشورهاست .وی در ادامه به چهار
گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی در کشور است ،اشاره کرد .صالح آبادی توسعه پژوهش های نظری و کاربردی
در حوزه مالی اسالمی را گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی خواند و خاطرنشان کرد :فکر ،ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهش های مالی و کاربردی
در نظام مالی و اسالمی است .وی گام دوم را مبتنی بر پژوهش ها ارزیابی کرد و گفت :وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و
همچنین حوزه حسابداری گام دوم برای نظام سازی در حوزه مالی اسالمی است .رییس انجمن مالی اسالمی ایران گام سوم را آموزش مالی اسالمی در
سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای فعاالن حوزه اقتصادی بیان کرد .وی ایجاد کمیته های فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه
را گام آخر خواند .سخنگوی انجمن مالی اسالمی با اشاره به آغاز فعالیت این انجمن در سال گذشته گفت :در این مدت اقدامات ارزنده یی توسط انجمن
مالی اسالمی انجام شده و برنامه های  5و10ساله تدوین و طراحی شده است .وی ادامه داد :انجمن مالی اسالمی قادر به نظام سازی در این حوزه است و
می تواند در حوزه آموزش ،پژوهش و قانون گذاری در وضع قوانین کمک های و مشاوره های کاربردی ارائه دهد .صالح آبادی اظهار کرد :انجمن مالی

اسالمی موفق به برگزاری دوره مالی اسالمی در مقطع دکترا شده همچنین برنامه راه اندازی دورههای  MBAو  DBAمالی اسالمی را دارد .وی در بخش
پایانی سخنان خود به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد :انجمن به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی دارد ،مجلس را در طرح ها و لوایح بازارهای
مالی به ویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند البته این انجمن از مجلس انتظار دارد ،جایگاه قانونی این انجمن و انجمن های دیگری که در حوزه
اقتصادی کار می کنند را ارتقا دهد .این مقام مسوول نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور را خطاب قرار داد و گفت :این نهادها می توانند
به انجمن مالی اسالمی به عنوان یک بازوی مشورتی اتکا کنند .
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انتقاد از عدم راه اندازی بورس ارز
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به عنوان یکی از سخنرانان این همایش با انتقاد از عدم راه اندازی بورس ارز گفت :متاسفانه بانک مرکزی و دولت
نسبت به یکسان سازی نرخ ارز بی توجه هستند درحالی که راه اندازی بورس ارز و یکسان سازی ،رانت های میلیاردی را از بین خواهد برد .وی ادامه داد:
روز گذشته اعتراض خود درباره درگیر کردن بانک ها نسبت به خرید و فروش ارز را به رییس کل بانک مرکزی اعالم کردیم و او نیز قول داد تا هر چه
سریعتر بورس ارز را راه اندازی کند .باید مشخص کرد ،مکانیسم کشف قیمت ارز بین صرافی ها و بانک ها طی روزهای گذشته چطور بوده و بانک مرکزی
همان شیوه را رسمیت بخشد .پورابراهیمی گفت :حرکت های خوبی از حوزه بازار سرمایه و در حیطه قانونگ ذاری صورت گرفته که آثار مثبت آن هنوز
هم قابل مشاهده است .این درحالی است که در دوران جنگ مباحث مرتبط با آن متوقف شد که نقطه عطف آن تثبیت قانون بازار سرمایه بود البته در

قانون حل موانع تولید نیز طراحی بازار بدهی در کشور صورت گرفت .رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد :البته انتقادهایی به بازار بدهی وجود
دارد چراکه تامین مالی بخش دولتی که به جای بخش خصوصی در این بازار در اولویت قرار گرفته است ،نوعی نرخ شکنی می کند .وی با بیان اینکه نرخ
بین بانکی که هم اکنون افزایش یافته باید در مسیر اصالح قرار می گرفت ،گفت :البته اقداماتی به تازگی انجام شده که قابل تاکید است .به نحوی که یکی
از ارکان توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور ،اصل شفافیت اطالعات است که متاسفانه شاهد عدم افشای اطالعات هستیم .وی افزود :تمام نهادهایی که
در حوزه فعالیت های عمومی هستند باید اطالعات را افشا کنند درحالی که اکنون 7000خیریه در کشور داریم که هیچ یک صورت های مالی خود را افشا
نمی کنند .براساس قانون ،تمام نهادهای انقالبی و سیاسی حتی خیریه ها و موقفه ها باید صورت های مالی را افشا کنند که متولی افشا نیز سازمان بورس
است .اگر این کار را نهادها انجام ندهند ،تغییرات آن ثبت نمی شود و حساب های بانکی آنها محدود خواهد شد .وی افزود :حمایت از ایجاد فعالیت های
بورس کاال برای ابزارهای مالی بحث کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف ،سلف موازی و اختیار معامله نیز در صحن علنی مجلس
مورد توجه واقع شده است .این درحالی است که برای اصالح قانون بانکداری نیز اقداماتی نیز درحال انجام است.

طراحی اوراق مدت دار مالی ضروری است
عضو کمیته فقهی بورس ،اسناد خزانه اسالمی ،اوراق صکوک و اوراق سلف را ازجمله ابزارهای موجود در بازار مالی جهت پرداخت بدهی دولت به بخش
خصوصی عنوان کرد و گفت :باید اوراق مدت دار مالی نیز طراحی شود .حجت السالم سیدعباس موسویان در دومین همایش انجمن مالی و اسالمی گفت:
امروزه یکی از چالش های دولت ،بدهی هایی است که به بخش خصوصی دارد و صاحب نظران معتقدند که تعیین تکلیف بدهی های دولت و پرداخت آن
شاه کلید عبور از رکود قطعی است؛ این درحالی است که استقراض خارجی یا استقراض از بانک مرکزی مشکل ساز می شود .عضو کمیته فقهی بورس
افزود :استقراض از بانک مرکزی تورم را به دنبال دارد پس بازارهای بدهی و استفاده از سرمایه های داخلی و مشارکت دادن مردم به عنوان بهترین روش
مطرح می شود؛ البته بازار بدهی هم مشکالتی دارد ولی ابزارهای بدهی در دنیا بسیار پیشرفته است .وی تصریح کرد :با توجه به بحث ربا نمی توانیم از
اسناد خزانه متعارف دنیا استفاده کنیم بنابراین جا دارد به فکر طراحی ابزارهای دیگری برای ساماندهی بازار بدهی باشیم که در این زمینه ابزارهای سودمند
و مفیدی طراحی شده است .وی تصریح کرد :ازجمله این ابزارها اسناد خزانه اسالمی است که مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی و سازمان بورس
رسیده و عملیاتی شده که چندین مرحله نیز منتشر شده است؛ همچنین صکوک نیز می تواند در بازار بدهی ساماندهی شود؛ البته باید در کنار بازار سهام
نیز اوراق مدت دار مالی طراحی شود .موسویان گفت :اوراق سلف ،اوراق اجاره و اوراق منفعت ازجمله اوراقی است که می تواند زمینه ساز پرداخت بدهی
دولت شود و اکنون البته امریکا دومین کشور استفاده کننده از اوراق صکوک است البته اوراق اجاره بر پایه دارایی بادوام شکل می گیرد که دولت از طریق
آن به نقدینگی دست می یابد .به گفته موسویان در مدل اول عملیاتی اوراق اج اره ،طلبکار دولت ،دارایی خود را به صورت فروش نسیه به دولت واگذار
می کند سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی منتشر می کند.
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روزنامه آسیا

آسیا

تامین مالی صد هزار میلیارد تومانی در بازار سرمایه ایران /ارزش بازار سرمایه  ۶3۲هزار میلیارد تومان شد
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه تامین مالی از طریق بازار سرمایه ایران طی سال جاری به بیش از صد هزار میلیارد
تومان رسیده است ،گفت :بازار سرمایه کشور محورهای مختلفی را در حوزه اقتصاد مقاومتی تاکنون طی کرده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسالمی ایران گفت :بازار سرمایه ایران توانسته محورهای مختلفی را تاکنون در حوزه اقتصاد
مقاومتی دنبال کند ،به نحوی که مردمی کردن اقتصاد از طریق این بازار دیده شده و در عین حال توزیع سهام عدالت برای  50میلیون کد سهامداری
ایرانی نیز در این راستا انجام شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از  10میلیون کد معامالتی مختلف در بازار صادر شده است ،عنوان کرد :ارزش کل بازار سرمایه ایران در حالی به  632هزار
میلیارد رسیده که طی سال جاری تامین مالی از طریق این بازار به رقم یکصد هزار میلیارد تومان رسیده است.
محمدی در دومین کنفرانس انجمن مالی اسالمی گفت :سود وقتی مشروعیت داشته باشد ،قابل اتکا است؛ این در حالی است که بازار سرمایه محورهای
مختلفی را در حوزه اقتصاد مقاومتی دارد؛ به نحوی که مردمی کردن اقتصاد دیده شده و سهام عدالت نیز توزیع خواهد شد که پنجاه میلیون کد سهامداری
جدید ایجاد می شود ،ولی این همه کار نیست.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ذی نفعان متعدد بازار سرمایه افزود :دولتها و سرمایه گذاران و تمام کسانی که به دنبال سودآوری هستند،
در این بازار حضور دارند و این در حالی است که موضوع صندوقهای جسورانه نشان داد که کانال بازار سرمایه یک راه خاص است که کمک زیادی به

کارافرینی و توسعه اشتغال خواهد کرد .وی تصریح کرد :بازار سرمایه یک مکانیزم برد -برد است که هم بازده مناسب به سرمایهگذار میدهد و تامین مالی
سرمایه پذیر را هم صورت میدهد و البته نشان می دهد که بازار سرمایه یک مکانیزم فرابعدی است و نباید فراموش کرد که بازار سرمایه قیمت شرکتها
را در روزنامه منتشر میکرد ،ولی امسال مجموع تامین مالی آن به صد هزار میلیارد تومان میرسد.
محمدی گفت :این رشد برای بازار سرمایه مناسب است و اکنون بیش از  10میلیون کد سهامداری و ارزش بازار 632هزار میلیارد تومان است .این در حالی
است که باید بازار سرمایه سرعت بیشتری را تجربه کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در دستور کار است ،گفت :ابزار اختیار فروش تبعی در سه
هفته اخیر راه اندازی شده که ابعاد این موضوع البته کمتر مورد توجه قرار گرفت ،به نحوی که شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقها از پرتفوی این ابزار
در درازمدت کسب سود کنند؛ البته کمک به عمق تحلیل نیز از جمله دیگر اهداف است .ابزارهای اختیار کمک به ثبات بیشتر بازارها میکند.
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آسیا
نرخ سود بین بانکی افزایش یافته است ۸0 /درصد فعاالن اقتصادی مشکل خود را در بانکها میبینند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :نرخ سود بین بانکی افزایش یافته است و  ۸0درصد از فعاالن اقتصادی مشکل
خود را بانکها میدانند.
محمدرضا پورابراهیمی امروز در دومین همایش مالی و اسالمی در دانشگاه الزهرا(س) گفت :حرکتهای خوبی 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 تحمیلی مباحث مرتبط با آن متوقف شد که نقطه عطف
آن تصویب قانون بازار سرمایه بود .البته در قانون رفع موانع تولید نیز طراحی بازار بدهی در کشور صورت گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود :البته انتقادهایی به بازار بدهی وجود دارد ،چرا که تامین مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در این بازار
اولویت قرار گرفته است و به نوعی نرخ شکنی می کند.
وی تصریح کرد :نرخ سود بین بانکی هم اکنون افزایش یافته ،در حالی که باید این مسیر اصالح میشد؛ البته اقداماتی که به تازگی انجام شده که قابل
تاکید است ،به نحوی که یکی از ارکان توسعه فعالیتهای اقتصادی در کشور اصل شفافیت اطالعات است که متاسفانه شاهد عدم افشای اطالعات هستیم.
به گفته پورابراهیمی ،تمام نهادهایی که در حوزه فعالیت عمومی هستند ،باید اطالعات را افشا کنند ،در حالی که اکنون هفت هزار خیریه در کشور داریم
که هیچ یک صورتهای مالی خود را افشا نمی کنند.

وی اظهار داشت :بر اساس قانون تمام نهادهای انقالبی و سیاسی و حتی خیریه ها و موقوفه ها باید صورتهای مالی را افشا کنند که متولی افشا نیز سازمان
بورس است که اگر این کار را نهادها انجام ندهند ،تغییرات آنها ثبت نمی شود و حسابهای بانکی انها محدود خواهد شد.
وی افزود :حمایت از ایجاد فعالیتهای بورس کاال برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف ،سلف موازی و
معامالت احتیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده است ،این در حالی است که برای اصالح قانون بانکداری نیز اقداماتی در حال انجام است.
پورابراهیمی گفت :دغدغه فعاالن اقتصادی حوزه نظام بانکی و ساختارهای آن است که بر این اساس در مرکز پژوهشهای مجلس هر سه ماه یکبار مشکالت
کسب و کار را بررسی می کند که  80درصد از فعاالن اقتصادی مشکل خود را بانکها می دانند.
وی افزود :سه هفته قبل با مراجع عظام برای قانون بانکداری جلساتی برگزار شد که با استقبال ایشان مواجه شد؛ االن این ظرفیت وجود دارد که این نظرات
کارشناسی را دریافت کنیم .تا به حال خبری از لوایح مجلس نیست و به نظر هم نمیرسد تا پایان دولت هم آن را ارائه کنند.
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صمت

روزنامه صنعت ،معدن ،تجارت

پورابراهیمی در دومین همایش مالی اسالمی تاکید کرد:
اصالح نظام بانکى
روز گذشــته دومین همایش مالى اســالمى به همــت انجمن مالى اســالمى و بــا حضور رییس کمیســیون
اقتصادى مجلس شــوراى اســالمى ،رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ،رییس انجمن مالى اسالمى ایران و جمعى
از فعاالن بازارسرمایه ،پژوهشگران و دانشجویان مالى در دانشگاه الزهرا برگزار شــد .در این مراسم بر اصالح نظام
بانکى ،شفافیت در اطالعات و صورت هاى مالى شرکت ها و موسســات دولتــى و خصوصى ،تامیــن مالى با
اســتفاده از ابزارهاى مالى اســالمى بــدون ربا و طراحى و جایگزینى ابزارهاى مالى اسالمى جدید به جاى ابزارهاى
با بهره و استقراضى تاکید شد .
تامین مالى بخش خصوصى یا دولتى
بــه گــزارش صمت در ایــن مراســم رییــس کمیســیون اقتصادى مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به جایگاه مجلس وکمیسیون هاى تخصصى در
کمک رســانى به حوزه هاى مالى کشور گفت :نقطه عطف اقدامات کشــور در حوزه مالى و بازار سرمایه ســال  84بود که مباحث قانون گذارى و
راهبردهاى طراحى بازار بدهى در اقتصاد کشــور با نگاه تامین مالى بخش خصوصى شــکل گرفت اما بیشــتر به تامین مالى دولتــى پرداخت و کل

سیاســت هاى بانک مرکزى را نیز تحت تاثیر قرار داد که در این باره باید بازنگرى شود .محمدرضــا پورابراهیمى افزود :به تازگى تامین مالى که براى
بخش کشاورزى در حوزه گندم بود با نرخ هایى که براى تامین مالى بود ،در بازار بین بانکى تاثیر گذاشــت ،پس نمی توان پذیرفت بین نرخ تورم ،تامین
مالى و ســپرده گذارى در اقتصاد فاصله باشــد ،بر همین اســاس مجلس شــوراى اســالمى تصویب کرد این نرخ ساالنه کاهش پیدا کند .پورابراهیمى
با اشاره به اقدامات اخیرکمیسیون اقتصــادى درباره قانون شــفافیت اطالعات گفت :یکى از ارکان جلوگیرى از فســاد در کشــور اصل شفافیت است.
متاسفانه ما شاهد آثار افشا نشدن اطالعات در کشور هســتیم که باعث کارآ نبودن اقتصاد کشور شده است .رییــس کمیســیون اقتصادى مجلس شــوراى
اســالمى گفــت :ضمانت هــاى قانون شــفافیت اطالعــات را مشــخص کرده ایــم ،بر این اســاس تصویــب قانونــى در بندهــاى اصــل  44قانون
اساســى بود و تکلیف شد تا تمام نهادها در حوزه فعالیت هاى عمومى کشور از شهردارى ها گرفته تا ســازمان هاى بیمه و تامین اجتماعى و خیریه ها،
صورت هاى مالى خود را افشــا کنند .جرایمى که بــراى این نهادها درنظر گرفته شــده این اســت کــه تغییــرات ثبتى ساالنه شــان ایجاد نشــده و
حساب هاى بانکى نیز مسدود شود .وى حمایــت از فعالیت هاى مربــوط به بورس کاال در حــوزه ابزارهاى مالى براى حمایت بخش کشــاورزى را
ازجملــه مصوبات این کمیســیون برشمرد .پورابراهیمــى با تاکید بر اصالح نظام بانکى بعد از  33سال از تصویب این قانون گفت :در دنیا هر  10سال

یکبار این قوانین تغییر مىکند متاسفانه بارها این مســئله در دولت قبلى هم مطرح شده اما هنوز تغییرى ایجاد نشده است .وى افــزود :در نظرســنجى
کــه ازســوى دفتر پژوهش هــاى مجلــس شــوراى اســالمى شــده  80درصد از فعاالن اقتصادى مشکالت اصلى حوزه اقتصادى کشور را مشکالت
نظام بانکى می دانند .نماینــده مردم کرمان با بیــان اینکه راه اندازى بــورس ارز از ضرورتهــاى اقتصادى اســت ،بر اســتفاده از ابزار مشتقه در بازار
معامالت فیزیکى به وسیله بانک مرکزى تاکید کرد.
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تامیـن مالى 100هزار میلیارد تومانى تا پایان سال
در ادامه رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه بازار ســرمایه بهترین فرصت براى کســب ســود اســت ،گفت :سودوقتى مشــروعیت داشته باشد مفهوم
دارد .شــاپور محمدى افزود :کمیته فقهى ســازمان بــورس با زحمــات زیادى به این مرحله رســیده اســت که بر این اســاس همه فعالیت ها از کمیته
فقهى عبور مى کند چراکه ســود وقتى مشــروع است ،ارزشمند خواهد بود .وى پیشنهاد کرد :از این به بعد روش هاى مالى اســالمى مورد توجه بیشــترى
قرار بگیرد .نحوه استنتاج ،رسیدن به ابزارهاى مشتقه روى ابزارها و امثال آن از ظرفیت باالیى براى توسعه برخوردار بــوده و ظرفیت خوبــى براى عدالت،
ســالمت و دورى از ربوى بودن معامالت هستند .محمــدى با تاکید بر اینکه تامین مالى تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان مى رسد ،گفت :این
تامیــن مالى از محل هــاى متنوعى از جمله افزایش ســرمایه ،اوراق ســلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شــرکت و صندوق ها اســت و

تالش مى شــود تا پایان سال رقم تامین مالى از بازار سرمایه به  100هزار میلیارد تومان برسد که رشد باال و چند صد در صدى است .وى با اشاره به راه
اندازى صندوق هاى جسورانه و ورود شــرکت هاى دانش بنیــان در فرابــورس گفت :این موضوع کانال ویژه و خاصى اســت که بــه ارزش گذارى فکر
ناب ،تامیــن مالى و فرصت سرمایه گذارى براى عام کمک مى کند .محمــدى ورود صندوق هاى جســورانه به بازار ســرمایه را در کنــار ایجــادفرصتــى
بــراى این صندوق ها ،زمینه ایجاد فضا براى ســرمایه گذارى فعاالن بازارســرمایه عنوان کرد و افزود :مکانیسم بازار ســرمایه ســازوکار برد  -برد است
و فرصتى دو طرفه براى صندوق ها و ســرمایه گذاران ایجاد شده است .وى بــا اشــاره بــه مشــارکت خوب مــردم در بازارســرمایه افزود :تاکنون بیش
از  10میلیون و  640هزار کد ســهامدارى در بازار سرمایه وجود دارد که از هدف گذارى ســال  95که  10میلیون کد بوده فراتر رفته است .ارزش بازار
به  642هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به  688هزار میلیارد ریال برسد .محمدى با بیــان اینکه ابزارهــاى مالى جدید تاکنون شاید
کمتر مورد توجه قرار گرفته ،گفت :برخــى تصور مى کنند آپشــنها راه اندازى شــده اســت تا افراد سود کســب کنند اما در کنار این هدف ،ایجادفضایى
که شرکت هاى سرمایه گذارى و صندوق هــا بتواننــد از پرتفویى کــه به عنوان اســتراتژى بلند مدت اســت درآمد کسب کنند مورد توجه قرار گرفته
است .وى با تأکید بر اینکه انجمن در این حوزه بسیار مى تواند کمک کرده و نقش مشورتى داشته باشد ،گفت :انجمن به گفتمان ســازى و نزدیکى ذهن

ها کمک کند .

گام هاى نظام سازى مالى اسالمى
رییس انجمن مالى اسالمى ایران با بیان اینکه اهمیت نظام مالى اســالمى برهمه روشــن است ،دربــاره راهکارهاى عملى براى نظام ســازى مالى اسالمى
گفت :گام نخســت ،توسعه پژوهش هاى نظرى وکاربردى در حوزه مالى اسالمى است .گام دوم مبتنــى بر پژوهش ها ،وضع قوانین و مقررات مناســب
براى بازارهاى مالى اسالمى است .وضع قوانین و مقررات مناســب براى توســعه بازارهاى مالى و پولى وهمچنین حوزه حسابدارى گام دوم براى نظام
سازى در حوزه مالى اسالمى است .علــى صالح آبادى گام ســوم را آمــوزش مالى اســالمى در ســطح دانشــگاه ها و موسســه هاى آموزشــى براى
فعاالن حــوزه اقتصادى بیان کرد و گام آخر را ساختارسازى در حوزه مالى اسالمى با ایجــاد کمیته هاى فقهى در ســازمان بورس و نهادهاى فعال در
بازار سرمایه برشمرد .وى با اشاره به آغاز فعالیت این انجمن در سال گذشــته گفــت :در این مدت اقدامــات ارزنده اى ازسوى انجمن مالى اسالمى شده
و برنامه هاى  5و  10ساله تدوین و طراحى شده است .صالح آبــادى تاکید کرد :انجمن مالى اســالمى قادر به نظام ســازى در این حوزه است و مى تواند
در حوزه آموزش ،پژوهش و قانون گذارى در وضع قوانین ،کمک ها و مشاوره هاى کاربردى ارائه دهد .انجمن مالى اسالمى موفق به برگزارى دوره مالى
اســالمى در مقطع دکترا شــده است و همچنین برنامه راه اندازى دوره هاى  MBAو  DBAمالى اســالمى را دارد .این مقام مسئول در بازارسرمایه با
اعــالم آمادگى ایــن انجمن بــراى همکارى با مجلس شوراى اسالمى پیشنهاد داد تا در طرح ها و لوایح بازارهاى مالى به ویژه طرح جامع بانکدارى
اقتصادى حمایت شوند .وى ادامــه داد :انجمــن مالى اســالمى ایران از مجلس شوراى اسالمى انتظار دارد جایگاه قانونى این انجمــن و انجمن هاى
دیگرى کــه در حوزه اقتصادى کار مى کنند را ارتقا دهد.
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متفکـران مسـلمان ابزارهـاى بدهى دیگرى طراحى کنند
یکى از مباحث جدى در حوزه اقتصاد کشــور ،بدهى هاى دولت به پیمانکاران و ساخت و ســازها است .مدیر گروه فقــه اقتصادى مرکــز جهانى علوم
اســالمى با بیان ایــن مطلب گفت :اگــر بتوانیم بدهى دولت را با شــیوه هاى بدهى ســازماندهى و شناخته شــده مثل بــازار بدهى ســازماندهى کنیم
هم بــه برونرفت از رکــود اقتصادى و هم براى ســرمایه گذاران ابزارها و شیوه هاى جدیدى به ارمغان مىآورد .حجت االسالم عباس موســویان افزود:
وقتى از روش هاى استاندارد استفاده نشود دولت ها مجبور مى شــوند به سمت اســتقراض از بانک مرکزى یا بانــک خارجى برونــد که تبعات بلنــد

مدتى در اقتصاد کشور دارد .وى تصریــح کــرد :در ایــن صورت ،تشــکیل بازارهاى بدهى و وابســتگى به مردم یک کشــور و استفاده از سرمایه هاى
داخلى براى تامین مالى پروژه هــاى دولت ،شــرکتها یا شــهردارى ها به عنوان بهترین روش مورد استفاده قرار مى گیرد .وى افزود :بــا توجه به ممنوعیت
ربا نمى توانیم از ابزارهــاى رایج بدهى در دنیا که مهمترین آنها اوراق قرضه ها و اســنادخزانه دولتى است استفاده کنیم ،چون همه با قرض و با بهره
تامین شــده و این نوع قرض ربا محسوب شده و ازگناهان کبیره است .موسویان ادامه داد :متفکران مسلمان براى ســازماندهى بازار بدهى به فکر طراحى
ابزارهاى دیگرى باشــند .در این زمینه اقتصاددانانى که در حوزه مالى اسالمى کار مى کنند ابزارهاى مفید و واقعى طراحى کرده اند .موســویان پیشــنهاد
کــرد :اوراق غیرمالــى خیرخواهانــه بــا رویکــرد بــازار ثــواب در کنار بازارســهام اوراق با سرســید طراحى شود .دولت و بخــش خصوصــى بــراى
تامین مالــى از اوراق مشارکت ،اجاره و منفعت ،سلف و مرابحه استفاده کنند .گفتنى اســت در این مراسم براى نخستین بار براســاس دو معیار حقیقى
و حقوقى به ســازمان بــورس و اوراق بهــادار به عنــوان اثربخش ترین سازمان و حجت االسالم عباس موسویان به عنوان صاحبنظــر ،محقق و پژوهشــگر
مالى اســالمى جوایزى اهدا شد
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 خبرگزاریها
خبرگزاری تسنیم

خبرگزاری تسنیم
توسط رییس انجمن مالی اسالمی ایران تشریح شد
 ۴گام نظامسازی مالی اسالمی در کشور
رییس انجمن مالی اسالمی ایران گام های چهارگانه نظام سازی مالی اسالمی در کشور را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ علی صالح آبادی صبح امروز در جریان برگزاری دومین همایش مالی اسالمی نظام مالی اسالمی را مقوله
مهمی خواند و گفت :عالوه بر کشورهای مسلمان ،در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه می شود؛ چرا که این نظام ابزار بسیار مناسبی
برای جذب سرمایه مسلمانان در این کشورهاست.
رییس انجمن مالی اسالمی ایران همچنین با اشاره به چهار گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی در کشور است افزود:
توسعه پژوهشهای نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی بوده و فکر ،ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهش های
مالی و کاربردی در نظام مالی و اسالمی است.
وی اظهار داشت :وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و همچنین حوزه حسابداری گام دوم برای نظام سازی در حوزه مالی
اسالمی است.
رییس انجمن مالی اسالمی ایران گام سوم نظام سازی مالی اسالمی را آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای فعاالن حوزه
اقتصادی عنوان کرد و افزود :ایجاد کمیته های فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه نیز گام آخر در این زمینه است.
وی در ادامه با اشاره به آغاز فعالیت انجمن مالی اسالمی در سال گذشته گفت :در این مدت اقدامات ارزنده ای توسط این انجمن انجام و برنامه های پنج
ساله و ده ساله ای در این راستا تدوین و طراحی شده است.
سخنگوی انجمن مالی اسالمی همچنین این انجمن را قادر به نظام سازی در این حوزه ارزیابی کرد که می تواند در حوزه آموزش ،پژوهش و قانون گذاری
در وضع قوانین کمک های و مشاوره های کاربردی ارائه دهد.
صالح آبادی در ادامه افزود :انجمن مالی اسالمی موفق به برگزاری دوره مالی اسالمی در مقطع دکتر شده است و همچنین برنامه راه اندازی دوره های
MBAو  DBAمالی اسالمی را دارد.
وی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس اذعان داشت :انجمن مالی اسالمی به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی دارد مجلس را در طرح ها و لوایح
بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند .بعالوه این که این انجمن از مجلس انتظار دارد جایگاه قانونی این انجمن و انجمن های
دیگری که در حوزه اقتصادی کار می کنند را ارتقا دهد.
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خبرگزاری تسنیم

رییس سازمان بورس خبر داد
تامین مالی  100هزار میلیارد تومانی بورس در سالجاری
رییس سازمان بورس گفت :تامین مالی در بورس تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان می رسد که این تامین مالی،

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

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ شاپور محمدی صبح امروز در دومین همایش انجمن مالی اسالمی گفت :بازار سرمایه بهترین فرصت برای
کسب سود است ،بر این اساس همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند می توانند وارد بازار سرمایه شوند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با اشاره به راهاندازی صندوق های جسورانه و ورود شرکتهای دانش بنیان در فرابورس افزود :این موضوع به
ارزشگذاری فکر ناب ،تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام در کشور کمک می کند.
وی با بیان این که ورود صندوقهای جسورانه به بازار سرمایه صرفا فرصتی برای این صندوقها نیست اظهار داشت :این موضوع برای فعاالن بازار سرمایه نیز
فرصتی است که در شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کند.
محمدی در ادامه با اشاره به اینکه بازار سرمایه نقش چند جانبه و چند بعدی دارد گفت :از این رو در تحلیل ها برخی از ابعاد نادیده گرفته می شود و بیش
از حد به یک بعد تمرکز می شود در حالی که بازار سرمایه فرابعدی است.
رییس سازمان بورس همچنین با اشاره به عمر پنجاه ساله بازار سرمایه ایران گفت :در این سالها برای این بازار زحمات زیادی کشیده شده و بازار گسترش
قابل توجهی داشته است.
محمدی افزود :تامین مالی در بورس تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان می رسد که این تامین مالی ،از محل های متنوعی از جمله افزایش سرمایه،
اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوقها است .بنابراین تالش می شود تا پایان امسال رقم محقق شود.
وی اضافه کرد :تا کنون بیش از  10میلیون و  640هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود دارد که از هدفگذاری سال  95که ده میلیون کد بوده فراتر
رفته است .بعالوه این که ارزش بازار نیز به  642هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به  688هزار میلیارد ریال برسد.
رییس سازمان بورس در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزو  20اقتصاد اول دنیاست اظهار داشت :با این وجود بازار سرمایه کشور ما در رده سی بازار
اول دنیا قرار دارد و هنوز  10پله برای اینکه به اقتصاد کشور برسیم فاصله وجود دارد ،از این رو نباید هدفها را کوچک دید.
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محمدی همچنین با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،کارایی و بهره وری را بحث مهم هر بازاری عنوان کرد و گفت :از نکات مهم اقتصاد مقاومتی،
اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.
رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد گفت:
تازگیها 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 نشده که اجرای
آن بسیار مهم است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است اظهار داشت :برخی تصور می کنند آپشن ها راه

اندازی شده است تا افراد سود کسب کنند در صورتی که راه اندازی این ابزار در بورس اهداف دیگری به دنبال دارد.
وی افزود :بر این اساس یکی از این اهداف اینست که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی که به عنوان استراتژی بلندمدت است
درآمد کسب کنند و این بخش مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
محمدی افزود :زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می شود به موازنه بازار کمک می کند که جزو اهداف مهم و کالن است .بعالوه این که ابزار
اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.
وی با اشاره به این که کمیته فقهی سازمان بورس زحمات زیادی در این زمینه کشیده است ادامه داد :ابزارهای بدهی هم تماما اسالمی است و ما در کشور
به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی -اسالمی دنیا معامله می شود و امیدواریم در ماه های آتی در حوزه مالکیتی و اوراق بدهی در این حوزه باشیم.
رئیس سازمان بورس همچنین با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکتهای صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورسهای کاالیی نیز کارهای بسیاری

انجام شده است گفت :این رینگها فرصت بسیار بزرگی است.
وی در ادامه به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود :معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معامالت است ،بنابراین باید در
تحلیلها همه جوانب در نظر گرفته شود؛ چرا که در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کاال فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال
کوچک فرصتهای خوب را زیر سوال برد.
محمدی همچنین بورس انرژی را افتخار کشور خواند و اظهار داشت :انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل
همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند .بعالوه این که کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند.
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
 ۸0درصد فعاالن اقتصادی مشکل خود را بانکها میدانند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه  ۸0درصد فعاالن اقتصادی مشکل خود را بانکها میدانند گفت :تامین

مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در بازار بدهی در اولویت قرار گرفته است و به نوعی نرخ شکنی محسوب
می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در دومین همایش مالی و اسالمی که در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد
با اشاره به این که حرکتهای خوبی در حوزه بازار سرمایه در حیطه قانونگذاری صورت گرفته که آثار مثبت آن هنوز هم قابل مشاهده است گفت :نقطه
عطف این قوانین ،تصویب قانون بازار سرمایه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود :البته در خصوص برخی قوانین انتقادهایی به بازار بدهی وجود دارد ،چرا که تامین مالی بخش دولتی به جای بخش
خصوصی در این بازار در اولویت قرار گرفته است و به نوعی نرخ شکنی محسوب می شود.
وی به لزوم شفاف سازی در زمینه ارائه اطالعات اشاره و اضافه کرد :با توجه به این که تمام نهادهایی که در حوزه فعالیت عمومی هستند ،باید اطالعات را

افشا کنند ،در حال حاضر هفت هزار خیریه در کشور داریم که هیچ یک صورتهای مالی خود را افشا نمی کنند.
پورابراهیمی اذعان داشت :این درحالی است که بر اساس قانون تمام نهادهای انقالبی و سیاسی و حتی خیریه ها و موقوفهها باید صورتهای مالی را افشا
کنند که متولی افشای این اطالعات نیز سازمان بورس و اوراق بهادار است .از این رو اگر این نهادها صورتهای مالی خود را افشا کنند ،تغییرات آنها ثبت
نمی شود و حسابهای بانکی انها محدود خواهد شد.
این نماینده مجلس در ادامه با بیان این که حمایت از ایجاد فعالیتهای بورس کاال برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است گفت:
موضوع استفاده از سلف ،سلف موازی و معامالت احتیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده و برای اصالح قانون بانکداری نیز اقداماتی در حال انجام است.
پورابراهیمی با اشاره به این که دغدغه فعاالن اقتصادی حوزه نظام بانکی و ساختارهای آن است اظهار داشت :بر این اساس در مرکز پژوهشهای مجلس هر
سه ماه یکبار مشکالت کسب و کار بررسی می شود که از این طریق  80درصد از فعاالن اقتصادی مشکل خود را بانکها می دانند.

وی افزود :چند هفته پیش نیز با مراجع عظام برای قانون بانکداری جلساتی برگزار شد که با استقبال ایشان مواجه شد .بعالوه این که در حال حاضر این
ظرفیت در کشور وجود دارد که این نظرات کارشناسی را دریافت کنیم.
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد
بانک مرکزی راه اندازی بورس ارز را پذیرفت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قول رئیس کل بانک مرکزی برای راه اندازی بورس ارز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدرضا پورابراهیمی در دومین همایش مالی اسالمی ضمن اشاره به برنامه ششم توسعه گفت :اخیرا بندهایی تصویب شده

است ،بندهایی مانند حمایت از فعالیت بورس کاال ،انتشار ابزارهایی مرتبط با بخش کشاورزی و همچنین ابزارهایی مانند سلف ،سلف موازی و اختیار معامله
که نشان از توجه مجلس به توسعه بازار سرمایه دارد.
رئیس سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ضرورت اصالح نظام بانکی گفت :قانونی که در نظام بانکی تدوین شده است عمر  33ساله دارد این
قانون همان عملیات بانکی بدون رباست و اکنون الزم است با توجه به شرایط اقتصادی و متناسب با مقتضایات روز اصالح شود.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه در مجلس نهم به حوزه الیحه بانکداری بدون ربا ورود شد ،گفت :در مجلس دهم نیز کمیسیون اقتصادی در حال بررسی این
الیحه است .خوشبختانه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم دارای سوابق و تحصیالت اقتصادی هستند که فرصتی است برای نظام تا از این ظرفیت
استفاده کند .وی گفت  :دولت در این رابطه دو الیحه در دست دارد اما مسیرهای تصویب دولت زمان بر است.
پورابراهیمی از تصویب کلیت قانون بانکداری بدون ربا در اول مهرماه در مجلس خبر داد و گفت  :در حال حاضر جزئیات در دست بررسی است و دو هفته
پیش هم خدمت مراجع رفتیم تا بروزرسانی این قانون را به تایید مراجع برسانیم که با استقبال خوب مراجع تقلید مواجه شدیم .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  :البته ما رونوشت الیحه را دریافت کرده و در بررسی ها
مورد نظر قرار می دهیم .
وی همچنین درباره بورس ارز گفت :نشستی با رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای بررسی التهابات ارزی برگزار شد .از چند سال گذشته در شورای
عالی بورس موضوع راه اندازی بورس ارز بررسی شده و ضرورت آن مورد تاکید قرار گرفت.
رییس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی معتقد است بورس ارز نیازمند ارز فیزیکی است  ،گفت  :رویکرد بورس ارز کمک به کم شدن معامالت
فیزیکی است و گرفتاری های بازار ارز را برطرف می کند .اما نمی دانیم چرا بانک مرکزی در انجام آن تعلل می کند .همانند تک نرخی شدن ارز که چهار
سال است که قرار است انجام شود اما هنوز اجرایی نشده است .در حال حاضر نزدیک به دوهفته است که بانک مرکزی مجوز مبادله ارز آزاد و مبادله ای را
به بانک ها اعالم کرده است و با میانگین قراردادن این دو نرخ به راحتی کشف قیمت برای تک نرخی کردن ارز انجام می شود.

وی معتقد است  :وضع فعلی بازار ارز باعث یک رانت میلیاردی شده که نفعی برای مردم ندارد و مجلس به این موضوع معترض است  ،دکتر سیف نیز نظر
مجلس را پذیرفته و قرار است به زودی بورس ارز اجرابی شود .هر چند بحث بانک مرکزی این است که این بورس تحت نظارت چه نهادی اجرا شود اما
برای ما مکان بحث مهمی نیست .به همین دلیل رییس کل بانک مرکزی روز گذشته قول راه اندازی این بازار را دادند و سیطره دالر در کشور باید برچیده
شود.

 باز نشر :روزنامه هدف و اقتصاد ،پایگاه خبری و تحلیلی بنکر.
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خبرگزاریسیماصدا و سیما
خبرگزاری صدا و
صالح آبادی  :نظام مالی اسالمی مورد توجه کشورهای پیشرفته هم است
رئیس انجمن مالی اسالمی ایران گفت  :کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه می کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی صالح آبادی ،رییس انجمن مالی اسالمی ایران در دومین همایش مالی اسالمی ضمن خیر مقدم به
پژوهشگران ،دانشجویان ،مدیران عامل بانک ها و سازمان بورس و همچنین فعاالن حوزه مالی ،با بیان مطلب فوق نظام مالی اسالمی را مقوله مهمی خواند

و گفت :عالوه بر کشورهای مسلمان ،در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه می شود زیرا ابزار بسیار مناسبی برای جذب سرمایه مسلمانان
در این کشورهاست .
وی افزود :در جمهوری اسالمی نه تنها به نظام مالی اسالمی توجه می شود بلکه تمام قوانین مالی منطبق بر شرع اسالم است و شورای نگهبان نیز به عنوان
نهاد ناظر بر این قوانین نظارت دارد و اصولی که منطبق بر شرع اسالم است را مورد تصویب قرار می دهد.
صالح ابادی مدیر عامل بانک توسعه صاردات ایران در ادامه به چهار گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی در کشور
است  ،اشاره کرد و توسعه پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی را گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی خواند .وی خاطرنشان کرد:
فکر ،ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهش های مالی و کاربردی در نظام مالی و اسالمی است.
صالح ابادی  ،گام دوم را مبتنی بر پژوهش ها ارزیابی کرد و گفت :وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و همچنین حوزه
حسابداری گام دوم برای نظام سازی در حوزه مالی اسالمی است.
رئیس انجمن مالی اسالمی ایران گام سوم را آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای فعاالن حوزه اقتصادی بیان کرد .وی ایجاد
کمیته های فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه را گام آخر خواند.
سخنگوی انجمن مالی اسالمی با اشاره به آغاز فعالیت این انجمن در سال گذشته گفت :در این مدت اقدامات ارزنده ای در انجمن مالی اسالمی انجام و
برنامه های پنج ساله و ده ساله تدوین و طراحی شده است .وی ادامه داد :انجمن مالی اسالمی قادر به نظام سازی در این حوزه است و می تواند در حوزه
آموزش ،پژوهش و قانون گذاری در وضع قوانین کمک های و مشاوره های کاربردی ارائه دهد.
صالح آبادی اظهار داشت :انجمن مالی اسالمی موفق به برگزاری دوره مالی اسالمی در مقطع دکتر شده است و همچنین برنامه راه اندازی دوره های MBA
و  DBAمالی اسالمی را دارد.
وی به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد :انجمن به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی دارد مجلس را در طرح ها و لوایح بازارهای مالی بویژه طرح

جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند البته این انجمن از مجلس انتظار دارد جایگاه قانونی این انجمن و انجمن های دیگری را که در حوزه اقتصادی کار
می کنند  ،ارتقا دهد .وی گفت :نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور می توانند به انجمن مالی اسالمی به عنوان یک بازوی مشورتی تکیه
کنند.
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بورس ارز به زودی راه اندازی می شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  :بورس ارز به زودی راه اندازی می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدرضا پورابراهیمی ،در دومین همایش مالی اسالمی به جایگاه و نقش مجلس در حوزه مباحث مالی با
رویکرد اسالمی اظهار داشت :اوایل انقالب و دوران جنگ تحمیلی ،بین سال های  57تا  ،68به بازار سرمایه توجهی نشده بود اما در سال  68که آغاز سال

اول برنامه توسعه اقتصادی بود به قوانین و مباحث قانون گذاری در حوزه اقتصادی به طور عام و بازار سرمایه بطور خاص توجه شد.
وی ادامه داد :نقطه عطف قوانین در بازار سرمایه به سال  84باز می گردد و اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور بویژه بازار سرمایه در حوزه مباحث قانون گذاری
رخ داد.
این مقام مسئول طراحی بازار بدهی را یکی از ابزارهای نوین در بازار سرمایه خواند و گفت :در ابتدا قرار بود که بازار بدهی ابزاری برای تامین مالی در بخش
خصوصی باشد.
اما در عمل ابزاری برای تامین مالی در بخش دولتی شد و این موضوع سبب می شود که بازار بدهی نیاز به بازنگری هایی داشته باشد  ،چرا که اکنون بازار
بدهی سیاست های بانک مرکزی را متاثر کرده است.
وی با اشاره به تامین مالی در بخش کشاورزی گفت  :تامین مالی در بخش کشاورزی در حوزه گندم و نرخ هایی که برای تامین مالی تعیین شد بر بازار

بین بانکی تاثیر گذاشته و سبب فاصله میان نرخ تورم در اقتصاد و نرخ سپرده گذاری و نرخ تامین مالی شده است.
وی ضمن اشاره به برنامه ششم توسعه گفت :اخیرا بندهایی تصویب شده است ،بندهایی مانند حمایت از فعالیت بورس کاال ،انتشار ابزارهایی مرتبط با بخش
کشاورزی و همچنین ابزارهایی مانند سلف ،سلف موازی و اختیار معامله که نشان از توجه مجلس به توسعه بازار سرمایه دارد.
رئیس سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ضرورت اصالح نظام بانکی گفت :قانونی که در نظام بانکی تدوین شده است عمر  33ساله دارد این
قانون همان عملیات بانکی بدون رباست و اکنون الزم است با توجه به شرایط اقتصادی و متناسب با مقتضایات روز اصالح شود.
پیش نویس تجاری سازی علم در دست تدوین است
پورابراهیمی با اشاره به اینکه در مجلس نهم به حوزه الیحه بانکداری بدون ربا ورود شد ،گفت :در مجلس دهم نیز کمیسیون اقتصادی در حال بررسی این
الیحه است .خوشبختانه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم دارای سوابق و تحصیالت اقتصادی هستند که فرصتی است برای نظام تا از این ظرفیت

استفاده کند.
وی گفت  :دولت در این رابطه دو الیحه در دست دارد اما مسیرهای تصویب دولت زمان بر است.
پورابراهیمی از تصویب کلیت قانون بانکداری بدون ربا در اول مهرماه در مجلس خبر داد و گفت  :در حال حاضر جزئیات در دست بررسی است و دو هفته
پیش هم خدمت مراجع رفتیم تا بروزرسانی این قانون را به تایید مراجع برسانیم که با استقبال خوب مراجع تقلید مواجه شدیم.
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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 البته ما رونوشت الیحه را دریافت
کرده و در بررسی ها مورد نظر قرار می دهیم.
پورابراهیمی از اعضای انجمن مالی اسالمی درخواست کرد در حوزه مباحث اسالمی متناسب با تجربه جهانی در کشورهای مثل مالزی ،عربستان وحتی
انگلستان کمک گرفته و همچنین از ظرفیت های علمی داخل نیز استفاده شود .
امروز تخصص ها و رشته ها در این حوزه بسیار پیشرفت کرده است.
وی درباره بورس ارز گفت :نشستی با رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای بررسی التهابات ارزی برگزار شد از چند سال گذشته در شورای عالی

بورس موضوع راه اندازی بورس ارز بررسی شد و ضرورت آن مورد تاکید قرار گرفت .
رییس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی معتقد است بورس ارز نیازمند ارز فیزیکی است  ،گفت  :رویکرد بورس ارز کمک به کم شدن
معامالت فیزیکی است و گرفتاری های بازار ارز را برطرف می کند .
اما نمی دانیم چرا بانک مرکزی در انجام آن تعلل می کند .همانند تک نرخی شدن ارز که چهار سال است که قرار است انجام شود اما هنوز اجرایی نشده
است .در حال حاضر نزدیک به دوهفته است که بانک مرکزی مجوز مبادله ارز آزاد و مبادله ای را به بانک ها اعالم کرده است و با میانگین قراردادن این
دو نرخ به راحتی کشف قیمت برای تک نرخی کردن ارز انجام می شود.
وی معتقد است  :وضع فعلی بازار ارز باعث یک رانت میلیاردی شده که نفعی برای مردم نداردو مجلس به این موضوع معترض است  ،دکتر سیف نیز نظر
مجلس را پذیرفته و قرار است به زودی بورس ارز اجرابی شود.

هر چند بحث بانک مرکزی این است که این بورس تحت نظارت چه نهادی اجرا شود اما برای ما مکان بحث مهمی نیست .به همین دلیل رییس کل
بانک مرکزی روز گذشته قول راه اندازی این بازار را دادند و سیطره دالر در کشور باید برچیده شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه راه اندازی صندوق های جسورانه را اقدام بسیار مثبتی دانست و گفت :امروز بازار سرمایه کشور در حوزه
اقتصاد دانش بنیان باید نقش محوری داشته باشد .مجس هم در این حوزه کمک می کند و در حال حاضر پیش نویسی تجاری سازی علم در مجلس در
حال بررسی است تا بصورت طرح ارائه شود.
وی در پایان تاکید کرد :به آینده اقتصاد کشور خوشبین هستیم محدودیت های اخیر در بحث تحریم ها خللی در توسعه اقتصاد ایجاد نمی کند و از موانع
عبور می کنیم.
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با تمام توان برای توسعه بازار سرمایه تالش می کنیم
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  :با تمام توان برای توسعه بازار سرمایه تالش می کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  ،دکتر شاپور محمدی ،در جمع سردبیران ،خبرنگاران و پژوهشگران خبری صدا و سیما  ،با تاکید بر اینکه این سازمان

همزمان دو وظیفه نظارت و توسعه بازار سرمایه را بر عهده دارد  ،گفت :افزایش شفافیت بازار سرمایه ،رعایت عدالت در فراگرد داد و ستد سهام و کمک به
تولید ملی از طریق تسهیل فرآیند تامین مالی بنگاه های اقتصادی از مهم ترین اولویت های سازمان بورس است.
محمدی با اشاره به اینکه اکنون  50سال از عمر بورس کشور می گذرد ،گفت  :در همه کشورها از جمله کشور ما تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق
بانک ها آغاز شد اما اکنون در حال عبور از این مرحله هستیم و بورس ها به یکی از مهم ترین تامین کنندگان مالی بخش های تولیدی تبدیل شده اند .
رئیس سازمان بورس یکی از اهداف وزارت اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را توسعه بازار سرمایه دانست و به انواع روش های تامین مالی از طریق بازار
سرمایه اشاره کرد و گفت :اوراق صکوک ،اجاره ،مرابحه و منفعت از دستاوردهای مهم بورس است که به توسعه بازار سرمایه کمک می کند و شرکت ها می
توانند انواع این اوراق را عرضه کنند  .سخنگوی سازمان بورس ادامه داد  :افزایش سرمایه از طریق مطالبات سهام داران ،آورده نقدی و تجدید ارزیابی دارایی
ها از دیگر روش های تامین مالی بنگاه های اقتصادی در بازار سرمایه است .
محمدی با تاکید بر اینکه نقش بازار سرمایه در تامین مالی محدود به این روش ها نیست به اوراق سلف اشاره کرد و گفت  :شرکت ها می توانند محصوالت

تولیدی آینده خود را از طریق اوراق سلف در بورس کاال عرضه و بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کنند .
رئیس سازمان بورس یکی دیگر از روش های تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه را فعالیت صندوق های سرمایه گذاری دانست و گفت:
این صندوق ها می توانند سرمایه های کوچک را جمع آوری و در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند .
محمدی به نقش بازار سرمایه در تامین مالی شهرداری ها و همچنین نهادهای عمومی اشاره کرد و گفت  :بخشی از نیازهای مالی شهرداری های سراسر
کشور سایر نهاد های عمومی و همچنین دولت از طریق بازار سرمایه انجام شده است .سخنگوی سازمان بورس گفت  :بازار سرمایه با کارویژه های تقویت
نظام مالی کشور ،تقویت تولید داخلی و شفاف سازی اقتصاد نقش مهمی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی ایفا می کند .
رئیس سازمان بورس به آغاز فعالیت صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و همچنین بازگشایی بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس اشاره کرد و
گفت :ایده ها و خالقیت ها مانند کاال و خدمات دارای ارزش هستند و این ارزش گذاری از طریق فرابورس محقق شد .این شرکت ها اشتغال به همراه

خواهند داشت و پیام آور مقابله با یاس و ناامیدی هستند ،چرا که فرهنگ توانستن و به نتیجه رسیدن را ترویج می کنند و در جهت فرازهای اقتصاد
مقاومتی و کمک به اقتصاد ملی عمل خواهند کرد .
سخنگوی سازمان بورس افزایش کد سهام داری ،آپشن خرید و فروش و فعالیت صندوق های جسورانه و شرکت های کوچک و متوسط در بازار سرمایه را
از مهم ترین دستاوردهای اخیر سازمان بورس دانست  .محمدی تاکید کرد  :باید شفافیت در بازار سرمایه به حداکثر ممکن خود برسد .وی اظهار داشت :
با تمام توان برای توسعه بازار سرمایه تالش خواهیم کرد.
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رئیس سازمان بورس:
 100هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از تامین مالی  100هزار میلیارد تومانی تا پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ دکتر شاپور محمدی امروز در دومین همایش انجمن مالی اسالمی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بهترین فرصت

برای کسب سود است  ،گفت  :همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند ،می توانند وارد بازار سرمایه شوند .
محمدی به راه اندازی صندوق های جسورانه و ورود شرکت های دانش بنیان در فرابورس اشاره کرد و گفت :این موضوع کانال ویژه و خاصی است که به
ارزش گذاری فکر ناب ،تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام کمک می کند .وی تاکید کرد :ورود صندوق های جسورانه به بازار سرمایه صرفا
فرصتی برای این صندوق ها نیست  ،بلکه برای فعاالن بازار سرمایه نیز فرصتی است که در شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کند .
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت  :مکانیسم بازار سرمایه ساز و کار برد  -برد است و فرصتی دو طرفه برای صندوق ها و سرمایه گذاران
ایجاد شده است .
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه بازار سرمایه نقش چند جانبه و چند بعدی دارد ،گفت :این موضوع بسیار مهم است در تحلیل ها برخی از ابعاد
نادیده گرفته می شود و بیش از حد به یک بعد تمرکز می شود در حالیکه بازار سرمایه فرابعدی است .وی با اشاره به قدمت پنجاه ساله بازار سرمایه ایران
گفت  :در این سالها برای این بازار زحمات زیادی کشیده شده و بازار گسترش قابل توجهی داشته است .
محمدی با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان می رسد ،گفت :این تامین مالی از محل های متنوعی از جمله افزایش
سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوق ها است .در عین حال ،تالش می شود تا پایان سال رقم تامین مالی از بازار
سرمایه به  100هزار میلیارد تومان برسد که رشد باال و چند صد در صدی است .وی ادامه داد  :در حوزه مشارکت آحاد مردم عملکرد بسیار خوب بوده
است و تاکنون بیش از  10میلیون و  640هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود دارد که از هدف گذاری سال  95که ده میلیون کد بوده فراتر رفته
است .وی گفت  :ارزش بازار به  642هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به  688هزار میلیارد ریال برسد.
رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزء  20اقتصاد اول دنیا است ،گفت :اما بازار سرمایه کشور ما در رده سی بازار اول دنیا قرار دارد و هنوز
 10پله برای اینکه به اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد پس نباید هدف ها را کوچک دید .محمدی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت:
کارایی و بهره وری بحث مهم هر بازاری است  ،همچنین از دیگر نکات اقتصاد مقاومتی اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و
پیشگامی در تقویت بخش واقعی است .
رئیس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در چارچوب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده است و در دست اجرا دارد ،
گفت  :اخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز اجرا نشده که اجرای آن بسیار
مهم است.
وی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،گفت  :برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا افراد
سود کسب کنند در صورتی که اهداف دیگری هم وجود دارد .یکی از این اهداف این است که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی
که به عنوان استراتژی بلند مدت است درآمد کسب کنند.
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این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت  :زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می شود به موازنه بازار کمک می کند که جزء اهداف مهم و کالن است .
محمدی افزود :ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست .
محمدی با تأکید بر اینکه قابل معامله شدن صندوق ها در بازار سرمایه مانع انحراف می شود ،گفت :باید توجه شود که ممکن است همه ابزارها در یکی دو
سال آینده عملیاتی شود اما در سال های اول آثار آنها خیلی ملموس نیست و اثار عمیق در سال های بعدی خود را نشان می دهد .

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکت های صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورس های کاالیی کارهای بسیاری انجام شده است،
گفت :این رینگ ها فرصت بسیار بزرگی است .
وی به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود :معافیت مالیاتی از بورس ها بسیار بیشتر از کارمزد معامالت است 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 کنند و نباید با یک اشکال کوچک فرصت های خوب را زیر سوال برد .
وی بورس انرژی را افتخار کشور خواند و افزود  :کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند.
انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند .
محمدی به ابالغ استاندارد گزارشگری مالی بی ن المللی  IFRSاز سازمان بورس به گروهی از شرکت ها اشاره کرد و گفت : IFRSدر شفافیت کل اقتصاد

اثر دارد و بسیاری از تصمیم ها و فعالیت های سازمان بورس برای شفافیت کل اقتصاد است .
وی افزود :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی عبور می کند و سود وقتی
مشروع است ،ارزشمند خواهد بود .
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :ابزارهای بدهی هم تماما اسالمی است و ما در کشور به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی -اسالمی دنیا
معامله می شود .
محمدی در دومین همایش مالی – اسالمی به انجمن مالی اسالمی پیشنهاد کرد از این به بعد در بحث روش های مالی اسالمی وارد شده و این حوزه مورد
توجه قرار بگیرد .نحوه استنتاج ،رسیدن به ابزارها ،مشتقه روی ابزارها و امثال آن از ظرفیت باالیی برای توسعه برخوردارند.
این ابزارها ظرفیت خوبی برای عدالت ،سالمت و دوری از ربوی بودن معامالت هستند .
وی با تأکید بر اینکه انجمن در این حوزه بسیار می تواند کمک کند و نقش مشورتی داشته باشد  ،گفت  :انجمن به گفتمان سازی و نزدیکی ذهن ها کمک
کند .
محمدی تصریح کرد  :در بازار سرمایه ابزار دارایی بسیار مهم است و ابزار بدهی در کنار ابزار دارایی است.
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تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از راهکاری جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در
ایران خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدعباس موسویان پژوهشگر ارشد مالی اسالمی در دومین همایش مالی اسالمی با بر شمردن مشکالت
انباشت بدهی های دولت گفت :انباشته شدن بدهی های دولت ضمن کاهش توان پیمانکاران ،امکان شروع پروژه های جدید را که به توسعه اشتغال زایی
و رشد تولید منجر می شود از بین می برد .وی ادامه داد :در سالهای گذشته به دلیل نبود بازار متشکل از بدهی اکثر بدهی های دولت به صورت زنجیره
ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل می شد؛ این روند دو پدیده در اقتصاد کشور را به همراه داشت .
عضو کمیته فقهی ،قفل شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات بانکی و رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی را از پیامدهای
انباشته شدن بدهی های دولت خواند که به رکود تورمی در اقتصاد کشور منجر می شد .
موسویان با اشاره به سازماندهی بدهی های دولت از طریق بازار بدهی اظهار داشت :امروزه یکی از چالش های دولت بدهی هایی است که دولت به بخش
خصوصی دارد و صاحبنظران اقتصادی معتقدند که تعیین بدهی های دولت و پرداخت آن به پیمانکاران شاه کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است.
وی ادامه داد :دولت از طریق سازماندهی بازار بدهی شرایط برون رفت از شرایط رکودی را فراهم می کند و همچنین برای سرمایه گذاران ابزارهای نوینی
به ارمغان آورده می شود .

این پژوهشگر مالی و اسالمی راه کارهای پرداخت بدهی دولت را برشمرد و گفت  :استقراض از بانک مرکزی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه از جمله
راهکارهای پرداخت بدهی دولت است .وی درباره تامین مالی از طریق بازار سرمایه هم عنوان کرد :اسناد خزانه اسالمی و اوراق بهادار اسالمی (صکوک) از
جمله این راهکارهاست که شامل اوراق مشارکت ،اوراق اجاره ،اوراق منفعت ،اوراق سلف و اوراق مرابحه می شود .این مقام مسئول اوراق بهادار را اوراقی با
نام و قابل انتقال دانست که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی با مبنای انتشار اوراق اجاره است و افزود :انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در
انتشار اوراق اجاره عبارت است از :اجاره به شرط تملیک و اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با قیمت معین  .وی در خصوص اسناد خزانه
اسالمی گفت :این اسناد پس از تایید مجلس و فقهای شورای نگهبان از سال  84عملیاتی شد که در چند مرحله نیز به تحقق پیوست .
سید عباس موسویان در ادامه ،به دو مدل تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه اشاره کرد .وی ادامه داد :در مدل نخست ،طلبکار دولت دارایی خود را
به صورت فروش نسیه به دولت واگذار می کند ،سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی منتشر می کند و پس از آن نهاد واسط دارایی را برای استفاده
به طلبکار اجاره می دهد؛ طلبکار باید اجاره بها پرداخت کند ،اما از آنجایی که از دولت بابت فروش نسیه دارایی طلب دارد ،پرداخت اجاره بهای استفاده از

دارایی را به دولت حواله می دهد .وی مدل دوم را این گونه تشریح کرد :طلبکار دولت دارایی خود را بصورت فروش نقد به سرمایه گذاران واگذار می کند
و بر اساس مدل متداول اوراق اجاره ،تامین مالی انجام می دهد .آنگاه دولت در قرارداد اجاره به شرط تملیک دومی به طلبکار واگذار می کند وطلبکار با
دولت بدهی همدیگر را تهاتر می کنند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس در انتهای سخنان خود برای انتشار اوراق بدهی دو منطق شرعی و مالی قید کرد .وی در منطق شرعی به کراهت انتشار
اوراق بدهی اشاره کرد و گفت :انتشار اوراق بدهی مکروه است مگر اینکه از نظر شرع نشان داده شود که امر واجبی برای حل مشکالت در میان است.
موسویان در منطق مالی هم تاکید کرد :سیاست گذاران بازار بدهی باید به حجم انتشار اوراق بدهی توجه کند که متناسب با کل بازار و از ظرفیت قابل
قبولی برخوردار باشد.
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نخستین جایزه مالی اسالمی به سازمان بورس رسید
نخستین جایزه مالی اسالمی ،در دومین همایش مالی اسالمی به دو شخص حقیقی و حقوقی که در زمینه نشر دانش
مالی – اسالمی تالش بیشتری کرده اند ،اعطا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در حاشیه این همایش که امروز یکشنبه در دانشگاه الزاهرا(س) برگزار شد ،جایزه شخص حقوقی به سازمان بورس و

اوراق بهادار رسید و دکتر شاپور محمدی رئیس این سازمان به نمایندگی از سازمان بورس این جایزه را دریافت کرد .
همچنین حجتاالسالم والمسلمین سیدعباس موسویان دبیر فقهی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اولین شخص حقیقی برنده جایزه مالی
اسالمی در ایران شد و جایزه خود را دریافت کرد.
کتاب نخستین همایش مالی اسالمی نیز منتشر و در روز همایش رونمایی و عرضه شد .
عالوه بر این ،سایت انگلیسی زبان انجمن مالی اسالمی فعال و کتابخانه انگلیسی این انجمن نیز در این وبسایت بارگزاری شده است.
در این سایت استفتائات در حوزه مالی – اسالمی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
این همایش ،با حضور مدیران بازار سرمایه ،نظام بانکی ،بیمه و سیاست گذاران اقتصادی در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

 باز نشر :شبکه اطالع رسانی اتحادیه طال ،جواهر و سکه تهران .
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نقش های چهارگانه صنعت بیمه در تأمین رشد اقتصادی
افزایش ثبات مالی ،جانشینی برای برنامه های تأمین اجتماعی دولت ،تجهیز پس اندازها و کاهش خسارت چهار
محور اصلی تأمین رشد اقتصادی از کانال بیمه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  ،سعید صحت ،دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی و رئیس کمیته بیمه اسالمی امروز در همایش انجمن مالی اسالمی که
در دانشگاه الزهرا برگزار شد در باره نقش بیمه در تقویت اقتصاد مقاومتی گفت  :ارتقای سطح تولید داخلی ،محور اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است

که به ارتقاء قدرت ملی ایران منجر خواهد شد .همچنین باید فضا را برای سرمایه گذاری کشور فراهم کرد که به دلیل مخاطرات فراوان و پوشش ندادن
مناسب از سوی شرکت های بیمه ،این مهم امکانپذیر نخواهد بود .وی افزود  :همچنین اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادی است که در وضعیت
حمله همه جانبه اقتصادی دشمن که نظام اقتصادی را به خطر می اندازد ،پدید می آید.
اقای صحت در مورد چرایی اقتصاد مقاومتی گفت :اقتصاد ایران طی سالهای اخیر شرایط ویژه و منحصر بفردی را تجربه کرده است و انتظار می رود این
شرایط طی سال های آینده نیز ادامه داشته باشد .بروز بیکاری ،کاهش ارزش پول ملی ،وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی ،واردات بی رویه ،نامناسب
بودن فضای کسب و کار از مهم ترین مشکالت و چالشهای اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر بوده است .وی درباره اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی
گفت :وظیفه صنعت بیمه ،به منزله موسسه مالی این است که توان و قدرت خویش را در ارائه تامین ،تشکیل سرمایه و تقویت بنیه سرمایه گذاری اقتصادی
جامعه نشان دهد.
صحت گفت  :یکی از عوامل اصلی و مهم رشد و توسعه اقتصادی یک کشور افزایش سرمایه گذاری های مولد در آن جامعه و رابطه مستقیمی است که بین

توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ها وجود دارد .وی گفت  :عالوه بر بانکها که تامین کننده اعتبارات کوتاه مدت یا میان مدت واحدهای اقتصادی شناخته
می شوند ف بیمه نیز به منزله یک منبع مهم تامین مالی و سرمایه گذاری نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند .دانشیار دانشکده عالمه طباطبایی در مورد
ارتباط بین بیمه و رشد اقتصادی گفت :بیمه از یک سو نهادی مالی است که در تقویت بنیه اقتصادی جامعه نقش دارد و از سوی دیگر ،با ایجاد امنیت و
اطمینان ،زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می کند .وی در خصوص راه های تاثیرگذاری توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی به 4
عامل اشاره کرد:
الف) بیمه باعث افزایش ثبات مالی میشود
ب) بیمه جانشین و تکمیل کنندهای برای برنامههای تأمین اجتماعی دولت است
ج) بیمه به تجهیز پساندازها کمک میکند
د) بیمه به کاهش خسارت کمک میکند.
صحت در ادامه این همایش گفت  :شفاف سازی در شرکتهای بیمه امری ضروری واجتناب ناپذیر است تا زمانی که دخل و خرج این شرکتها از ضریب
شفافیت باالیی برخوردار نباشد ،تصمیم های درست در این صنعت با مشکل جدی مواجه خواهد شد .وی گفت  :همچنین شفاف سازی نیاز به عزم جدی
و جسارت مدیران شرکتهای بیمه دارد تا صرفا بر اساس مسئولیت پذیری حرفه ای و پاسخگویی به سهامداران اقدام کنند.
وی درباره کمک های صنعت بیمه در راستای اقتصاد مقاومتی به اقتصاد خرد خانوارها ،به اقتصاد کالن کشور و کمکهای صنعت بیمه کشور به حوزه
درمان در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد .وی گفت  :برنامه عملیاتی صنعت بیمه در اجرای اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط
بیمه مرکزی 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
اتکایی جدید است.
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دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی در مورد نقش بیمه در جمع آوری پس اندازهای کوچک و توسعه سرمایه گذاری گفت  :بیمه و به ویژه بیمه عمر موجب
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 برای سرمایه گذاری
در رشته هایی که از لحاظ اقتصادی مطلوب است ،مورد استفاده قرار بگیرد .از سوی دیگر شرکت های بیمه به طور مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد اشتغال
و در نتیجه در اقتصاد ملی تاثیر می گذارند .اداره موسسات بیمه مستلزم وجود تعدادی کارکنان اداری است .بنابراین شرکت های بیمه به طور مستقیم
صدها نفر را مشغول کار می نمایند .وی درباره نقش بیمه در ایجاد اعتبار گفت :اعتبار مالی هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی برای افراد طرف معامله،
ارتباط مستقیم با میزان دارایی او دارد و این اعتبار تا زمانی برقرار است که دارایی شخصی باقی باشد و به محض تلف شدن دارایی ،اعتبار وابسته به آن نیز
منتفی می گردد .این استاد دانشگاه دارایی گفت  :اعتبار اشخاص تا زمانی که دارایی های او پاسخگوی تعهداتش باشد ،برقرار خواهد بود .

همچنین نقش بیمه محصوالت در فعالیت های کشاورزی ،پوشش احتمال زیان در شرایط بد آب وهوایی است .یعنی امنیت سرمایه گذاری را در فعالیتهای
اقتصادی افزایش می دهد .وجود ریسک و عدم حتمیت در فعالیتهای کشاورزی مانع بسیار مهمی در رابطه با پذیرش تکنولوژی جدید و سرمایه گذاری
توسط کشاورزان تلقی می شود .صحت درباره حمایت بیمه از شرکت های دانش بنیان عنوان داشت :برای جبران ریسک های شرکت های دانش بنیان
مدل حمایت بیمه ای از شرکت های دانش بنیان ارائه شده است که این مدل هشت پوشش بیمه ای مورد نیاز شرکت های دانش بنیان را نشان می دهد.
وی در پایان در خصوص پیشنهادات پیش رو به این مسائل اشاره کرد:
توجه به تأثیرگذاری صنعت بیمه به عنوان بخش مالی ارائه دهنده خدمات مربوط به مدیریت ریسک که یکی از موضوعات مهم در زمینه اثرگذاری بخش
مالی بر رشد اقتصادی است .
-اجرای سیاستهای آزادسازی و ایجاد فضای رقابتی و همچنین افزایش مشارکت بخش خصوصی در بخش بیمه

بهبود کیفیت سیستم قانونی بیمهاستفاده از تجربه سایر کشورها در زمینه تقویت اقتصاد با استفاده از صنعت بیمهنظارت مالی هوشمند از سوی مقام های مالی نظارتی
به جریان انداختن سرمایه هایشان در جهت حمایت و توسعه ی کارآفرینی و بهبود فضای کسب وکار و تولیدتوجه شرکت های بیمه در مورد توانگری مالیگسترش بیمه کشاورزی در راستای توسعه بیمه کشاورزی-آموزش منابع انسانی با توجه به جایگاه آن در رشد و توسعه ی پایدار

 -و حمایت بیمه ای از شرکت های دانش بنیان.

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

مسیرهای هفت گانه تاثیرگذار اسناد خزانه اسالمی بر اقتصاد مقاومتی
اسناد خزانه یک ابزار نوین مالی اسالمی است که به سرعت مورد استفاده و بهره برداری از سوی دولت قرار گرفته
است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما  ،حجت االسالم محمدنقی نظرپور ،استاد یار دانشگاه مفید در "نشست تخصصی بازارهای مالی و اقتصاد مقاومتی"
که در دومین همایش مالی اسالمی امروز ،یکشنبه در دانشگاه الزهرا برگزار شد ،به ایراد مقاله ای با عنوان "نقش اسناد خزانه اسالمی در تحقق مولفه ها و
اهداف سیاست های ابالغی اقتصاد مقاوتی" پرداخت.
حجت االسالم محمدنقی نظرپور با اشاره به اهمیت نقش آفرینی بازار سرمایه در تامین اهداف سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی ،اظهار داشت :ابزار
سازی مالی در بازار سرمایه مبتنی بر حداکثر اثربخشی ابزارها در تبیین مولفه های اقتصاد مقاومتی است.
وی ضمن طرح این پرسش که "اسناد خزانه اسالمی از طریق چه کانال هایی می تواند مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و اهداف مستتر در بندهای
سیاست های ابالغی را محقق کند؟" ،گفت :اسناد خزانه اسالمی از طریق حمایت از تولید ملی ،حمایت از کار و کارگر ایرانی ،کارآفرینی ،شفافیت بدهی
های دولت ،استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت ،بر مولفه های مقاومتی اثرگذار است .
این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیرگذاری اسناد خزانه بر مولفه های اقتصاد مقاومتی ،گفت :انتشار اسناد خزانه اسالمی منجر به نقد شدن مطالبات پیمانکاران

می شود و این موضوع خود به پیمانکاری های جدید می انجامد که همین امر تحرک سرمایه و اشتغال را در پی دارد .
وی در باره مولفه های اقتصاد مقاومتی بر مبنای سخنان مقام معظم رهبری و مطالعات صورت گرفته ،گفت :توجه به تولیدات دانش بنیان ،توجه به کیفیت
تولیدات داخلی ،مبارزه با مفاسد اقتصادی ،حمایت از کار و کارگر ،استفاده حداکثری از منابع موجود در کشور ،حمایت از بخش مردمی در اقتصاد ،دید
بلند مدت ،حمایت از تولید ملی و کارآفرینی از جمله مولفه های اقتصاد مقاومتی است.
حجت االسالم نظرپور سپس به مسیر هفت گانه تاثیرگذاری اسناد خرانه اسالمی بر مولفه های اقتصادی پرداخت و خاطرنشان کرد :اسناد خزانه اسالمی از
هفت مسیر ،قادر به تاثیرگذاری مثبت بر هفت مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید ملی ،حمایت از کار و کارگر ایرانی ،کارآفرینی البته در
معنای اشتغالزایی ،شفافیت بدهی های دولت ،استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت است.
وی در خصوص نخستین مولفه ،کاهش وابستگی دولت به نفت ،گفت :چنانچه اسناد خزانه اسالمی وجود نداشته باشد ،غالبا دولت به جهت تسویه بدهی
خود به پیمان کاران ساده ترین راه ،یعنی استفاده از منابع ناشی از فروش نفت را اتخاذ می کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد :چنانچه اسناد خزانه در این قلم از بدهی ها مورد استفاده قرار بگیرد ،دولت بدهی خود را به صورت تبدیل تعهد ،با اوراق بهادار
پرداخت می کند .بنابراین این امکان برای دولت وجود دارد که تسویه نقد بدهی خود را به تاخیر بیندازد و پیمانکاران نیز می توانند این اوراق را در بازار
نقد کرده و مشکالت فقدان نقدینگی در گردش خود را برای انجام طرح بعدی از بین ببرند.
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وی در خصوص استفاده حداکثری از منابع موجود ،تاکید کرد :تشکیل بازار ثانویه اسناد خزانه و درگیر کردن سرمایه های مازاد و راکد دارندگان منابع
مازاد مالی و سرمایه گذاران به استفاده حداکثری از منابع موجود منتهی می شود.
حجت االسالم نظرپور با اشاره به دید بلند مدت به عنوان مولفه سوم ،گفت :دولت بدون برنامه ریزی بلندمدت نمی تواند در دوره های کوتاه مدت بدهی
خود را از طریق انتشار اسناد خزانه پرداخت کند .در حقیقت دولت باید در روز عرضه اوراق ،برنامه ریزی مقتضی برای تامین منابع نقد به جهت تسویه با
دارندگان نهایی اوراق در سررسید انجام دهد؛ به گونه ای که هیچ گونه نکولی در تسویه اسناد در زمان سررسید صورت نپذیرد؛ در غیر این صورت این

اسناد اعتبار الزم خود را از دست خواهند داد.
وی در ادامه در خصوص مولفه حمایت از کار و کارگر ایرانی گفت :حمایت ناشی از کار و کارگر از طریق امکان اجرای ممتد پروژه ها بدون وقفه ناشی از
سرمایه در گردش و یا عدم تسویه حساب پروژه های قبلی با دولت محقق می شود؛ از این رو فراگیر شدن مزیت های اسناد خزانه نزد پیمانکاران ،آنها را
جهت انجام پروژه های دولت تشویق می کند.
این استاد دانشگاه در تشریح مولفه پنجم با عنوان کارآفرینی گفت :مولفه کارآفرینی به معنای اشتغال زایی است .نقد شدن مطالبات پیمانکاران به تحرک
سرمایه و اشتغال می انجامد.
وی مبارزه با مفاسد اقتصادی را مولفه دیگر عنوان کرد و خاطر نشان کرد :از مجرای امکان شفافیت بدهی های دولتی و مشخص شدن حجم و میزان بدهی
مولفه مبارزه با فساد اقتصادی تامین می شود .بدین ترتیب که اوال خزانه داری کل لیست مشخصی از پیمانکاران طلب کار را در فرآیند انتشار خواهد
داشت .ثانیا از آنجا که تسویه نقدی دیگر وجود نخواهد داشت امکان حضور واسطه گران به جهت نقد کردن وجوه و سوء استفاده از بین می رود .
حجت االسالم نظرپور حمایت از تولید ملی را آخرین مولفه خواند و گفت :انتشار اسناد ،پیمانکاران داخلی را از مضیغه مالی در انجام پروژه های بعدی رها
می سازد البته این اسناد قابلیت ارائه به پیمانکاران خارجی را نیز دارد که در این صورت ریسک نوسانات نرخ ارز برای این یپمانکاران وجود دارد.

| 44

دومین همایش مالی اسالمی

جمهوری اسالمی
خبرگزاری
جمهوری اسالمی
خبرگزاری

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
بورس ارز نیاز به مبادالت فیزیکی را کاهش می دهد /انتقاد از بازاربدهی
تهران -ایرنا -رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی می گوید ،راه اندازی بورس ارز ،نیاز به مبادالت
فیزیکی ارز را در بازار کاهش می دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا« ،محمدرضا پورابراهیمی» امروز (یکشنبه) در همایش مالی اسالمی با تاکید بر ضرورت راه اندازی بازار مشتقه ارز ،افزود:
نشستی با حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نوسانات نرخ ارز برگزار شد.
وی با بیان اینکه اکنون رانت میلیاردی در بازار ارز ایجاد شده است که نفعی برای مردم ندارد ،گفت :از سال های گذشته موضوع راه اندازی بورس ارز مطرح
شده اما عملی نشده است.
پورابراهیمی با بیان این که سلطه دالر بر اقتصاد کشور باید برطرف شود ،ادامه داد :اکنون پول ما در برابر یورو تقویت شده است ،اما بازار ارز ما وضعیت
فعلی را دارد .وی با انتقاد از بازار بدهی در بازار سرمایه گفت :اقدام های خوبی در این بخش انجام شده است  ،اما قرار بود بازار بدهی برای تامین مالی
بخش خصوصی باشد.
وی افزود :اکنون بازار بدهی ،سیاستهای بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار می دهد که باید بازنگری شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به تامین مالی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت :تامین مالی در بخش کشاورزی در حوزه گندم و
نرخ هایی که برای تامین مالی آن تعیین شد ،بر بازار بین بانکی تاثیر گذاشته است .
پورابراهیمی اضافه کرد :انتشار این اوراق ،سبب فاصله میان نرخ تورم در اقتصاد و نرخ سپرده گذاری و نرخ تامین مالی شده است  .وی توجه مجلس به
توسعه بازار سرمایه را یادآور شد و گفت :اقداماتی برای حمایت از فعالیت بورس کاال و انتشار ابزارهای مرتبط با بخش کشاورزی انجام شده است .
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اصالح قوانین مربوط به نظام بانکی را خواستار شد و افزود :قانون موجود مربوط به  33سال قبل است
که اکنون باید با توجه به شرایط اقتصادی کنونی اصالح شود .
وی یادآور شد :دولت دو الیحه در زمینه بانکداری در دست بررسی دارد اما تصویب آن زمان بر است.

پورابراهیمی اضافه کرد :دو هفته پیش ،خدمت مراجع رسیدیم تا بروزرسانی این قانون را به تایید آنها برسانیم که با استقبال مراجع عظام تقلید مواجه
شد .
دومین همایش مالی اسالمی با محوریت بررسی نقش بازارهای مالی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی امروز (یکشنبه) با حضور کارشناسان بازار سرمایه
و کارشناسان دینی در دانشگاه الزهرا برگزار شد.
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خبرگزاری جمهوری اسالمی
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:
تامین مالی 100هزار میلیارد تومانی در بازار سرمایه تا پایان سال/صدور بیش از  10میلیون کد سهامداری
تهران -ایرنا -رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :امسال  100هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه به
شکل افزایش سرمایه ،انتشار اوراق سلف و سایر شیوه ها انجام می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا« ،شاپور محمدی» امروز (یکشنبه) در همایش مالی اسالمی در دانشگاه الزهرا افزود :تاکنون  10میلیون و  646هزار کد
سهامداری در کشور صادر شده است در حالی که هدفگذاری ما  10میلیون کد تا پایان امسال بود.
وی ادامه داد :ارزش بازار سرمایه کشور نیز تا پایان امسال به  688هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد :اقتصاد ایران در میان  20اقتصاد برتر دنیاست اما بازار سرمایه کشورمان در جایگاه سی ام قرار دارد؛ بنابراین باید برای ارتقای جایگاه بازار
سرمایه تالش بیشتری کرد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به نقش بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت :بازار سرمایه ،از بخش های پیشرو در اقتصاد است .
محمدی اضافه کرد :بازار سرمایه در توسعه کارآفرینی نیز نقش مهمی را دارد و بر این اساس ،صندوق های جسورانه در این بازار راه اندازی شده است .
وی با بیان اینکه بازار سرمایه یک مکانیزم برد  -برد دارد ،افزود :شرکت های تولیدی از یک سو می توانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنند و از سوی
دیگر سرمایه گذاران می توانند از این بازار سودآوری داشته باشند .
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به راه اندازی ابزار معامالتی اختیار معامله (آپشن) در بورس اشاره کرد و ادامه داد :این ابزار جدید معامالتی به ایجاد
ثبات در بازار کمک می کند .
محمدی به نقش بازار سرمایه در روند صادرات اشاره کرد و گفت :تاالرهای معامالتی بورس کاال می توانند به صادرات محصوالت کمک کنند .وی ادامه
داد :گاهی انتقادها و مطالب غیرکارشناسی در این باره مطرح می شود و برای نمونه گفته می شود که این شرکت ها با محدودیت هایی مواجه هستند در
حالی که اینگونه نیست و معافیت مالیاتی آنها در بورس بسیار بیشتر از کارمزد معامالت است .
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به فعالیت کمیته فقهی در بورس اشاره کرد و ادامه داد :ابزارهای مالی اسالمی تاکنون رشد خوبی در بازار
سرمایه داشته اند و اکنون باید روش های مالی اسالمی بررسی شود .وی درباره تهیه صورت های مالی به روش استانداردهای بین المللی گزارشگری

)(IFRSبیان داشت :اجرای این طرح ،باعث شفافیت بازار سرمایه و مجموعه اقتصاد می شود .
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد :در بازار سرمایه ،ابزارهای دارایی اهمیت زیادی دارند و بازار بدهی در کنار این ابزار قرار دارد .
دومین همایش مالی اسالمی با محوریت بررسی نقش بازارهای مالی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی امروز (یکشنبه) با حضور کارشناسان بازار سرمایه
و کارشناسان دینی در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

 باز نشر :سایت خبری عصر اقتصاد.
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پورابراهیمی مطرح کرد:
لوایح دوقلو تا پایان دولت به مجلس نمیآید
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه لوایح دوقلوی نظام بانکی تا پایان دولت هم به مجلس
نخواهد آمد ،گفت :اولین گزارش شفافیت اطالعات اوایل سال ۹۶ارایه میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمدرضا پورابراهیمی در دومین همایش مالی و اسالمی که هم اکنون در حال برگزاری است ،گفت :حرکتهای خوبی 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 مباحث مرتبط با آن
متوقف شد که نقطه عطف آن تصویب قانون بازار سرمایه بود .البته در قانون رفع موانع تولید نیز طراحی بازار بدهی در کشور صورت گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود :البته انتقادهایی به بازار بدهی وجود دارد چراکه تامین مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در این بازار
اولویت قرار گرفته است و به نوعی نرخ شکنی میکند.
وی تصریح کرد :نرخ بین بانکی هم اکنون افزایش یافته در حالیکه باید این مسیر اصالح می شد؛ البته اقداماتی به تازگی انجام شده که قابل تاکید است
به نحوی که یکی از ارکان توسعه فعالیتهای اقتصادی در کشور اصل شفافیت اطالعات است که متاسفانه شاهد عدم افشای اطالعات هستیم.
به گفته پورابراهیمی ،تمام نهادهایی که در حوزه فعالیتهای عمومی هستند باید اطالعات را افشا کنند در حالیکه اکنون هفت هزار خیریه در کشور داریم

که هیچ یک صورتهای مالی خود را افشا نمیکنند.
وی اظهار داشت :بر اساس قانون تمام نهادهای انقالبی و سیاسی و حتی خیریه ها و موقوفه ها باید صورتهای مالی را افشا کنند که متولی افشا نیز سازمان
بورس است که اگر این کار را نهادها انجام ندهند تغییرات آنها ثبت نمی شود و حسابهای بانکی آنها محدود خواهد شد .وی تصریح کرد :اولین گزارش
شفافیت اطالعات اوایل سال آینده از سوی مجلس شورای اسالمی ارائه خواهد شد.
وی افزود :حمایت از ایجاد فعالیتهای بورس کاال برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف ،سلف موازی و
معامالت احتیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده است این در حالی است که برای اصالح قانون بانکداری نیز اقداماتی در حال انجام است.
پورابراهیمی گفت :دغدغه فعاالن اقتصادی حوزه نظام بانکی و ساختارهای آن است که بر این اساس در مرکز پژوهشهای مجلس هر سه ماه یکبار مشکالت
کسب و کار را بررسی می کند که  80درصد از فعاالن اقتصادی مشکل خود را بانکها می دانند .وی افزود :سه هفته قبل با مراجع عظام برای قانون

بانکداری جلساتی برگزار شد که با استقبال ایشان مواجه شد؛ االن این ظرفیت وجود دارد که این نظرات کارشناسی را دریافت کنیم .تا به حال خبری از
لوایح دوقلوی نظام بانکی نیست و به نظر هم نمی رسد تا پایان دولت هم آنرا ارائه دهند.

 باز نشر :روزنامه ابرار اقتصادی و پایگاه خبری تحلیلی بنکر  ،شبکه خبری ایران اکونا .
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شاپور محمدی عنوان کرد؛
تامین مالی بازار سرمایه به 100هزار میلیارد تومان می رسد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تامین مالی صدهزار میلیارد تومانی بازار سرمایه در سال جاری خبر داد و
گفت :بالغ بر ده میلیون کد سهامداری داریم.
به گزارش خبرنگار مهر ،شاپور محمدی در دومین کنفرانس انجمن مالی اسالمی گفت :سود وقتی مشروعیت داشته باشد قابل اتکا است؛ این در حالی است
که بازار سرمایه محورهای مختلفی را در حوزه اقتصاد مقاومتی دارد؛ به نحوی که مردمی کردن اقتصاد دیده شده و سهام عدالت نیز توزیع خواهد شد که
پنجاه میلیون کد سهامداری جدید ایجاد می شود ولی این همه کار نیست.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ذی نفعان متعدد بازار سرمایه افزود :دولتها و سرمایه گذاران و تمام کسانی که به دنبال سوداوری هستند در
این بازار حضور دارند و این در حالی است که موضوع صندوقهای جسورانه نشان داد که کانال بازار سرمایه یک راه خاص است که کمک زیادی به کارافرینی
و توسعه اشتغال خواهد کرد.
وی تصریح کرد :بازار سرمایه یک مکانیزم برد -برد است که هم بازده مناسب به سرمایه گذار می دهد و تامین مالی سرمایه پذیر را هم صورت می دهد و
البته نشان می دهد که بازار سرمایه یک مکانیزم فرابعدی است و نباید فراموش کرد که بازار سرمایه قیمت شرکتها را در روزنامه منتشر می کرد ولی امسال
مجموع تامین مالی آن به صد هزار میلیارد تومان می رسد.
محمدی گفت :این رشد برای بازار سرمایه مناسب است و اکنون بیش از ده میلیون کد سهامداری داریم و ارزش بازار 632هزار میلیارد تومان است .این
در حالی است که باید بازار سرمایه سرعت بیشتری را تجربه کند .
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در دستور کار است ،گفت :ابزار اختیار فروش تبعی در سه
هفته اخیر راه اندازی شده که ابعاد این موضوع البته کمتر مورد توجه قرار گرفت به نحوی که شرکتهای سرمایه گذاری و صندوق ها از پرتفوی این ابزار
در درازمدت کسب سود کنند؛ البته کمک به عمق تحلیل نیز از جمله دیگر اهداف است .ابزارهای اختیار کمک به ثبات بیشتر بازارها می کند.
وی افزود :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی عبور می کند چراکه سود
وقتی مشروع است ،ارزشمند خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :ابزارهای بدهی هم تماما اسالمی است و امیدواریم در ماههای آتی در حوزه مالکیتی و اوراق بدهی در این
حوزه باشیم.

 باز نشر :سایت خبری بورس .۲۴
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عضو کمیته فقهی بورس:
طراحی اوراق مدتدار مالی ضروری است
عضو کمیته فقهی بورس ،اسناد خزانه اسالمی،اوراق صکوک و اوراق سلف را از جمله ابزارهای موجود در بازار مالی

جهت پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی عنوان کرد وگفت:باید اوراق مدتدار مالی نیز طراحی شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،حجت االسالم سیدعباس موسویان در دومین همایش انجمن مالی و اسالمی گفت :امروزه یکی از چالش های دولت بدهی هایی
است که به بخش خصوصی دارد و صاحبنظران معتقدند که تعیین تکلیف بدهیهای دولت و پرداخت آن شاه کلید عبور از رکود قطعی است؛ این در حالی
است که استقراض خارجی یا استقراض از بانک مرکزی مشکل ساز می شود.
عضو کمیته فقهی بورس افزود :استقراض از بانک مرکزی تورم را به دنبال دارد پس بازارهای بدهی و استفاده از سرمایه های داخلی و مشارکت دادن مردم
به عنوان بهترین روش مطرح می شود؛ البته بازار بدهی هم مشکالتی دارد ولی ابزارهای بدهی در دنیا بسیار پیشرفته است.
وی تصریح کرد :با توجه به بحث ربا نمی توانیم از اسناد خزانه متعارف دنیا استفاده کنیم و بنابراین جا دارد به فکر طراحی ابزارهای دیگری برای ساماندهی
بازار بدهی باشیم که در این زمینه ابزارهای سودمند و مفیدی طراحی شده است .

وی تصریح کرد :از جمله این ابزارها اسناد خزانه اسالمی است که مورد تائید شورای فقهی بانک مرکزی و سازمان بورس رسیده و عملیاتی شده که چندین
مرحله نیز منتشر شده است؛ همچنین صکوک نیز می تواند در بازار بدهی ساماندهی شود؛ البته باید در کنار بازار سهام نیز اوراق مدت دار مالی طراحی
شود.
موسویان گفت :اوراق سلف ،اوراق اجاره ،اوراق منفعت از جمله اوراقی است که می تواند زمینه ساز پرداخت بدهی دولت شود و اکنون البته امریکا دومین
کشور استفاده کننده از اوراق صکوک است .البته اوراق اجاره بر پایه دارایی بادوام شکل می گیرد که دولت از طریق آن به نقدینگی دست می یابد .
به گفته موسویان ،در مدل اول عملیاتی اوراق اجاره ،طلبکار دولت دارایی خود را به صورت فروش نسیه به دولت واگذار می کند سپس دولت روی آن اوراق
اجاره تامین مالی منتشر می کند.

باز نشر :شبکه خبری ایران اکونا

| 49

دومین همایش مالی اسالمی

خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس
صالح آبادی در دومین همایش مالی اسالمی ایران عنوان کرد
آماده ارائه مشاوره به مجلس برای توسعه ابزارهای مالی اسالمی/جذب سرمایه مسلمانان با توسعه نظامهای
مالی اسالمی در دنیا
مدیر عامل بانک توسعه صادرات خطاب به مجلس گفت :انجمن مالی اسالمی به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی

آمادگی دارد ،مجلس را در طرح ها و لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ،رییس انجمن مالی اسالمی ایران امروز در دومین همایش مالی اسالمی در دانشگاه الزهرا(س) ،نظام مالی
اسالمی را مقوله مهم برشمرد و گفت :عالوه بر کشورهای مسلمان ،در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه می شود ،زیرا این نظام ابزار بسیار
مناسبی برای جذب سرمایه مسلمانان در این کشورهاست.
صالح آبادی به چهار گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی در کشور است ،اشاره و تصریح کرد :توسعه پژوهش های
نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی است و فکر ،ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهشهای مالی و کاربردی در
نظام مالی و اسالمی محسوب میشود.
رییس انجمن مالی اسالمی ایران گام دوم را مبتنی بر پژوهشها ارزیابی کرد و گفت :وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و
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.
صالح آبادی ایجاد کمیته های فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه را گام آخر برشمرد و اظهار داشت :در این مدت اقدامات ارزنده ای
توسط انجمن مالی اسالمی انجام شده است و برنامههای پنج ساله و  10ساله تدوین و طراحی شده است .وی افزود :انجمن مالی اسالمی قادر به نظام
سازی در این حوزه است و میتواند در حوزه آموزش ،پژوهش و قانونگذاری در وضع قوانین کمک های و مشاوره های کاربردی ارائه دهد.
صالح آبادی در ادامه گفت :انجمن مالی اسالمی موفق به برگزاری دوره مالی اسالمی در مقطع دکتری شده است و همچنین برنامه راه اندازی دوره های
 MBAو  DBAمالی اسالمی را دارد.
این مقام مسوول نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور را خطاب قرار داد و گفت :این نهادها میتوانند به انجمن مالی اسالمی به عنوان یک
بازوی مشورتی اتکا کنند.
وی در بخش پایانی سخنان خود به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد :انجمن به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی دارد مجلس را در طرح ها و
لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند ،البته این انجمن از مجلس انتظار دارد جایگاه قانونی این انجمن و انجمنهای دیگری
که در حوزه اقتصادی کار می کنند ،را ارتقا دهد.
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رئیس سازمان بورس در دومین همایش انجمن مالی اسالمی عنوان کرد
تامین مالی صدهزار میلیارد تومانی در بازار سرمایه ایران /ارزش بازار سرمایه  ۶3۲هزار میلیارد تومان شد
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه تامین مالی از طریق بازار سرمایه ایران طی سال جاری به بیش از صد هزار میلیارد
تومان رسیده است ،گفت :بازار سرمایه کشور محورهای مختلفی را در حوزه اقتصاد مقاومتی تاکنون طی کرده است.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسالمی ایران گفت :بازار سرمایه ایران توانسته
محورهای مختلفی را تاکنون در حوزه اقتصاد مقاومتی دنبال کند ،به نحوی که مردمی کردن اقتصاد از طریق این بازار دیده شده و در عین حال توزیع
سهام عدالت برای  50میلیون کد سهامداری ایرانی نیز در این راستا انجام شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از  10میلیون کد معامالتی مختلف در بازار صادر شده است ،عنوان کرد :ارزش کل بازار سرمایه ایران در حالی به  632هزار
می لیارد رسیده که طی سال جاری تامین مالی از طریق این بازار به رقم یکصد هزار میلیارد تومان رسیده است.
محمدی در دومین کنفرانس انجمن مالی اسالمی گفت :سود وقتی مشروعیت داشته باشد ،قابل اتکا است؛ این در حالی است که بازار سرمایه محورهای
مختلفی را در حوزه اقتصاد مقا ومتی دارد؛ به نحوی که مردمی کردن اقتصاد دیده شده و سهام عدالت نیز توزیع خواهد شد که پنجاه میلیون کد سهامداری
جدید ایجاد می شود ،ولی این همه کار نیست.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ذی نفعان متعدد بازار سرمایه افزود :دولتها و سرمایه گذاران و تمام کسانی که به دنبال سودآوری هستند،
در این بازار حضور دارند و این در حالی است که موضوع صندوق های جسورانه نشان داد که کانال بازار سرمایه یک راه خاص است که کمک زیادی به
کارافرینی و توسعه اشتغال خواهد کرد.
وی تصریح کرد :بازار سرمایه یک مکانیزم برد -برد است که هم بازده مناسب به سرمایهگذار میدهد و تامین مالی سرمایه پذیر را هم صورت میدهد و
البته نشان می دهد که بازار سرمایه یک مکانیزم فرابعدی است و نباید فراموش کرد که بازار سرمایه قیمت شرکتها را در روزنامه منتشر میکرد ،ولی
امسال مجموع تامین مالی آن به صد هزار میلیارد تومان میرسد.
محمدی گفت :این رشد برای بازار سرمایه مناسب است و اکنون بیش از  10میلیون کد سهامداری و ارزش بازار 632هزار میلیارد تومان است .این در حالی
است که باید بازار سرمایه سرعت بیشتری را تجربه کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در دستور کار است ،گفت :ابزار اختیار فروش تبعی در سه
هفته اخیر راه اندازی شده که ابعاد این موضوع البته کمتر مورد توجه قرار گرفت ،به نحوی که شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقها از پرتفوی این ابزار
در درازمدت کسب سود کنند؛ البته کمک به عمق تحلیل نیز از جمله دیگر اهداف است .ابزارهای اختیار کمک به ثبات بیشتر بازارها میکند.

باز نشر :شبکه خبری ایران اکونا
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
نرخ سود بین بانکی افزایش یافته است ۸0 /درصد فعاالن اقتصادی مشکل خود را در بانکها میبینند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :نرخ سود بین بانکی افزایش یافته است و  ۸0درصد از فعاالن اقتصادی مشکل
خود را بانکها میدانند.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ،مح مدرضا پورابراهیمی امروز در دومین همایش مالی و اسالمی در دانشگاه الزهرا(س) گفت :حرکتهای خوبی
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 تحمیلی
مباحث مرتبط با آن متوقف شد که نقط ه عطف آن تصویب قانون بازار سرمایه بود .البته در قانون رفع موانع تولید نیز طراحی بازار بدهی در کشور صورت
گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود :البته انتقادهایی به بازار بدهی وجود دارد ،چرا که تامین مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در این بازار
اولویت قرار گرفته است و به نوعی نرخ شکنی می کند.
وی تصریح کرد :نرخ سود بین بانکی هم اکنون افزایش یافته ،در حالی که باید این مسیر اصالح میشد؛ البته اقداماتی که به تازگی انجام شده که قابل

تاکید است ،به نحوی که یکی از ارکان توسعه فعالیتهای اقتصادی در کشور اصل شفافیت اطالعات است که متاسفانه شاهد عدم افشای اطالعات هستیم.
به گفته پورابراهیمی ،تمام نهادهایی که در حوزه فعالیت عمومی هستند ،باید اطالعات را افشا کنند ،در حالی که اکنون هفت هزار خیریه در کشور داریم
که هیچ یک صورتهای مالی خود را افشا نمی کنند.
وی اظهار داشت :بر اساس قانون تمام نهادهای انقالبی و سیاسی و حتی خیریه ها و موقوفه ها باید صورتهای مالی را افشا کنند که متولی افشا نیز سازمان
بورس است که اگر این کار را نهادها انجام ندهند ،تغییرات آنها ثبت نمی شود و حسابهای بانکی انها محدود خواهد شد.
وی افزود :حمایت از ایجاد فعا لیتهای بورس کاال برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف ،سلف موازی و
معامالت احتیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده است ،این در حالی است که برای اصالح قانون بانکداری نیز اقداماتی در حال انجام است.
پورابراهیمی گفت :دغدغه فعاالن اقتصادی حوزه نظام بانکی و ساختارهای آن است که بر این اساس در مرکز پژوهشهای مجلس هر سه ماه یکبار مشکالت
کسب و کار را بررسی می کند که  80درصد از فعاالن اقتصادی مشکل خود را بانکها می دانند.

وی افزود :سه هفته قبل با مراجع عظام برای قانون بانکداری جلساتی برگزار شد که با استقبال ایشان مواجه شد؛ االن این ظرفیت وجود دارد که این نظرات
کارشناسی را دریافت کنیم .تا به حال خبری از لوایح مجلس نیست و به نظر هم نمیرسد تا پایان دولت هم آن را ارائه کنند.

باز نشر :پایگاه خبری دیوان اقتصاد  ،شبکه خبری دیوان اقتصاد
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دبیر اجرایی دومین همایش مالی اسالمی ایران عنوان کرد
ظرفیت باالی فقه امامیه در به کارگیری ابزار مالی اسالمی /میزبانی کارگروه صنعت نفت و بورس انرژی از
کارشناسان

میزگرد تخصصی چشم انداز آتی و تامین مالی صنعت نفت،گاز و پتروشیمی در همایش مالی اسالمی با حضور مدیران
ارشد شرکت ملی نفت  ،ملی گاز ایران ،صنعت پتروشیمی،تامین سرمایه ،مشاوره سرمایه گذاری و ارکان بازار سرمایه
برگزار می شود.
سید علی حسینی  ،دبیر اجرایی دومین همایش مالی اسالمی ایران در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با اشاره به برنامه های امروز این همایش
گفت :دومین همایش مالی اسالمی ایران که توسط انجمن مالی اسالمی ایران و با همکاری دانشگاه الزهرا(س) امروز برگزار میشود و همچنین برگزاری
موفقیت آمیز اولین همایش مالی اسالمی در سال گذشته  ،نشان دهنده استقبال مخاطبان از رشد و توسعه نهادها و ابزارهای اسالمی در بازار مالی کشور
و ظرفیت باالی فقه امامیه در طراحی و بکارگیری ابزارهای مالی اسالمی است.
عضو موسس انجمن مالی اسالمی ایران همچنین به تشریح برنامه های دومین همایش مالی اسالمی که امروز با حضور اندیشمندان و صاحبنظران مالی
اسالمی و با تاکید بر اقتصاد مقاومتی برگزار می شود ،اشاره کرد و افزود :از جمله موضوعاتی که امروز در همایش مالی اسالمی به آنها پرداخته خواهد شد
شامل مر وری بر پیشرفت ها و چشم انداز حوزه بانکداری،بیمه و بازار سرمایه،حسابداری و حسابرسی اسالمی و روش های نوین تامین مالی در صنعت
نفت،گاز و پتروشیمی در سال های اخیر خواهد بود.
مدیر عامل بورس انرژی ایران در ادامه به میزگرد تخصصی چشم انداز آتی وتامین مالی صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی در این همایش اشاره کرد و افزود:
در این پنل تخصصی که با مشارکت و سخنرانی مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی گاز ایران ،صنعت پتروشیمی،تامین سرمایه ،مشاوره سرمایه
گذاری و ارکان بازار سرمایه ،در ساعت 14و  30دقیقه امروز و در سالن تورانی دانشگاه الزهرا(س)برگزار می شود با حضور همه عالقمندان ،مدیران و
کارشناسان بازار سرمایه در این همایش بویژه میزگرد تخصصی به وضعیت این صنعت و جایگاه بورس انرژی پرداخته خواهد شد.

باز نشر :شبکه خبری ایران اکونا
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خبرگزاری آریا
خبرگزاری آریا

رئیس سازمان بورس:
 100هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه
خبرگزاری آریا-رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از تامین مالی  100هزار میلیارد تومانی تا پایان سال خبر
داد.
به گزارش خبرگزاری آریا ،دکتر شاپور محمدی امروز در دومین همایش انجمن مالی اسالمی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بهترین فرصت برای کسب
سود است  ،گفت  :همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند ،می توانند وارد بازار سرمایه شوند.
محمدی به راه اندازی صندوق های جسورانه و ورود شرکت های دانش بنیان در فرابورس اشاره کرد و گفت :این موضوع کانال ویژه و خاصی است که به
ارزش گذاری فکر ناب ،تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام کمک می کند .وی تاکید کرد :ورود صندوق های جسورانه به بازار سرمایه صرفا
فرصتی برای این صندوق ها نیست  ،بلکه برای فعاالن بازار سرمایه نیز فرصتی است که در شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کند .
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت  :مکانیسم بازار سرمایه ساز و کار برد  -برد است و فرصتی دو طرفه برای صندوق ها و سرمایه گذاران
ایجاد شده است .
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه بازار سرمایه نقش چند جانبه و چند بعدی دارد ،گفت :این موضوع بسیار مهم است در تحلیل ها برخی از ابعاد

نادیده گرفته می شود و بیش از حد به یک بعد تمرکز می شود در حالیکه بازار سرمایه فرابعدی است .وی با اشاره به قدمت پنجاه ساله بازار سرمایه
ایران گفت  :در این سالها برای این بازار زحمات زیادی کشیده شده و بازار گسترش قابل توجهی داشته است .
محمدی با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان می رسد ،گفت :این تامین مالی از محل های متنوعی از جمله افزایش
سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوق ها است .در عین حال ،تالش می شود تا پایان سال رقم تامین مالی از بازار
سرمایه به  100هزار میلیارد تومان برسد که رشد باال و چند صد در صدی است.
وی ادامه داد  :در حوزه مشارکت آحاد مردم عملکرد بسیار خوب بوده است و تاکنون بیش از  10میلیون و  640هزار کد سهامداری در بازار سرمایه
وجود دارد که از هدف گذاری سال  95که ده میلیون کد بوده فراتر رفته است .وی گفت  :ارزش بازار به  642هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا
پایان سال به  688هزار میلیارد ریال برسد.
رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزء  20اقتصاد اول دنیا است ،گفت :اما بازار سرمایه کشور ما در رده سی بازار اول دنیا قرار دارد و
هنوز  10پله برای اینکه به اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد پس نباید هدف ها را کوچک دید.
محمدی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت :کارایی و بهره وری بحث مهم هر بازاری است  ،همچنین از دیگر نکات اقتصاد مقاومتی اصالح و
تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است .
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رئیس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در چارچوب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده است و در دست اجرا دارد ،
گفت  :اخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز اجرا نشده که اجرای آن بسیار
مهم است.
وی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،گفت  :برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا افراد
سود کسب کنند در صورتی که اهداف دیگری هم وجود دارد .یکی از این اهداف این است که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی
که به عنوان استراتژی بلند مدت است درآمد کسب کنند .
این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است .وی گفت  :زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می شود به موازنه بازار کمک
می کند که جزء اهداف مهم و کالن است .
محمدی افزود :ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست .
محمدی با تأکید بر اینکه قابل معامله شدن صندوق ها در بازار سرمایه مانع انحراف می شود ،گفت :باید توجه شود که ممکن است همه ابزارها در یکی دو
سال آینده عملیاتی شود اما در سال های اول آثار آنها خیلی ملموس نیست و اثار عمیق در سال های بعدی خود را نشان می دهد .
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکت های صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورس های کاالیی کارهای بسیاری انجام شده است،
گفت :این رینگ ها فرصت بسیار بزرگی است .
وی به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود :معافیت مالیاتی از بورس ها بسیار بیشتر از کارمزد معامالت است 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 کنند و نباید با یک اشکال کوچک فرصت های
خوب را زیر سوال برد .وی بورس انرژی را افتخار کشور خواند و افزود  :کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند.
انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند .
محمدی به ابالغ استاندارد گزارشگری مالی بی ن المللی  IFRSاز سازمان بورس به گروهی از شرکت ها اشاره کرد و گفت : IFRSدر شفافیت کل اقتصاد
اثر دارد و بسیاری از تصمیم ها و فعالیت های سازمان بورس برای شفافیت کل اقتصاد است .وی افزود :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به
این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی عبور می کند و سود وقتی مشروع است ،ارزشمند خواهد بود .
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :ابزارهای بدهی هم تماما اسالمی است و ما در کشور به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی -اسالمی دنیا
معامله می شود .
محمدی در دومین همایش مالی – اسالمی به انجمن مالی اسالمی پیشنهاد کرد از این به بعد در بحث روش های مالی اسالمی وارد شده و این حوزه مورد
توجه قرار بگیرد .نحوه استنتاج ،رسیدن به ابزارها ،مشتقه روی ابزارها و امثال آن از ظرفیت باالیی برای توسعه برخوردارند.
این ابزارها ظرفیت خوبی برای عدالت ،سالمت و دوری از ربوی بودن معامالت هستند .وی با تأکید بر اینکه انجمن در این حوزه بسیار می تواند کمک
کند و نقش مشورتی داشته باشد  ،گفت  :انجمن به گفتمان سازی و نزدیکی ذهن ها کمک کند .
محمدی تصریح کرد  :در بازار سرمایه ابزار دارایی بسیار مهم است و ابزار بدهی در کنار ابزار دارایی است.
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با تمام توان برای توسعه بازار سرمایه تالش می کنیم
خبرگزاری آریا-رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  :با تمام توان برای توسعه بازار سرمایه تالش می کنیم.
به گزارش خبرگزاری آریا ،دکتر شاپور محمدی ،در جمع سردبیران ،خبرنگاران و پژوهشگران خبری صدا و سیما  ،با تاکید بر اینکه این سازمان همزمان
دو وظیفه نظارت و توسعه بازار سرمایه را بر عهده دارد  ،گفت :افزایش شفافیت بازار سرمایه ،رعایت عدالت در فراگرد داد و ستد سهام و کمک به تولید
ملی از طریق تسهیل فرآیند تامین مالی بنگاه های اقتصادی از مهم ترین اولویت های سازمان بورس است.

محمدی با اشاره به اینکه اکنون  50سال از عمر بورس کشور می گذرد ،گفت  :در همه کشورها از جمله کشور ما تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق
بانک ها آغاز شد اما اکنون در حال عبور از این مرحله هستیم و بورس ها به یکی از مهم ترین تامین کنندگان مالی بخش های تولیدی تبدیل شده اند.
رئیس سازمان بورس یکی از اهداف وزارت اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را توسعه بازار سرمایه دانست و به انواع روش های تامین مالی از طریق بازار
سرمایه اشاره کرد و گفت :اوراق صکوک ،اجاره ،مرابحه و منفعت از دستاوردهای مهم بورس است که به توسعه بازار سرمایه کمک می کند و شرکت ها می
توانند انواع این اوراق را عرضه کنند.
سخنگوی سازمان بورس ادامه داد  :افزایش سرمایه از طریق مطالبات سهام داران ،آورده نقدی و تجدید ارزیابی دارایی ها از دیگر روش های تامین مالی
بنگاه های اقتصادی در بازار سرمایه است.
محمدی با تاکید بر اینکه نقش بازار سرمایه در تامین مالی محدود به این روش ها نیست به اوراق سلف اشاره کرد و گفت  :شرکت ها می توانند محصوالت

تولیدی آینده خود را از طریق اوراق سلف در بورس کاال عرضه و بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کنند.
رئیس سازمان بورس یکی دیگر از روش های تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه را فعالیت صندوق های سرمایه گذاری دانست و گفت:
این صندوق ها می توانند سرمایه های کوچک را جمع آوری و در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند.
محمدی به نقش بازار سرمایه در تامین مالی شهرداری ها و همچنین نهادهای عمومی اشاره کرد و گفت  :بخشی از نیازهای مالی شهرداری های سراسر
کشور سایر نهاد های عمومی و همچنین دولت از طریق بازار سرمایه انجام شده است.
سخنگوی سازمان بورس گفت  :بازار سرمایه با کارویژه های تقویت نظام مالی کشور ،تقویت تولید داخلی و شفاف سازی اقتصاد نقش مهمی در اجرایی
شدن اقتصاد مقاومتی ایفا می کند.
رئیس سازمان بورس به آغاز فعالیت صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و همچنین بازگشایی بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس اشاره کرد و

گفت :ایده ها و خالقیت ها مانند کاال و خدمات دارای ارزش هستند و این ارزش گذاری از طریق فرابورس محقق شد .این شرکت ها اشتغال به همراه
خواهند داشت و پیام آور مقابله با یاس و ناامیدی هستند ،چرا که فرهنگ توانستن و به نتیجه رسیدن را ترویج می کنند و در جهت فرازهای اقتصاد
مقاومتی و کمک به اقتصاد ملی عمل خواهند کرد.
سخنگوی سازمان بورس افزایش کد سهام داری ،آپشن خرید و فروش و فعالیت صندوق های جسورانه و شرکت های کوچک و متوسط در بازار سرمایه را
از مهم ترین دستاوردهای اخیر سازمان بورس دانست.
محمدی تاکید کرد  :باید شفافیت در بازار سرمایه به حداکثر ممکن خود برسد.
وی اظهار داشت  :با تمام توان برای توسعه بازار سرمایه تالش خواهیم کرد.
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نقش های چهارگانه صنعت بیمه در تأمین رشد اقتصادی
خبرگزاری آریا-افزایش ثبات مالی ،جانشینی برای برنامه های تأمین اجتماعی دولت ،تجهیز پس اندازها و کاهش
خسارت چهار محور اصلی تأمین رشد اقتصادی از کانال بیمه است.
به گزارش خبرگزاری آریا ،سعید صحت ،دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی و رئیس کمیته بیمه اسالمی امروز در همایش انجمن مالی اسالمی که در دانشگاه
الزهرا برگزار شد در باره نقش بیمه در تقویت اقتصاد مقاومتی گفت  :ارتقای سطح تولید داخلی ،محور اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که به
ارتقاء قدرت ملی ایران منجر خواهد شد .همچنین باید فضا را برای سرمایه گذاری کشور فراهم کرد که به دلیل مخاطرات فراوان و پوشش ندادن مناسب
از سوی شرکت های بیمه ،این مهم امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود  :همچنین اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادی است که در وضعیت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن که نظام اقتصادی را به خطر
می اندازد ،پدید می آید.
اقای صحت در مورد چرایی اقتصاد مقاومتی گفت :اقتصاد ایران طی سالهای اخیر شرایط ویژه و منحصر بفردی را تجربه کرده است و انتظار می رود این
شرایط طی سال های آینده نیز ادامه داشته باشد .بروز بیکاری ،کاهش ارزش پول ملی ،وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی ،واردات بی رویه ،نامناسب
بودن فضای کسب و کار از مهم ترین مشکالت و چالشهای اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر بوده است.
وی درباره اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی گفت :وظیفه صنعت بیمه ،به منزله موسسه مالی این است که توان و قدرت خویش را در ارائه تامین،

تشکیل سرمایه و تقویت بنیه سرمایه گذاری اقتصادی جامعه نشان دهد.
صحت گفت  :یکی از عوامل اصلی و مهم رشد و توسعه اقتصادی یک کشور افزایش سرمایه گذاری های مولد در آن جامعه و رابطه مستقیمی است که بین
توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ها وجود دارد.
وی گفت  :عالوه بر بانکها که تامین کننده اعتبارات کوتاه مدت یا میان مدت واحدهای اقتصادی شناخته می شوند ف بیمه نیز به منزله یک منبع مهم
تامین مالی و سرمایه گذاری نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند.
دانشیار دانشکده عالمه طباطبایی در مورد ارتباط بین بیمه و رشد اقتصادی گفت :بیمه از یک سو نهادی مالی است که در تقویت بنیه اقتصادی جامعه
نقش دارد و از سوی دیگر ،با ایجاد امنیت و اطمینان ،زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می کند.
وی در خصوص راه های تاثیرگذاری توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی به  4عامل اشاره کرد:
الف) بیمه باعث افزایش ثبات مالی میشود
ب) بیمه جانشین و تکمیل کنندهای برای برنامههای تأمین اجتماعی دولت است
ج) بیمه به تجهیز پساندازها کمک میکند
د) بیمه به کاهش خسارت کمک میکند.
صحت در ادامه این همایش گفت  :شفاف سازی در شرکتهای بیمه امری ضروری واجتناب ناپذیر است تا زمانی که دخل و خرج این شرکتها از ضریب
شفافیت باالیی برخوردار نباشد ،تصمیم های درست در این صنعت با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
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وی گفت  :همچنین شفاف سازی نیاز به عزم جدی و جسارت مدیران شرکتهای بیمه دارد تا صرفا بر اساس مسئولیت پذیری حرفه ای و پاسخگویی به
سهامداران اقدام کنند .وی درباره کمک های صنعت بیمه در راستای اقتصاد مقاومتی به اقتصاد خرد خانوارها ،به اقتصاد کالن کشور و کمکهای صنعت
بیمه کشور به حوزه درمان در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.
وی گفت  :برنامه عملیاتی صنعت بیمه در اجرای اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط بیمه مرکزی 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 اتکایی جدید است.
دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی در مورد نقش بیمه در جمع آوری پس اندازهای کوچک و توسعه سرمایه گذاری گفت  :بیمه و به ویژه بیمه عمر موجب
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 برای سرمایه گذاری
در رشته هایی که از لحاظ اقتصادی مطلوب است ،مورد استفاده قرار بگیرد .از سوی دیگر شرکت های بیمه به طور مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد اشتغال
و در نتیجه در اقتصاد ملی تاثیر می گذارند .اداره موسسات بیمه مستلزم وجود تعدادی کارکنان اداری است .بنابراین شرکت های بیمه به طور مستقیم
صدها نفر را مشغول کار می نمایند .وی درباره نقش بیمه در ایجاد اعتبار گفت :اعتبار مالی هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی برای افراد طرف معامله،
ارتباط مستقیم با میزان دارایی او دارد و این اعتبار تا زمانی برقرار است که دارایی شخصی باقی باشد و به محض تلف شدن دارایی ،اعتبار وابسته به آن نیز
منتفی می گردد.
این استاد دانشگاه دارایی گفت  :اعتبار اشخاص تا زمانی که دارایی های او پاسخگوی تعهداتش باشد ،برقرار خواهد بود .همچنین نقش بیمه محصوالت در
فعالیت های کشاورزی ،پوشش احتمال زیان در شرایط بد آب وهوایی است .یعنی امنیت سرمایه گذاری را در فعالیتهای اقتصادی افزایش می دهد .وجود
ریسک و عدم حتمیت در فعالیتهای کشاورزی مانع بسیار مهمی در رابطه با پذیرش تکنولوژی جدید و سرمایه گذاری توسط کشاورزان تلقی می شود.
صحت درباره حمایت بیمه از شرکت های دانش بنیان عنوان داشت :برای جبران ریسک های شرکت های دانش بنیان مدل حمایت بیمه ای از شرکت های

دانش بنیان ارائه شده است که این مدل هشت پوشش بیمه ای مورد نیاز شرکت های دانش بنیان را نشان می دهد.
وی در پایان در خصوص پیشنهادات پیش رو به این مسائل اشاره کرد :توجه به تأثیرگذاری صنعت بیمه به عنوان بخش مالی ارائه دهنده خدمات مربوط
به مدیریت ریسک که یکی از موضوعات مهم در زمینه اثرگذاری بخش مالی بر رشد اقتصادی است.
اجرای سیاستهای آزادسازی و ایجاد فضای رقابتی و همچنین افزایش مشارکت بخش خصوصی در بخش بیمهبهبود کیفیت سیستم قانونی بیمهاستفاده از تجربه سایر کشورها در زمینه تقویت اقتصاد با استفاده از صنعت بیمهنظارت مالی هوشمند از سوی مقام های مالی نظارتی
به جریان انداختن سرمایه هایشان در جهت حمایت و توسعه ی کارآفرینی و بهبود فضای کسب وکار و تولیدتوجه شرکت های بیمه در مورد توانگری مالیگسترش بیمه کشاورزی در راستای توسعه بیمه کشاورزیآموزش منابع انسانی با توجه به جایگاه آن در رشد و توسعه ی پایدار -و حمایت بیمه ای از شرکت های دانش بنیان.
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مسیرهای هفت گانه تاثیرگذار اسناد خزانه اسالمی بر اقتصاد مقاومتی
خبرگزاری آریا-اسناد خزانه یک ابزار نوین مالی اسالمی است که به سرعت مورد استفاده و بهره برداری از سوی دولت
قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری آریا  ،حجت االسالم محمدنقی نظرپور ،استاد یار دانشگاه مفید در "نشست تخصصی بازارهای مالی و اقتصاد مقاومتی" که در دومین
همایش مالی اسالمی امروز ،یکشنبه در دانشگاه الزهرا برگزار شد ،به ایراد مقاله ای با عنوان "نقش اسناد خزانه اسالمی در تحقق مولفه ها و اهداف سیاست
های ابالغی اقتصاد مقاوتی" پرداخت.
حجت االسالم محمدنقی نظرپور با اشاره به اهمیت نقش آفرینی بازار سرمایه در تامین اهداف سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی ،اظهار داشت :ابزار
سازی مالی در بازار سرمایه مبتنی بر حداکثر اثربخشی ابزارها در تبیین مولفه های اقتصاد مقاومتی است.
وی ضمن طرح این پرسش که "اسناد خزانه اسالمی از طریق چه کانال هایی می تواند مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و اهداف مستتر در بندهای
سیاست های ابالغی را محقق کند؟" ،گفت :اسناد خزانه اسالمی از طریق حمایت از تولید ملی ،حمایت از کار و کارگر ایرانی ،کارآفرینی ،شفافیت بدهی
های دولت ،استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت ،بر مولفه های مقاومتی اثرگذار است.
این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیرگذاری اسناد خزانه بر مولفه های اقتصاد مقاومتی ،گفت :انتشار اسناد خزانه اسالمی منجر به نقد شدن مطالبات پیمانکاران

می شود و این موضوع خود به پیمانکاری های جدید می انجامد که همین امر تحرک سرمایه و اشتغال را در پی دارد.
وی در باره مولفه های اقتصاد مقاومتی بر مبنای سخنان مقام معظم رهبری و مطالعات صورت گرفته ،گفت :توجه به تولیدات دانش بنیان ،توجه به کیفیت
تولیدات داخلی ،مبارزه با مفاسد اقتصادی ،حمایت از کار و کارگر ،استفاده حداکثری از منابع موجود در کشور ،حمایت از بخش مردمی در اقتصاد ،دید
بلند مدت ،حمایت از تولید ملی و کارآفرینی از جمله مولفه های اقتصاد مقاومتی است.
حجت االسالم نظرپور سپس به مسیر هفت گانه تاثیرگذاری اسناد خرانه اسالمی بر مولفه های اقتصادی پرداخت و خاطرنشان کرد :اسناد خزانه اسالمی از
هفت مسیر ،قادر به تاثیرگذاری مثبت بر هفت مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید ملی ،حمایت از کار و کارگر ایرانی ،کارآفرینی البته در
معنای اشتغالزایی ،شفافیت بدهی های دولت ،استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت است.
وی در خصوص نخستین مولفه ،کاهش وابستگی دولت به نفت ،گفت :چنانچه اسناد خزانه اسالمی وجود نداشته باشد ،غالبا دولت به جهت تسویه بدهی
خود به پیمان کاران ساده ترین راه ،یعنی استفاده از منابع ناشی از فروش نفت را اتخاذ می کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد :چنانچه اسناد خزانه در این قلم از بدهی ها مورد استفاده قرار بگیرد ،دولت بدهی خود را به صورت تبدیل تعهد ،با اوراق بهادار
پرداخت می کند .بنابراین این امکان برای دولت وجود دارد که تسویه نقد بدهی خود را به تاخیر بیندازد و پیمانکاران نیز می توانند این اوراق را در بازار
نقد کرده و مشکالت فقدان نقدینگی در گردش خود را برای انجام طرح بعدی از بین ببرند.
وی در خصوص استفاده حداکثری از منابع موجود ،تاکید کرد :تشکیل بازار ثانویه اسناد خزانه و درگیر کردن سرمایه های مازاد و راکد دارندگان منابع
مازا د مالی و سرمایه گذاران به استفاده حداکثری از منابع موجود منتهی می شود.
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حجت االسالم نظرپور با اشاره به دید بلند مدت به عنوان مولفه سوم ،گفت :دولت بدون برنامه ریزی بلندمدت نمی تواند در دوره های کوتاه مدت بدهی
خود را از طریق انتشار اسناد خزانه پرداخت کند .در حقیقت دولت باید در روز عرضه اوراق ،برنامه ریزی مقتضی برای تامین منابع نقد به جهت تسویه با
دارندگان نهایی اوراق در سررسید انجام دهد؛ به گونه ای که هیچ گونه نکولی در تسویه اسناد در زمان سررسید صورت نپذیرد؛ در غیر این صورت این
اسناد اعتبار الزم خود را از دست خواهند داد.
وی در ادامه در خصوص مولفه حمایت از کار و کارگر ایرانی گفت :حمایت ناشی از کار و کارگر از طریق امکان اجرای ممتد پروژه ها بدون وقفه ناشی از
سرمایه در گردش و یا عدم تسویه حساب پروژه های قبلی با دولت محقق می شود؛ از این رو فراگیر شدن مزیت های اسناد خزانه نزد پیمانکاران ،آنها را
جهت انجام پروژه های دولت تشویق می کند.
این استاد دانشگاه در تشریح مولفه پنجم با عنوان کارآفرینی گفت :مولفه کارآفرینی به معنای اشتغال زایی است .نقد شدن مطالبات پیمانکاران به تحرک
سرمایه و اشتغال می انجامد.
وی مبارزه با مفاسد ا قتصادی را مولفه دیگر عنوان کرد و خاطر نشان کرد :از مجرای امکان شفافیت بدهی های دولتی و مشخص شدن حجم و میزان بدهی
مولفه مبارزه با فساد اقتصادی تامین می شود .بدین ترتیب که اوال خزانه داری کل لیست مشخصی از پیمانکاران طلب کار را در فرآیند انتشار خواهد
داشت .ثا نیا از آنجا که تسویه نقدی دیگر وجود نخواهد داشت امکان حضور واسطه گران به جهت نقد کردن وجوه و سوء استفاده از بین می رود.
حجت االسالم نظرپور حمایت از تولید ملی را آخرین مولفه خواند و گفت :انتشار اسناد ،پیمانکاران داخلی را از مضیغه مالی در انجام پروژه های بعدی رها
می سازد البته این اسناد قابلیت ارائه به پیمانکاران خارجی را نیز دارد که در این صورت ریسک نوسانات نرخ ارز برای این یپمانکاران وجود دارد.
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خبرگزاری آریا
نظام مالی اسالمی ؛
ضرورت توسعه بخش مالی هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد
خبرگزاری آریا-رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسالمی ایران  :نظام مالی اسالمی بر ضرورت توسعه بخش مالی
هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ،علی صالح ابادی گفت  :حوزه مالی اسالمی را باید در نظام جمهوری اسالمی ایران گسترش دهیم تا به الگوی جهانی هم تبدیل
شویم.
صالح ابادی گفت  :انجمن مالی اسالمی تالش می کند جایگاه حوزه مالی اسالمی را در کشور توسعه دهد و یکی دیگر از حوزه های مهم بحث اقتصاد دانش
بنیان است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی قرار دارد .وی افزود  :نظام مالی اسالمی در این حوزه هم شیوه های تامین مالی برای این طرح ها را تهیه می
کند ،بنابراین در مجموع با توجه به استفاده قرارداد قطعا در این حوزه ضعف داریم باید بدانیم باالخره کجای کار قرار داریم و باید بدانیم که روش پژوهشمان
چگونه باشد .
وی افزود :اگر بخواهیم بدانیم یک مطلب با اسالم انطباق دارد آیا پژوهش یک محقق کافی است یا اینکه باید از کمیته های شریعت باید در دستگاههای
اجرایی نظر بدهند یا اصال باید فقها نظر بدهند ؟ اگر تعدادی از فقها نظر موافق و تعدادی نظر مخالف داشتند در این شرایط چه باید کرد ؟ در حوزه های
نظری هنوز جای بحث زیاد داریم و باید به سازوکارهایی برسریم که مورد اجماع همه صاحبنظران باشد.
رئیس انجمن مالی اسالمی گفت  :با دانشگاه امام صادق تفاهم نامه همکاری داریم  ،در همین چارچوب هم یک مکانی در اختیارمان قرار گرفته است و
افراد زیادی به ما کمک می کنند.
صالح ابادی گفت  :با دانشگاه عالمه طباطبایی هم به زودی تفاهم نامه همکاری امضا می شود و همین االن هم با استادان آنجا همکاری داریم  ،با حوزه
های علمیه قم عالقه مندیم که همکاری را گسترش دهیم .وی افزود  :با سازمان بورس داریم تفاهم نامه همکاری امضا می کنیم که از ظرفیت های اجرایی
آنجا استفاده کنیم و با مرکز مالی ایران با شرکت مدیریت دارایی مرکزی و سایر مجموعه های اجرایی هم همکاری داریم من این را ضروری می بینم که
انجمن هم با مراکز دانشگاهی و علمی و هم مراکز اجرایی همکاری داشته باشد.
صالح ابادی اظهار داشت  :کمیته تخصصی فقهی داریم که  5نفر از فقها عضو کمیته هستند و بیشتر اعضای کمیته فقهی جزو هیئت موسس یا عضو انجمن
ما هستند و اقایان عباس موسویان  ،نظری ،رضایی  ،آیت اهلل تسخیری وآقای مصباحی مقدم که از موسسان هستند و دکتر محمدی رئیس سازمان بورس
هم در هیئت مدیره انجمن حضور دارند در حوزه بانک مرکزی هم ما نتایج کارهایمان را به بانک مرکزی ارائه می دهیم .
با حوزه بیمه هم ارتباط خوبی داریم با بیمه مرکزی هم این همکاری شکل گرفته است .
صالح ابادی گفت  :در حوزه حسابرسی  ،دکتر حسینی که مسئول کمیته حسابرسی ما هستند با سازمان حسابرسی ارتباط خوبی دارد و من نیز همین
ارتباط را دارم و از ظرفیت ها استفاده می کنیم.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود  :در افق  10سال آینده ما اهداف و برنامه های انجمن را طراحی و مصوب کرده ایم وخوشبختانه جزو معدود
انجمن هایی هستیم که با برنامه حرکت می کنیم .وی گفت  :چند هدف اصلی داریم که نقشه راه ماست .یکی این است که انجمن موثر و کارآمد باشد در
حوزه مالی اسالمی در بعد ملی و منطقه ای و بین المللی از طریق ارتباط موثر مشاوره ای با نهادهای مالی ،ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی  ،تعامل با
محققان و پژوهشگران و مواردی از این دست مدنظر مان است.
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صالح ابادی تاکید کرد  :در چهار حوزه مطلب ارائه می کنیم که یک مورد در حوزه بازار سرمایه  ،بازار پول  ،بازار بیمه و حوزه حسابداری و حسابرسی
کشور است .طبیعتاً مقاله های با رویکرد کاربردی مقاالت ارائه می شود تا بتوانند مشکلی از مشکالت کشور را حل کند .رویکرد ما درنشست های همایش
هم انتخاب موضوعاتی بوده که کا ربردی باشد .البته در حوزه نظری هم عالقه مند هستیم مقاالتی ارائه شود که به لحاظ نظری هم جایگاه بازارهای مالی
اسالمی را هم در کشور تبیین کند چون توسعه گفتمان از ضرورت های این حوزه است.
رئیس انجمن مالی اسالمی اظهار داشت  :حوزه های نظری بسیاری مهم است زیرا هر نوع کاربردی در چارچوب یک نظریه است و اکنون این پرسش مطرح
است که آیا ما باید در حوزه های مالی اسالمی جدا از الگوی های رایج  ،یک الگوی جدید مطرح کنیم؟ یا اینکه الگوهای رایج را بررسی کنیم و هر کدام
که با اسالم مطابقت داشت آن را اجرایی کنیم .صالح ابادی گفت  :در زمانی که مسؤلیت سازمان بورس را داشتیم دپارتمان مالی اسالمی را ایجاد کردم و
باید در حوزه نظری به تعداد کافی متونی تولید شده باشد که احساس کمبود نکنیم در حوزه عملی این قدر ابراز و روش های مالی اسالمی مبتنی بر نیاز

های روز پیشنهاد دهیم که کمبود نداشته باشیم .امیدواریم بتوانیم نه تنها در داخل کشور که در حوزه بین المللی هم حرف برای گفتن داشته باشیم.
صالح آبادی همچنین گفت :نظامسازی مالی اسالمی در ایران را میتوان با اجرای چهار گام اصولی از قبیل توسعه پژوهشهای نظری و کاربردی در حوزه
مالی اسالمی ،وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی اسالمی ،آموزش مالی و اسالمی در سطح دانشگاهها و ساختارسازی در حوزه مالی
اسالمی با ایجاد کمیتههای فقهی مالی در بیمه مرکزی ،سازمان بورس ،بانک مرکزی و نهادهای ناظر عملیاتی کرد .وی در ادامه به بازارهای مالی در کشور
از قبیل سرمایه ،پول و بیمه اشاره کرد و اظهار داشت  :نهاد های ناظر بر بازار های مالی شامل بانک مرکزی ،سازمان بورس و بیمه مرکزی است.
رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسالمی ایران گفت :ساختار کمیته های فقهی باید در نهادهای ناظر ایجاد تا از اجرایی سازی نظام مالی اسالمی در کشور
اطمینان حاصل شود .وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کمیته فقهی در بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد شده است بر ضرورت راه اندازی ساختار
مزبور در بیمه مرکزی نیز تاکید کرد.

صالح آبادی از بازنگری و اصالح قانون پولی و بانکی کشور در مجلس شورای اسالمی خبر داد و اظهار داشت  :با تصویب قانون جدید در این حوزه جایگاه
کمیته فقهی ارتقا و به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تبدیل خواهد شد .وی همچنین بر ضرورت استقرار نظام مالی اسالمی در کشور تاکید کرد و گفت:
بعد از انقالب در حوزه اقتصاد اسالمی قدم های خوبی برداشته شده اما این مهم به نحو شایسته و بایسته در جامعه نمود عملی پیدا نکرده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسالمی ایران با اعالم اینکه ابزارهای مورد استفاده در بازار سرمایه جملگی ابزارهای اسالمی هستند ،افزود :بازارهای مالی
یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور است .وی در ادامه با عنوان اینکه رشد و توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از بازارهای مالی گسترده و کارآمد
است ،تصریح کرد :بورس اوراق بهادار یکی از اجزای مهم بازارهای مالی است.
صالح آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بانکداری اسالمی اشاره کرد و گفت :قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال  1362به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسیده است .وی افزود :متاسفانه این قانون پس از گذشته  33سال هنوز متناسب با تغییرات و تحوالت صنعت بانکداری کشور و
جهان به روز رسانی نشده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسالمی ایران الزمه نمود عملی بانکداری اسالمی در جامعه را به روز سازی قانون پولی و بانکی و فراگیری آموزش های
فقهی و بانکداری اسالمی از سوی کارکنان نظام بانکی دانست.رئیس انجمن مالی اسالمی ایران  ،نظام مالی اسالمی را بسیار مهم خواند و گفت  :کشورهای
پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه می کنند .علی صالح آبادی گفت :عالوه بر کشورهای مسلمان ،در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی
توجه می شود زیرا ابزار بسیار مناسبی برای جذب سرمایه مسلمانان در این کشورهاست .وی افزود :در جمهوری اسالمی نه تنها به نظام مالی اسالمی
توجه می شود بلکه تمام قوانین مالی منطبق بر شرع اسالم است و شورای نگهبان نیز به عنوان نهاد ناظر بر این قوانین نظارت دارد و اصولی که منطبق بر
شرع اسالم است را مورد تصویب قرار می دهد.
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خبرگزاری آنا
خبرگزاری آنا

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:
لزوم نظامسازی مالی اسالمی در کشور /تصویب رشته دکتری مالی اسالمی در وزارت علوم
رئیس سابق سازمان بورس و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره بر اهمیت نظامسازی مالی اسالمی در کشور

گفت :توسعه پژوهشهای نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی و ساختارسازی در این حوزه با ایجاد کمیتههای
فقهی مالی در بیمه و بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر مالی مهمترین اقدامات الزم و ضروری در این بخش است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا ،علی صالحآبادی در دومین همایش مالی اسالمی که صبح امروز در دانشگاه الزهرا تهران آغاز به کار کرد با تاکید بر
اینکه اهمیت نظام مالی اسالمی برای همگان روشن است ،افزود :قانون اساسی و مقررات کشور ما تماماً بر مبنای شرع مقدس اسالم است و شورای نگهبان
نیز به همین علت پایهگذاری شد تا تمامی قوانین به صورت شرعی وضع شوند.
وی تصریح کرد :اکنون در سایر کشورها نیز اقدامات بسیاری برای توسعه بازار مالی اسالمی شکل گرفته است و نظامسازی مالی اسالمی در ایران را نیز
میتوان با اجرای  4گام اصولی توسعه پژوهشهای نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی ،وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه این بازارها ،آموزش
مالی و اسالمی در سطح دانشگاهها و ساختارسازی در حوزه مالی اسالمی با ایجاد کمیتههای فقهی مالی در بیمه مرکزی ،سازمان بورس ،بانک مرکزی و
نهادهای ناظر عملیاتی کرد.
وی با بیان اینکه انجمن مالی اسالمی سال گذشته فعالیت خود را برای کمک به نظامهای مالی و اسالمی آغاز کرد ،ادامه داد :همایش امسال با محوریت
نقش بازارهای مالی اسالمی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی برگزار و مجموما  34مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد.
صالحآبادی اضافه کرد :انجمن مالی اسالمی به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی دارد تا در حوزه لوایح و طرحهای مالی به ویژه الیحه بانکداری
اسالمی با مجلس همکاری کند.
وی تاکید کرد :انتظاری که از مجلس داریم این است که جایگاه قانونی انجمنها در تصمیمسازی به ویژه حوزههای اقتصادی تقویت کند و در این حوزه
نیازمند قانون هستیم.
به گفته وی باید رشته مالی اسالمی به ویژه در سطح تحصیالت تکمیلی تقویت شود که خوشبختانه با همکاری وزارت علوم دوره دکتری مالی اسالمی
مصوب شده و امیدواریم بتوانیم به زودی در این رشته پذیرش دانشجو داشته باشیم.
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛
عدم وجود شفافیت اطالعاتی در کشور /لزوم راهاندازی بورس ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متاسفانه شاهد عدم شفافیت اطالعات در کشور هستیم ،گفت :اکنون

 7هزار خیریه در اقتصاد کشور وجود دارد که حتی یک صورت مالی منتشر نمیکنند اما برخی از آنها صاحب بزرگترین
شرکتهای هواپیمایی هستند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا،محمدرضا پورابراهیمی در دومین همایش مالی اسالمی با بیان اینکه اخیرا اقدامات خوبی در حوزه بازار سرمایه شکل
گرفته است ،افزود :تصویب قانون بازار سرمایه در سال  84اتفاق بزرگی در اقتصاد ایران بود که همچنان آثار آن را شاهد هستیم.
وی تصریح کرد :هر چند که گالیههایی نیز به این بازار داریم زیرا به جای تامین مالی بخش خصوصی اکنون به تامین مالی بخش دولتی میپردازد .کما
اینکه این بازار اکنون نرخ شکنی نیز انجام میدهد که در همین راستا باید همه موارد مورد بازنگری قرار گیرند.
پورابراهیمی تاکید کرد :یکی از اقدامات که اخیرا صورت گرفته و میتوان به آن اشاره کرد ،بحث قانون شفافیت اطالعات برای جلوگیری از فساد در کشور
است .در بند  6اصل  44قانون اساسی تکلیف کردیم که تمام نهادهای فعال در حوزههای عمومی از جمله شهرداری و تامین اجتماعی مکلف به ارائه

صورتهای مالی خود باشند.
به گفته وی این مصوبه در ابتدای مجلس دهم در کمیسیون اقتصادی تصویب و از سوی رئیس جمهوری ابالغ شده است .در همین راستا نیز نخستین
گزارش پایان امسال از سازمان بورس گرفته خواهد شد تا دستاوردهای شفافیت اقتصادی در کشور نمایان شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اکنون اقدامات خوبی در مجلس در حال انجام است ،گفت :میتوان به موضوع حمایت از ایجاد فعالیتهای
بورس کاال در انتشار ابزارهای مالی مرتبط با بخش کشاورزی اشاره کرد که در این راستا موضوع استفاده از قراردادها ،سلف موازی و اختیار معامله به عنوان
بندهای تکلیفی دولت از جمله مصوبات مجلس بوده است.
وی درباره اصالح قانون بانکداری نیز تاکید کرد :آخرین قانون حوزه بانکی کشور در اواخر سال  67به تصویب رسید و اکنون بیش از  33سال از تصویب
قانون آزمایشی بدون ربا میگذرد و دولتها و مجلسهای متعدد نیز گامی برای اصالح آن انجام برنداشتند.

پور ابراهیمی ادامه داد :بارها در مجلس نهم به دولت گذشته و دولت فعلی موضوع به روز رسانی این قانون برای انطباق با مسائل اقتصادی فعلی یادآوری
شد.
وی ابراز کرد :ما همواره ظرفیت کسب و کار فعالین اقتصادی را در مرکز پژوهشهای مجلس رصد میکنیم و در تمامی این گزارشها حل مشکالت نظام
بانکی به عنوان اولویت اصلی اقتصاد بیان شده است .کلیات اصالح قانون نظام بانکداری کشور در مهر ماه امسال تصویب و اکنون وارد جزئیات شده است.
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تاکید کرد :البته ما احتمال میدهیم که لوایح دولت در بخش اصالح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری تا پایان
عمر دولتی یازدهم نیز به مجلس نرسد که البته ما رونوشت و کپی این لوایح را گرفتهایم و موارد را مد نظر قرار خواهیم داد.
وی با اشاره بر برگزاری نشست روز گذشته مجلسیها با طیبنیا و سیف برای بررسی التهابات ارزی گفت :از چند سال گذشته موضوع ایجاد بورس ارز به
عنوان یکی از ضرورتهای اقتصاد کشور در شورای عالی بورس مطرح شد اما اکنون بانک مرکزی اعالم کرده که نیازمند انجام معامالت فیزیکی است و
چند وقتی نیز کارگزاریها ،صرافیها و بانکها را با بخشنامه خود درگیر خرید و فروش ارز آزاد کرده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس دهم اظهار کرد :آیا طی چند روز گذشته نرخ میانگینی در میان صرافیها تعیین نشده است؟ همین نرخ باید رسمی شود
و نباید گپ میان نرخ آزاد و رسمی را بیشتر کنیم.
پورابراهیمی عنوان کرد :امیدواریم با قول مساعد روز گذشته طیبنیا وزیر اقتصاد اقدامات الزم در بحث پیمانهای پولی و بازار ارزی صورت گیرد .اکنون
ارزش برابری پول ملی در مقابل یورو افزایش یافته اما وضعیت اقتصادی کشور بدین ترتیب است.
وی ادامه داد :بازار سرمایه باید در حوزه دانشبنیان نیز نقش محوری ایفا کند و مجلس میتواند در این زمینه همکاری الزم را داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد :ما به آینده اقتصاد کشور بسیار امیدوار هستیم و خالءهای ایجاد شده در زمان تحریمها نمیتواند ما را
از مسیرمان دور کند؛ هر چند که در زمان تحریمها هزینههای بسیاری را متحل شدیم اما ایران در دهه آینده به قدرت نخست اقتصادی منطقه تبدیل
خواهد شد.

| 65

دومین همایش مالی اسالمی

خبرگزاری آنا

رئیس سازمان بورس خبر داد:
تحقق تامین مالی  100هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه تا پایان امسال
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از رسیدن میزان تامین سرمایه بازار بورس به  100هزار میلیارد تومان تا پایان
امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا ،شاپور محمدی در دومین همایش مالی اسالمی با بیان اینکه رشد بازار سرمایه در تامین مالی بسیار باال و امیدوار
کننده است ،افزود :این تامین سرمایه با توسعه معامالت اوراق سلف در بورس کاال ،افزایش میزان سرمایه ،پذیرش شرکتهای جدید و  ...محقق خواهد
شد.
وی درباره میزان مشارکت مردمی در بازار بورس نیز اظهارکرد :در حوزه مشارکت مردمی عملکرد بازار سرمایه بسیار مناسب است و  10میلیون و 646
هزار کد سهامداری وجود دارد که از هدفگذاری 10میلیون نفری سال  95نیز تا کنون فراتر رفتهایم.
محمدی ارزش بازار سرمایه را بالغ بر  632هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت :ارزش امسال بازار سرمایه در مقایسه با سنوات گذشته بسیار رشد
داشته به طوری که پیشبینی میشود که ارزش بازار تا پایان سال به عدد  688هزار میلیارد تومان برسد.
وی ادامه داد :میانگین ارزش معامالت تا سال جاری بالغ بر  32هزار میلیارد تومان بوده اما این عدد در  9ماهه امسال از  135هزار میلیارد تومان فراتر
رفته و پیشبینی میکنیم که به رقم  170هزار میلیارد تومان نیز برسد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :سود باید مشروعیت داشته باشد در غیر این صورت تفاوتی با روشهای غیر قانونی نخواهد داشت .باید
قبول کنیم که سود زمانی موضوعیت دارد که مشروع و مطابق با قوانین فقهی باشد.
به گفته وی اکنون اوراق صکوک اجاره ،اوراق منفعت و سایر ابزارهای مالی اسالمی رشد بسیار خوبی داشته و باید بحث روششناسی مالی اسالمی نیز
مورد توجه قرار گیرد.
محمدی تاکید کرد :اکنون ابزارهای مالی ما تماما اسالمی هستند و امیدواریم که در آینده نیز شاهد توسعه بیشتر ابزارهای مالی اسالمی چه در حوزه
مالکیت و چه در حوزه اوراق بدهی باشیم.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه جزء بخشهای پیشرو اقتصاد به لحاظ تکنولوژی ،مدیریتی ونیروی انسانی است ،گفت :خوشبختانه سطح مدیریت در
کارگزاریها و شرکتهای پذیرفته شده در بورس قابل قبول بوده و این نوع نگاه موجود نیز در حال پیشرفت است.
محمدی با اشاره بر بند  9اصول کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد :بند  9به تقویت نظام مالی اشاره دارد اما مردمی کردن اقتصاد شفافیت و تقویت همه
جانبه نظام اقتصادی کشور نیز جزء بندهای مهم این اصل است.
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محمدی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه ذینفعان متعددی دارد که شامل سرمایهگذاران و تامینکنندگان منابع مالی است ،افزود :در برخی حوزهها حضور
شرکتهای مالی در بازار سرمایه به عنوان لطف تلقی میشود در حالی که اصال چنین امری موضوعیت ندارد و این بازار به صورت برد برد عمل میکند .به
عبارتی بازار سرمایه هم فرصتی برای شرکتهای تولیدی محسوب میشود و هم این فرصت را در اختیار سرمایهگذار قرار میدهد.
این مقام مسئول ابراز کرد :گاهی تنها به یک بعد از بازار سرمایه توجه میشود در حالی که این بازار یک مکانیزم فرا بعدی است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران اکنون جزء  20اقتصاد برتر دنیا است ،تاکید کرد :با این حال بازار سرمایه جزء  30بازارهای بینالمللی است بنابراین ما هنوز
 10پله از اقتصاد خود در عرصه بینالمللی عقب هستیم.
وی با اشاره بر بند  3سیاست اقتصاد مقاومتی اظهار کرد :بند  3اصل کلی اقتصاد مقاومتی بر محور قرار دادن رشد بهرهوری اشاره دارد که بازار سرمایه
میتواند در این زمینه بسیار کمک کننده باشد.
محمدی با بیان اینکه بند  9سیاست اقتصاد مقاومتی نیز اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصادی ملی را مورد تاکید
قرار میدهد ،تصریح کرد :یکی از ابزارهایی که اخیرا در بازار سرمایه راهاندازی شده معامالت اختیار است که شاید تا کنون کمتر به ابعاد آن توجه شده
است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود :برخی بر این باورند که این ابزار تنها با هدف کسب سود راهاندازی شده است تا در ازای خرید و فروش آن منفعتی
حاصل شود که البته این باور صحت دارد اما هدف اصلی ما این است که شرکتها از پرتفوی این موارد سود کسب کنند.
وی با بیان اینکه معامالت اختیاری به ثبات بیشتر بازارها کمک میکند ،تصریح کرد :بازار زمانی میتواند ثبات داشته باشد که در ابتدا آپشن باشد و سپس

بحث تقسیم بود قانون تجارت اصالح شود .از طرفی صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله شوند.
به گفته وی ممکن است طی یکی دو سال آینده بخش اعظمی از این ابزارها عملیاتی شوند اما آثار آنها طی دهها سال آتی نمایان خواهد شد.
محمدی با بیان اینکه در صورت وجود مکانیزمهای صحیح در اقتصاد مانند بورس کاال باید به صورت تمام قد از این فرصت حمایت شود ،تاکید کرد :بسیاری
از کشورها بورس انرژی ندارند بنابراین باید همراهی دولت و سایر ارگانها در این حوزه بیشتر شود.
وی با اشاره بر ابالغ  IFRSدر بخش سیاستگذاری خارجی از سوی سازمان بورس ابزار کرد :زمانی که میگوییم  IFRSمیتواند به شفافیت کمک کند
منظور تنها شفافیت در بازار بورس نیست بلکه کل بدنه اقتصاد را شامل میشود.
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رئیس کمیته فقهی بورس مطرح کرد؛
تعیین تکلیف بدهیهای دولت شاهکلید عبور از رکود اقتصادی
رئیس کمیته فقهی بورس با بیان اینکه امروز بدهیهای دولت یکی از بزرگترین چالشهای بخش خصوصی محسوب
میشود ،گفت :صاحبنظران اقتصادی معتقدند که تعیین تکلیف این بدهیها و پرداخت آن به پیمانکاران شاهکلید
عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران خواهد بود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا ،عباس موسویان در دومین همایش مالی اسالمی که صبح امروز در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد ،با بیان اینکه یکی
از روشهای تامین کسری بودجه در اقتصاد ،استقراض از بانک مرکزی است ،افزود :این شیوه آثار و تبعات بلندمدت تورمی بسیاری را به اقتصاد تحمیل
میکند که قابل دفاع نیست .همچنین استقراض از خارج از کشور نیز روش دیگری برای تامین کسری بودجه به شمار میرود که وابستگی ایجاد میکند.
بنابراین متکی شدن به مردم و مشارکت دادن آنها در تامین مالی پروژهها بهترین شیوه ممکن خواهد بود.
وی ادامه داد :انباشته شدن بدهیهای دولت عالوه بر کاهش توان پیمانکاران ،امکان شروع پروژههای جدید را نیز که منتج به رشد تولید و اشتغالزایی
خواهد شد ،از بین میبرد.
موسویان تاکید کرد :در سالهای گذشته به دلیل نبود بازار متشکل بدهی ،اکثر بدهیهای دولت به صورت زنجیرهای به نظام بانکی و در ادامه به بانک
مرکزی منتقل شد .این روند دو پدیده قفل شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی
را به همراه داشت.
به گفته وی ،این دو پیامد زمینهساز رکود تورمی در کشور شد و به اعتقاد کارشناسان تشکیل بازار بدهی در ایران میتواند زمینه خروج غیرتورمی از رکود
را فراهم کند.
به گفته رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ،به علت ممنوعیت ربا در اسالم نمیتوان از ابزارهای متعارف دنیا برای تامین مالی استفاده کرد،
بنابراین متفکران مسلمان توانستند ابزارهای سودمند مفید و واقعی را طراحی کنند .وی تاکید کرد :یکی از ابزارهای مالی جایگزین ،انتشار اوراق بهادار
اسالمی است که برای تامین مالی دولتها ،شرکتها و شهرداریها میتوان از آن استفاده کرد .از طرفی دولتها برای تامین کسری بودجه خود و یا تسویه
دیون میتوانند با انتشار اوراق بهادار اسالمی و کسب نقدینگی ،کسری بودجه خود را تامین یا دیون خود را تسویه کنند.

موسویان ابراز کرد :دولت میتواند با توجه به نوع نیاز و سررسید پرداخت بدهی ،انواعی از اوراق بهادار اسالمی را منتشر کند که از این دست میتوان به
اوراق اجاره ،اوراق منفعت ،اوراق سلف ،اوراق مشارکت و اوراق مرابحه اشاره کرد .وی با بیان اینکه از نظر شریعت ،ایجاد بدهی مکروه است ،عنوان کرد :تا
زمانی که انسان توان دارد نباید خود را وارد منطقه بدهی کند؛ هرچند که این اقدام حرام نیست.
رئیس کمیته فقهی بورس خاطرنشان کرد :بنابراین آنچه که میتوان به دولت ،شهرداریها و شرکتها عنوان کرد این است که در انتشار اوراق بدهی اصل
بر کراهت است ،مگر اینکه بتوانند نیاز خود را از منطق شریعت اثبات کنند.
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رییس سازمان بورس اعالم کرد
اقتصاد ایران جزو  ۲0اقتصاد دنیاست
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد اقتصاد ایران جزو  ۲0اقتصاد برتر دنیاست .او تاکید میکند که

شفافیت در بورسهای ایران به شفافیت در کل اقتصاد کمک میکند.
به گزارش ایسنا ،شاپور محمدی در دومین همایش مالی  -اسالمی که امروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد دربارهی نقش بازار سرمایه در تحقق اقتصاد
مقاومتی ،گفت :محورهای مختلف در حوزه اقتصاد مقاومتی وجود دارد که اکثر اهالی بازار سرمایه این  24بند را بارها مرور کردهاند .باید بگویم بازار سرمایه
هم از لحاظ مدیریتی و هم از لحاظ نیروهای نخبه جزو بخشهای پیشروی اقتصاد است.
وی افزود :خوشبختانه در این حوزه مدیریت هوشمند حاکم است و تمام افرادی که در این حوزهها کار میکنند نگاهشان رو به تقویت است .تقریبا در تمام
بندهای اقتصاد مقاومتی جایگاهی برای بازار سرمایه متصور شدهاند .البته چند بند از بقیه بندها پررنگتر است که از آنها میتوان به مردمیکردن اقتصاد و
شفافیت در اقتصاد اشاره کرد.
رییس سازمان بورس اضافه کرد :ممکن است بعضی از دوستان بگویند ما اقتصاد را مردمی کردیم و سهام عدالت هم در حال عملیاتی شدن است ،پس ما

 50میلیون کد سهامداری خواهیم داشت ولی باید بگویم که بحث شفافیت و مردمیکردن اقتصاد محدود به این موضوع نیست .بازار سرمایه نقش توزیع
منابع را دارد هرچه این نقش درستتر ایفا شود در رشد اقتصادی کشور موثرتر است.
محمدی با اشاره به توسعه کا رآفرینی به عنوان یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی ،گفت :بازار سرمایه میتواند برای توسعه کارآفرینی یک کانال باشد .وقتی
در فرابورس بحث شرکتهای دانشبنیان و سرمایهگذاری جسورانه مطرح میشود مشخص است که این کانالها برای این موضوع هستند و یک فرصت
سرمایهگذاری برای عامه سرمایهگذاران است .او ادامه داد :نباید این طور فکر کرد که ما به بخش دانشبنیان و سرمایهگذاری جسورانه لطف میکنیم .خیلی
وقتها اگر شرکتی از طریق بازار سرمایه تامین مالی کند فکر میکنند که به این شرکت لطف شده است در صورتی که اصال اینطور نیست .بازار سرمایه
یک شرایط برد – برد را برای همه به وجود میآورد تا هم سرمایهگذار و هم سرمایهپذیر برد کنند .وی تاکید کرد :بازار سرمایه یک مکانیزم فرابعدی است.
در پی  50سالی که بازار سرمایه را در کشور داریم این بازار رشد خوبی کرده است بهطوری که به یاد میآوریم در سال  69و  70قیمتها در روزنامهها
میآمد اما االن این بازار گسترش زیادی پیدا کرده است.
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رییس سازمان بورس با اشاره به راه اندازی اختیار معامالت ،اظهار کرد :اختیار خرید و فروش اخیرا در بازار سرمایه ایران راهاندازی شد البته این ابزارها تنها
برای کسب سود نیستند ،بلکه اهداف دیگری از جمله کمک به عمق بازار نیز در راهاندازی آنها وجود دارد.
محمدی در بخشی از صحبت هایش اقتصاد ایران را جزو اقتصاد اول دنیا نام برد و تاکید کرد که بازار سرمایه ما بین  30بازار سرمایه اول جهان است .وی
ادامه داد :وقتی مکانیزم صحیح بورس کاال وجود دارد همه باید تمامقد از آن دفاع کنند و کسی با اشکاالت کوچک آن را زیرسوال نبرد.
رییس سازمان بورس با اشاره به تهیه صورتهای مالی به روش  ،IFRSگفت :به بانکها و بیمهها و شرکتهایی که باالی  1000میلیارد تومان سرمایه دارند
ابالغ شده که صورتهای مالیشان را از طریق  IFRSتقدیم کنند و این موضوع نه تنها به شفافیت بازار سرمایه ،بلکه به شفافیت کل اقتصاد کمک میکند.

همچنین شفافیت در بورس کاال به کل اقتصاد کمک میکند.

 باز نشر :تجارت آنالین  ،پایگاه خبری تحلیلی پول نیوز
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد
الزام افشای صورت مالی نهادهای عمومی /حسابهای غیرشفاف محدود میشود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد :تمام نهادهایی که در حوزه فعالیتهای عمومی هستند ،باید اطالعات و
صورتهای مالیشان را افشا کنند که متولی افشای آ ن سازمان بورس است که اگر این کارها را نهادها انجام ندهند،
حسابهای بانکی آنها محدود خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در همایش مالی اسالمی ایران با انتقاد از عدم راهاندازی بورس ارز گفت :متاسفانه بانک مرکزی و
دولت نسبت به یکسانسازی نرخ ارز بیتوجه هستند در حالی که راهاندازی بورس ارز و یکسانسازی رانتهای میلیاردی را از بین خواهد برد.
وی ادامه داد :روز گذشته اعتراض خود درباره درگیر کردن بانک ها نسبت به خرید و فروش ارز را به رئیس کل بانک مرکزی اعالم کردیم و او نیز قول داد
تا هر چه سریعتر بورس ارز را راهاندازی کند .باید مشخص کرد مکانیزم کشف قیمت ارز بین صرافیها و بانکها طی روزهای گذشته چطور بوده و بانک
مرکزی همان شیوه را رسمیت بخشد.
پورابراهیمی گفت :حرکتهای خوبی از حوزه بازار سرمایه و در حیطه قانونگذاری صورت گرفته که آثار مثبت آن هنوز هم قابل مشاهده است .این در
حالی است که در دوران جنگ مباحث مرتبط با آن متوقف شد که نقطه عطف آن تثبیت قانون بازار سرمایه بود البته در قانون حل موانع تولید نیز طراحی
بازار بدهی در کشور صورت گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد :البته انت قادهایی به بازار بدهی وجود دارد چرا که تامین مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در این
بازار در اولویت قرار گرفته است نوعی نرخشکنی میکند.
وی با بیان اینکه نرخ بین بانکی که هماکنون افزایش یافته باید در مسیر اصالح قرار میگرفت ،گفت :البته اقداماتی به تازگی انجام شده که قابل تاکید
است .به نحوی که یکی از ارکان توسعه فعالیتهای اقتصادی در کشور ،اصل شفافیت اطالعات که متاسفانه شاهد عدم افشای اطالعات هستیم.
وی افزود :تمام نهادهایی که در حوزه فعالیتهای عمومی هستند ،باید اطالعات را افشا کنند در حالی که اکنون  7000خیریه در کشور داریم که هیچ یک
صورتهای مالی خود را افشا نمیکند .بر اساس قانون تمام نهادهای انقالبی و سیاسی حتی خیریهها و موقفهها باید صورتهای مالی را افشا کنند که متولی
افشا نیز سازمان بورس است .که اگر این کار را نهادها انجام ندهند ،تغییرات آن ثبت نمیشود و حسابهای بانکی آنها محدود خواهد شد.
وی افزود :حمایت از ایجاد فعالیت های بورس کاال برای ابزارهای مالی بحث کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف ،سلف موازی و
اختیار معامله نیز در صحن علنی مجلس مورد توجه واقع شده است .این در حالی است که برای اصالح قانون بانکداری نیز اقداماتی نیز در حال انجام است.
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صالح آبادی:
گام های چهارگانه نظام سازی مالی اسالمی
در جمهوری اسالمی نه تنها به نظام مالی اسالمی توجه می شود بلکه تمام قوانین مالی منطبق بر شرع اسالم است و
شورای نگهبان نیز به عنوان نهاد ناظر بر این قوانین نظارت دارد و اصولی که منطبق بر شرع اسالم است را مورد

تصویب قرار می دهد.
به گزارش ایلنا ،علی صالح آبادی ،رییس انجمن مالی اسالمی ایران در دومین همایش مالی اسالمی ضمن خیر مقدم به پژوهشگران ،دانشجویان ،مدیران
عامل بانک ها و سازمان بورس و همچنین فعاالن حوزه مالی ،با بیان مطلب فوق نظام مالی اسالمی را مقوله مهمی خواند و گفت :عالوه بر کشورهای
مسلمان ،در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه می شود .زیرا این نظام ابزار بسیار مناسبی برای جذب سرمایه مسلمانان در این کشورهاست.
وی در ادامه به چهار گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی در کشور است اشاره کرد.
صالح آبادی توسعه پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی را گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی خواند و خاطرنشان کرد :فکر ،ایده و
مطالعه مبنای توسعه پژوهش های مالی و کاربردی در نظام مالی و اسالمی است .وی گام دوم را مبتنی بر پژوهش ها ارزیابی کرد و گفت :وضع قوانین و
مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و همچنین حوزه حسابداری گام دوم برای نظام سازی در حوزه مالی اسالمی است.

رییس انجمن مالی اسالمی ایران گام سوم را آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای فعاالن حوزه اقتصادی بیان کرد .وی
ایجاد کمیته های فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه را گام آخر خواند.
سخنگوی انجمن مالی اسالمی با اشاره به آغاز فعالیت این انجمن در سال گذشته گفت :در این مدت اقدامات ارزنده ای توسط انجمن مالی اسالمی انجام
شده است و برنامه های پنج ساله و ده ساله تدوین و طراحی شده است .وی ادامه داد :انجمن مالی اسالمی قادر به نظام سازی در این حوزه است و می
تواند در حوزه آموزش ،پژوهش و قانون گذاری در وضع قوانین کمک های و مشاوره های کاربردی ارائه دهد.
صالح آبادی اظهار داشت :انجمن مالی اسالمی موفق به برگزاری دوره مالی اسالمی در مقطع دکتر شده است و همچنین برنامه راه اندازی دوره های MBA
و  DBAمالی اسالمی را دارد .وی در بخش پایانی سخنان خود به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد :انجمن به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی
دارد مجلس را در طرح ها و لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند البته این انجمن از مجلس انتظار دارد جایگاه قانونی این
انجمن و انجمن های دیگری که در حوزه اقتصادی کار می کنند را ارتقا دهد.
این مقام مسوول نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور را خطاب قرار داد و گفت :این نهادها می توانند به انجمن مالی اسالمی به عنوان یک
بازوی مشورتی اتکا کنند.
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پورابراهیمی:
سیطره دالر در کشور باید برچیده شود
پورابراهیمی ،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به عنوان دومین سخنران در دومین همایش مالی

اسالمی به جایگاه و نقش مجلس در حوزه مباحث مالی با رویکرد اسالمی در کشور پرداخت.
به گزارش ایلنا؛ ،این نماینده مردم کرمان و راور در ابتدا با اشاره به تاریخچه قوانین بازار سرمایه پس از انقالب در کشور اظهار داشت :اوایل انقالب و دوران
جنگ تحمیلی ،بین سال های  57تا  ،68به بازار سرمایه توجهی نشده بود .اما در سال  68که آغاز سال اول برنامه توسعه اقتصادی بود به قوانین و مباحث
قانون گذاری در حوزه اقتصادی به طور عام و بازار سرمایه بطور خاص توجه شد.
وی ادامه داد :نقطه عطف قوانین در بازار سرمایه به سال  84باز می گردد .در این سال اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور بویژه بازار سرمایه در حوزه مباحث
قانون گذاری رخ داد.
این مقام مسوول طراحی بازار بدهی را یکی از ابزارهای نوین در بازار سرمایه خواند و گفت :در ابتدا قرار بود که بازار بدهی ابزاری برای تامین مالی در بخش
خصوصی باشد .اما در عمل ابزاری برای تامین مالی در بخش دولتی شد و این موضوع سبب می شود که بازار بدهی نیاز به بازنگری هایی داشته باشد .چرا
که اکنون بازار بدهی سیاست های بانک مرکزی را متاثر کرده است.
وی با اشاره به تامین مالی در بخش کشاورزی گفت :تامین مالی در بخش کشاورزی در حوزه گندم و نرخ هایی که برای تامین مالی تعیین شد بر بازار بین
بانکی تاثیر گذاشته است و سبب فاصله میان نرخ تورم در اقتصاد و نرخ سپرده گذاری و نرخ تامین مالی شده است.
وی ضمن اشاره به برنامه ششم توسعه گفت :اخیرا بندهایی تصویب شده است ،بندهایی مانند حمایت از فعالیت بورس کاال ،انتشار ابزارهایی مرتبط با بخش
کشاورزی و همچنین ابزارهایی مانند :سلف ،سلف موازی و اختیار معامله که نشان از توجه مجلس به توسعه بازار سرمایه دارد.
رئیس سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ضرورت اصالح نظام بانکی گفت :قانونی که در نظام بانکی تدوین شده است عمر  33ساله دارد
این قانون همان عملیات بانکی بدون ربا است و اکنون الزم است با توجه به شرایط اقتصادی و متناسب با مقتضایات روز اصالح شود.
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پیش نویس تجاری سازی علم در دست تدوین است
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه در مجلس نهم به حوزه الیحه بانکداری بدون ربا ورود شد ،گفت :در مجلس دهم نیز کمیسیون اقتصادی در حال بررسی
این الیحه است .خوشبختانه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم دارای سوابق و تحصیالت اقتصادی هستند که فرصتی است برای نظام تا از این ظرفیت
استفاده کند.
به گفته وی دولت در این رابطه دو الیحه در دست دارد اما مسیرهای تصویب دولت زمان بر است.
پورابراهیمی از تصویب کلیت قانون بانکداری بدون ربا در اول مهرماه در مجلس خبر داد و گفت :در حال حاضر جزئیات در دست بررسی است و دو هفته
پیش هم خدمت مراجع رفتیم تا بروزرسانی این قانون را به تایید مراجع برسانیم که با استقبال خوب مراجع تقلید مواجه شدیم.
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 البته ما رونوشت الیحه را دریافت
کرده و در بررسی ها مورد نظر قرار می دهیم.
پور ابراهیمی از اعضای انجمن مالی اسالمی درخواست کرد در حوزه مباحث اسالمی متناسب با تجربه جهانی در کشورهای مثل مالزی ،عربستان وحتی
انگلستان کمک گرفته و همچنین از ظرفیت های علمی داخل نیز استفاده شود .چرا که امروز تخصص ها و رشته ها در این حوزه بسیار پیشرفت کرده
است.
وی همچنین در خصوص بورس ارز گفت :نشستی با رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای بررسی التهابات ارزی برگزار شد از چند سال گذشته در
شورای عالی بورس موضوع راه اندازی بورس ارز بررسی شد و ضرورت آن مورد تاکید قرار گرفت.
رییس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی معتقد است بورس ارز نیازمند ارز فیزیکی است ،گفت :رویکرد بورس ارز کمک به کم شدن معامالت
فیزیکی است و گرفتاری های بازار ارز را برطرف می کند .اما نمی دانیم چرا بانک مرکزی در انجام آن تعلل می کند .همانند تک نرخی شدن ارز که چهار
سال است که قرار است انجام شود اما هنوز اجرایی نشده است .در حال حاضر نزدیک به دوهفته است که بانک مرکزی مجوز مبادله ارز آزاد و مبادله ای را
به بانک ها اعالم کرده است و با میانگین قراردادن این دو نرخ به راحتی کشف قیمت برای تک نرخی کردن ارز انجام می شود.
وی معتقد است :وضعیت فعلی بازار ارز باعث یک رانت میلیاردی شده که نفعی برای مردم نداردو مجلس به این موضوع معترض است .دکتر سیف نیز
نظرات مجلس را پذیرفته و قرار است به زودی بورس ارز اجرابی شود .به همین دلیل رییس کل بانک مرکزی روز گذشته قول راه اندازی این بازار را دادند
و سیطره دالر در کشور باید برچیده شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه راه اندازی صندوق های جسورانه را اقدام بسیار مثبتی دانست و گفت :امروز بازار سرمایه کشور در حوزه اقتصاد
دانش بنیان باید نقش محوری داشته باشد .مجس هم در این حوزه کمک می کند و در حال حاضر پیش نویسی تجاری سازی علم در مجلس در حال
بررسی است تا بصورت طرح ارائه شود.
وی در خاتمه تاکید کرد :به آینده اقتصاد کشور خوشبین هستیم محدودیت های اخیر در بحث تحریم ها خللی در توسعه اقتصاد ایجاد نمی کند و از موانع
عبور می کنیم.
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عضو کمیته فقهی سازمان بورس مطرح کرد؛
تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسالمی با ارائه مقاله ای تحت عنوان "اوراق
اجاره روی دارایی طلبکاران" به راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران پرداخت.

به گزارش ایلنا؛ سیدعباس موسویان پژوهشگر ارشد مالی اسالمی با بر شمردن مشکالت انباشت بدهی های دولت گفت :انباشته شدن بدهی های دولت
ضمن کاهش توان پیمانکاران ،امکان شروع پروژه های جدید را که به توسعه اشتغال زایی و رشد تولید منجر می شود از بین می برد.
وی ادامه داد :در سالهای گذشته به دلیل نبود بازار متشکل از بدهی اکثر بدهی های دولت به صورت زنجیره ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی
منتقل می شد؛ این روند دو پدیده در اقتصاد کشور را به همراه داشت.
این عضو کمیته فقهی ،قفل شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات بانکی و رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی را از پیامدهای
انباشته شدن بدهی های دولت خواند که منجر به رکود تورمی در اقتصاد کشور می شد.

موسویان با اشاره به سازماندهی بدهی های دولت از طریق بازار بدهی اظهار داشت :امروزه یکی از چالش های دولت بدهی هایی است که دولت به بخش
خصوصی دارد و صاحبنظران اقتصادی معتقدند که تعیین بدهی های دولت و پرداخت آن به پیمانکاران شاه کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است.
وی ادامه داد :دولت از طریق سازماندهی بازار بدهی شرایط برون رفت از شرایط رکودی را فراهم می کند و همچنین برای سرمایه گذاران ابزارهای نوینی
به ارمغان آورده می شود.
این پژوهشگر مالی و اسالمی راه کارهای پرداخت بدهی دولت را برشمرد و گفت :استقراض از بانک مرکزی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه از جمله
راهکارهای پرداخت بدهی دولت است.
وی در خصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه هم عنوان کرد :اسناد خزانه اسالمی و اوراق بهادار اسالمی (صکوک) از جمله این راهکارهاست که شامل
اوراق مشارکت ،اوراق اجاره ،اوراق منفعت ،اوراق سلف و اوراق مرابحه می شود.

این مقام مسوول اوراق بهادار را اوراقی با نام و قابل انتقال دانست که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی با مبنای انتشار اوراق اجاره است و
افزود :انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق اجاره عبارت است از :اجاره به شرط تملیک و اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با
قیمت معین.
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وی در خصوص اسناد خزانه اسالمی گفت :این اسناد پس از تایید مجلس و فقهای شورای نگهبان از سال  84عملیاتی شد که در چند مرحله نیز به
تحقق پیوست.
سید عباس موسویان در ادامه ،به دو مدل تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه اشاره کرد.
وی ادامه داد :در مدل نخست ،طلبکار دولت دارایی خود را به صورت فروش نسیه به دولت واگذار می کند ،سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی
منتشر می کند و پس از آن نهاد واسط دارایی را برای استفاده به طلبکار اجاره می دهد؛ طلبکار باید اجاره بها پرداخت کند ،اما از آنجایی که از دولت
بابت فروش نسیه دارایی طلب دارد ،پرداخت اجاره بهای استفاده از دارایی را به دولت حواله می دهد.
وی مدل دوم را این گونه تشریح کرد :طلبکار دولت دارایی خود را بصورت فروش نقد به سرمایه گذاران واگذار می کند و بر اساس مدل متداول اوراق
اجاره ،تامین مالی انجام می دهد .آنگاه دولت در قرارداد اجاره به شرط تملیک دومی به طلبکار واگذار می کند وطلبکار با دولت بدهی همدیگر را تهاتر
می کنند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس در انتهای سخنان خود برای انتشار اوراق بدهی دو منطق شرعی و مالی قید کرد.
وی در منطق شرعی به کراهت انتشار اوراق بدهی اشاره کرد و گفت :انتشار اوراق بدهی مکروه است مگر اینکه از نظر شرع نشان داده شود که امر
واجبی برای حل مشکالت در میان است.
موسویان در منطق مالی هم تاکید کرد :سیاست گذاران بازار بدهی باید به حجم انتشار اوراق بدهی توجه کند که متناسب با کل بازار و از ظرفیت قابل
قبولی برخوردار باشد.

 باز نشر :روزنامه هدف و اقتصاد  ،سایت خبری بورس پرس ،پایگاه خبری نفت،انرژی و اقتصاد
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خبرگزاری ایلنا
رییس سازمان بورس در دومین همایش انجمن مالی اسالمی؛
ابزار دارایی بر ابزار بدهی اولویت دارد 100/هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه تا پایان سال
رییس سازمان بورس صبح امروز در دومین همایش انجمن مالی اسالمی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بهترین فرصت
برای کسب سود است گفت :همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند می توانند وارد بازار
سرمایه شوند.
به گزارش ایلنا ،شاپور محمدی به راه اندازی صندوق های جسورانه و ورود شرکت های دانش بنیان در فرابورس اشاره کرد و گفت :این موضوع کانال ویژه
و خاصی است که به ارزش گذاری فکر ناب ،تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام کمک می کند.
وی تاکید کرد :ورود صندوق های جسورانه به بازار سرمایه صرفا فرصتی برای این صندوق ها نیست .بلکه برای فعاالن بازار سرمایه نیز فرصتی است که در
شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کند.
به اعتقاد رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مکانیسم بازار سرمایه ساز و کار برد  -برد است و فرصتی دو طرفه برای صندوق ها و سرمایه گذاران ایجاد
شده است.
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه بازار سرمایه نقش چند جانبه و چند بعدی دارد ،گفت :بازار سرمایه فرابعدی است  ،اما در تحلیل ها برخی از

ابعاد نادیده گرفته شده و بیش از حد بر روی یک بعد تمرکز می شود.
وی با اشاره به قدمت پنجاه ساله بازار سرمایه ایران گفت :در این سالها برای این بازار زحمات زیادی کشیده شده و بازار گسترش قابل توجهی داشته است.
محمدی با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان می رسد ،گفت :این تامین مالی از محل های متنوعی از جمله افزایش
سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوق ها است .در عین حال ،تالش می شود تا پایان سال رقم تامین مالی از بازار
سرمایه به  100هزار میلیارد تومان برسد که رشد باال و چند صد در صدی است.
وی ادامه داد :در حوزه مشارکت آحاد مردم عملکرد بسیار خوب بوده است و تا کنون بیش از  10میلیون و  640هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود
دارد که از هدف گذاری سال  95که ده میلیون کد بوده فراتر رفته است.
به گفته وی ارزش بازار به  642هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به  688هزار میلیارد ریال برسد.

رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزء  20اقتصاد اول دنیا است ،گفت :اما بازار سرمایه کشور ما در رده سی بازار اول دنیا قرار دارد و هنوز
 10پله برای اینکه به اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد پس نباید هدف ها را کوچک دید.
محمدی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت :کارایی و بهره وری بحث مهم هر بازاری است همچنین از دیگر نکات اقتصاد مقاومتی اصالح و
تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.
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رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد گفت:
اخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز اجرا نشده که اجرای آن بسیار مهم
است.
وی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،گفت :برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا افراد
سود کسب کنند در صورتیکه اهداف دیگری هم وجود دارد .یکی از این اهداف این است که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی
که به عنوان استراتژی بلند مدت است درآمد کسب کنند .این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
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 .محمدی افزود :ابزار
اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست .
محمدی با تأکید بر اینکه قابل معامله شدن صندوق ها در بازار سرمایه مانع انحراف می شود ،گفت :باید توجه شود که ممکن است همه ابزارها در یکی
دو سال آینده عملیاتی شود اما در سالهای اول آثار آنها خیلی ملموس نیست و اثرات عمیق در سالهای بعدی خود را نشان می دهد .وی در ادامه با اشاره
به اینکه در حوزه کمک به شرکت های صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورسهای کاالیی کارهای بسیاری انجام شده است ،گفت :این رینگها
فرصت بسیار بزرگی است.
وی به انتقادهای غیر کارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود :معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معامالت است باید در تحلیلها همه
جوانب در نظر گرفته شود .در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کاال فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال کوچک فرصتهای
خوب را زیر سوال برد.

وی بورس انرژی را افتخار کشور خواند و افزود :کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند .انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید
درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند.
محمدی به ابالغ  IFRSتوسط سازمان بورس به گروهی از شرکت ها اشاره کرد و گفت : IFRSدر شفافیت کل اقتصاد اثر دارد و بسیاری از تصمیمها و
فعالیتهای سازمان بورس برای شفافیت کل اقتصاد است .وی افزود :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این
اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی عبور می کند چراکه سود وقتی مشروع است ،ارزشمند خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :ابزارهای بدهی هم تماما اسالمی است و ما در کشور به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی -اسالمی دنیا
معامله می شود.
محمدی در دومین همایش مالی – اسالمی به انجمن مالی اسالمی پیشنهاد کرد از این به بعد در بحث روش های مالی اسالمی وارد شده و این حوزه
مورد توجه قرار بگیرد .نحوه استنتاج ،رسیدن به ابزارها ،مشتقه روی ابزارها و امثال آن از ظرفیت باالیی برای توسعه برخوردارند .این ابزارها ظرفیت
خوبی برای عدالت ،سالمت و دوری از ربوی بودن معامالت هستند .وی با تأکید بر اینکه انجمن در این حوزه بسیار می تواند کمک کرده و نقش مشورتی
داشته باشد ،گفت :انجمن به گفتمان سازی و نزدیکی ذهن ها کمک کند.
محمدی در پایان تصریح کرد :در بازار سرمایه ابزار دارایی بسیار مهم است و این ابزار بر ابزار بدهی اولویت دارد  .به عبارت دیگرابزار بدهی در کنار ابزار
دارایی است که معنا می یابد .وی خاطرنشان کرد :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیتها
از کمیته فقهی عبور می کند چراکه سود وقتی مشروع است ،ارزشمند خواهد بود.
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در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی؛
اولین جایزه مالی اسالمی به سازمان بورس رسید
اولین جایزه مالی اسالمی ،صبح امروز در دومین همایش مالی اسالمی به دو شخص حقیقی و حقوقی که در زمینه نشر

دانش مالی – اسالمی تالش بیشتری کرده اند ،اعطا شد.
به گزارش ایلنا  ،در حاشیه این همایش که امروز یکشنبه 12دی در دانشگاه الزاهرا(س) برگزار شد ،جایزه شخص حقوقی به سازمان بورس و اوراق بهادار
رسید و دکتر شاپور محمدی رئیس این سازمان به نمایندگی از سازمان بورس این جایزه را دریافت کرد.
همچنین حجتاالسالم والمسلمین سیدعباس موسویان دبیر فقهی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اولین شخص حقیقی برنده جایزه مالی
اسالمی در ایران شد و جایزه خود را دریافت کرد.
بر اساس این گزارش ،کتاب نخستین همایش مالی اسالمی نیز منتشر و در روز همایش رونمایی و عرضه شد.
عالوه بر این ،سایت انگلیسی زبان انجمن مالی اسالمی فعال و کتابخانه انگلیسی این انجمن نیز در این وبسایت بارگزاری شده است .در این سایت استفتائات
در حوزه مالی – اسالمی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

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

 باز نشر :بورس ۲۴
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صالح آبادی عنوان کرد:
 ۴راهکار عملی برای نظامسازی در حوزه مالی اسالمی
گروه اقتصاد :رئیس انجمن مالی اسالمی ایران عنوان کرد :پژوهش در حوزه مالی اسالمی ،وضع قوانین و مقررات

براساس بازارهای مالی اسالمی ،آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاهها و ساختارسازی در نظامهای مالی ۴ ،راهکار
عملی برای نظامسازی در حوزه مالی اسالمی هستند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)  ،علی صالح آبادی ،مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رئیس انجمن مالی اسالمی ایران صبح امروز در دومین
همایش مالی اسالمی اظهار کرد :هر چند قانون اساسی و مقررات مالی ما تماما منطبق بر شرعیت مقدس قرآن است اما بخشهایی از قوانین مالی منحصر
به کشور ما نیست و در بیشتر کشورهای دنیا به موضوع مالی اسالمی برای جذب منابع مالی مسلمانان میاندیشند.
وی ادامه داد :ما در کشور خود  4راهکار عملی برای نظام سازی در زمینه مالی اسالمی را دارا هستیم که از جمله شامل پژوهش در حوزه مالی اسالمی و
همچنین وضع قوانین و مقررات براساس بازارهای مالی اسالمی است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود :آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاهها و مؤسسات کاربردی و همچنین ساختارسازی در نظامهای مالی کشور

همانند بورس اوراق بهادار ،بانک مرکزی و بیمه مرکزی از دیگر مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
رئیس انجمن مالی اسالمی ایران یادآور شد :انجمن مالی اسالمی ایران سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است و تاکنون برنامههای وسیعی در حوزه
پژوهشی ،مالی ،اسالمی و گفتمانسازی در این زمینه و برگزاری نشستها و همایشها انجام داده است.
صالح آبادی در پایان گفت :دومین همایش مالی اسالمی که با حضور مسئوالن و مدیران بازار سرمایه و بازار پول برگزار میشود موضوع نقش بازارهای مالی
اسالمی در تحقق اقتصاد مقاومتی را محور بحث خود قرار داده است.

 باز نشر :پایگاه خبری تحلیلی طلیعه
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
 7هزار مؤسسه خیریه صورتهای مالی خود را افشا نکردهاند /تشریح روند اصالح قانون بانکداری
گروه اقتصاد :پورابراهیمی اظهار کرد :اکنون  7هزار مؤسسه خیریه در کشور وجود دارند که صورتهای مالی خود را
افشا نکردهاند و نگاه مجلس این است که به چنین وضعیتی پایان دهد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) ،محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صبح امروز ،یکشنبه  12دی ماه ،در دومین همایش
مالی اسالمی با اشاره به اهمیت شفافیت در اقتصاد اظهار کرد :ما آثار منفی عدم شفافیت در اقتصاد را مشاهده کردهایم و به همین دلیل در مجلس تالش
شد که این شفافیت را به اقتصاد برگردانیم و براساس اقدام مجلس تمامی نهادهایی که در عرصه فعالیت عمومی کشور هستند باید صورتهای مالی خود
را منتشر کنند.
پورابراهیمی عنوان کرد :اکنون  7هزار مؤسسه خیریه در کشور وجود دارند که صورتهای مالی خود را افشا نکردهاند و نگاه مجلس این است که به چنین
وضعیتی پایان دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد :محدودیتهایی مانند ضمانت اجرای در این زمینه وجود داشت که با همکاران سازمان بورس در کمیسیون
اقتصادی مجلس این مشکالت را برطرف کردیم و اکنون حدود سه ماه است که قانون آن توسط رئیس جمهور ابالغ شده است و همه نهادها موظفاند
صورتهای مالی خود را افشا کنند وگرنه جریمه خواهند شد و حسابهای بانکی آنها مسدود میشود.
وی افزود :خوشبختانه مسیر حرکت مجلس در زمینه قانونگذاری در راستای بحث مشکالت اقتصادی به خوبی طی میشود .اکنون برنامه ششم توسعه را
در دست بررسی داریم و اخیرا مصوباتی برای حمایت از فعالیتهای مرتبط با بورس کاال را در دستور کار داشتیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد :استفاده از قرارداد سلف ،سلف موازی ،قرارداد آتی و اختیار معامله از مصوبات صحن علنی مجلس در روزهای
اخیر بوده است.
پورابراهیمی به تالش مجلس برای اصالح قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرد و گفت :گام مهم دیگر ما در حوزه بازار پول ،اصالح قانون بانکداری است
که از سال  1362به عنوان قانون عملیات بانکداری بدون ربا آماده شده و آزمایشی بوده اما تا امروز اصالح نشده است و هم دغدغه فعاالن اقتصادی هم
علما و هم مردم است که این اصالحات انجام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد :مراجع تقلید این دغدغه را بارها اعالم کردهاند اما این طرح در مجلس نهم به اتمام نرسید اما در مجلس دهم
خوشبختانه تالش ها برای اصالح قانون شروع شده و دولت هم اعالم کرده منتظر الیحه باشید .چند هفته قبل هم خدمت مراجع تقلید رسیدیم که با
استقبال بسیار خوب آنها مواجه شدیم و حضرت آیتاهلل العظمی مکارم شیرازی فرمودند این اقدام شما باقیات صالحات کمیسیون اقتصادی مجلس است.
وی تاکید کرد :ما پیشنهادات الزم را به بانکهای دولتی و خصوصی دادهایم و بدون اقدامات کارشناسی آن را تصویب نمیکنیم .البته به احتمال زیاد تا
پایان این دولت الیحه به مجلس نخواهد رسید .خوشبختانه امروز ظرفیت های علمی و تخصصی کافی در کشور وجود دارد و امیدواریم از این ظرفیت هم
برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کنیم.
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رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد:
بحث روش شناسی مالی اسالمی مورد توجه قرار گیرد
گروه اقتصاد :محمدی با بیان اینکه ابزارهای مالی اسالمی ظرفیت باالی برای توسعه دارند اظهار کرد :باید بحث

روششناسی مالی اسالمی مورد توجه قرار گیرد و نحوه ساختهشدن و رسیدن به این ابزارها بررسی شود.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)  ،شاهپور محمدی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،صبح امروز  12دیماه ،در دومین همایش مالی اسالمی
به بیان راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی از مسیر بازار سرمایه پرداخت و گفت :اکنون در فرا بورس موضوع تاسیس صندوقهای جسورانه و صندوقهای
دانش بنیان مطرح است تا فکر ناب جوانان کشور قیمتگذاری شود و برای سرمایهگذاران عام فرصت تامین مالی فراهم شود و این اقدامی در راستای تحقق
اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد :بازار سرمایه یک مکانیزم و ساز و کار برد-برد است که هم شرکت تولیدی از منابع استفاده میکند و هم بازدهی مناسب برای سرمایهگذار
بهدست میآید .اکنون تامین مالی بازار سرمایه به  100هزار میلیارد تومان رسیده است و باز هم باید بازار سرمایه رشد سریعتری داشته باشد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به بند دوم سیاستهای اقتصادی مقاومتی اشاره کرد و گفت :در این بند از سیاست اقتصاد مقاومتی به پیشتازی اقتصاد

دانشبنیان اشاره شده است که در این راستا بورس ،ایده و صندوقهای جسورانه در فرا بورس شکل گرفت.
محمدی افزود :بند سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مربوط به محور قرار دادن رشد بهرهوری است که بازار سرمایه در این زمینه هم میتواند بسیار
کمک کند و به همین دلیل کارآیی و بهرهوری در بازار سرمایه بهخوبی هدف گرفته شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به بند نهم سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت :در این بند به تقویت نظام مالی کشور اشاره شده و در این
راستا اخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بورس راهاندازی شد که اقدامی بسیار مهم است.
وی ادامه داد :یکی از مولفههای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور کاهش آسیبپذیری اقتصاد است و در این راستا باید اقداماتی اساسی در بازار سرمایه و
اصالحاتی در قانون تجارت صورت گیرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به بیان اهمیت بازار مالی اسالمی در کشور پرداخت و گفت :تاکنون زحمات زیادی در این زمینه کشیده شده

است و وقتی در زمان آقای صالحآبادی ،کمیته فقهی در سازمان بورس ایجاد شد عدهای با تردید به این موضوع نگاه میکردند اما سازمان بورس مقاومت
کرد تا فعالیت این کمیته ادامه پیدا کند.
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محمدی یادآور شد :افرادی نظیر حج اسالم سیدعباس موسویان ،حسن نظری ،غالمرضا مصباحیمقدم و آیتاهلل تسخیری زحمات زیادی کشیدهاند تا
اکنون شرایط به گونهای باشد که همه فعالیت ها از کمیته فقهی استعالم شود ،چون اعتقاد ما این است که سودی مشروع نباشد ،ارزش ندارد و سود باید
مطابق با قواعد فقه باشد.
وی عنوان کرد :خوشبختانه ابزارهای مالی اسالمی همانند صکوک منفعت ،صکوک استصناع ،اجاره و غیره در بازار سرمایه فعال شده و اکثر ابزارهای مالی
اسالمی در دنیا در بازار سرمایه ما نیز وجود دارد؛ بنابراین الزم است بحث روششناسی مالی اسالمی مورد توجه قرار گیرد و نحوه ساختهشدن و رسیدن

به ابزارهای مالی اسالمی بررسی شود.
محمدی تاکید کرد :ابزارهای مالی اسالمی ظرفیت باالی برای توسعه دارند .غروی و ربوی نبودن را هیچ کس نمیتوان به عنوان اصل اساسی مالی اسالمی
زیر سوال ببرد اما الزم است که این ابزارهای خوب را بهخوبی هم استفاده کنیم و انجمن مالی اسالمی میتواند در این زمینه کمک کند.
محمدی عنوان کرد :همچنین الزم است در این زمینه توسط انجمن مالی اسالمی گفتمان سازی صورت گیرد و خود مجلس هم در توسعه ابزارهای مالی
اسالمی به خوبی کمک کرده است و خوشبختانه هیچ ورقه ای قرضه در کشور نداریم و امیدواریم در آینده شاهد توسعه هر چه بیشتر ابزارهای مالی اسالمی
در کشور باشیم.

 باز نشر :پایگاه خبری تحلیلی طلیعه
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اولین جایزه مالی اسالمی به سیدعباس موسویان رسید
گروه اقتصاد :اولین جایزه مالی اسالمی در ایران صبح امروز در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی به حجتاالسالم
والمسلمین سیدعباس موسویان ،دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) ،در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی که از صبح امروز ،یکشنبه 12دی ماه ،در دانشگاه الزاهرا(س) در حال
برگزاری است ،اولین جایزه مالی اسالمی در ایران به یک شخص حقیقی و شخص حقوقی اعطا شد.
براساس این گزارش جایزه شخص حقوقی به سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و شاهپور محمدی رئیس این سازمان به نمایندگی از سازمان بورس این
جایزه را دریافت کرد.
حجتاالسالم والمسلمین سیدعباس موسویان دبیر فقهی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اولین شخص حقیقی برنده جایزه مالی اسالمی در ایران
شد.

 باز نشر :پایگاه خبری تحلیلی طلیعه
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
سیاستهای اقتصاد مقاومتی پیامهای حیاتی برای موفقیت کشور دارد
گروه اقتصاد :ایروانی اظهار کرد :سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی  ۲۴بند است و هر بند پیامی برای موفقیت دارد که
باید بررسی شوند و از آن طریق شاخصهای الزم برای برنامههای اقتصادی را تهیه کنیم.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)  ،محمدجواد ایروانی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز یکشنبه  12دی ماه ،در همایش مالی اسالمی
به بحث درباره اهمیت توجه به نهادها و بازارهای مالی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت و ضمن بیان مطلب فوق ادامه داد :در بند یکم سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی به اهمیت توجه به نظام مالی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و آمده است که به منظور تامین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات
مالی برای توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی باید همکاریهای جنبی تسهیل شده و نقش طبقات کم
درآمد و متوسط در اقتصاد ارتقاء یابد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد :با این روش هیچ مسئلهای مورد غفلت قرار نمیگیرد و این بند پیامهای اساسی دارد و باید روشن شود که
نقشآفرینان اصلی آن چه کسانی هستند.
وی ادامه داد :برای تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به تأمین مالی خرد بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل سازمان ملل هم سال  2005سال تامین مالی خرد
نامگذاری کرد اما ما به این مسئله توجه نکردیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد :در بند دوم سیاستهای اقتصاد مقاومتی به پیشتازی اقتصاد دانشبنیان اشاره شده است و تحقق این مسئله
باید از راه نهادسازیهای مالی باشد؛ سه دهه است که در بودجههای جاری در بخش آموزش هزینه کردهایم که اکنون الزم است نتایج آن را ببینیم.
ایروانی تاکید کرد :خوشبختانه چند روز قبل آئین رونمایی از صندوقهای خطرپذیر انجام شد اما اگر نقشه راهی باشد که این صندوقها به چه صورتی
فعالیت میکنند موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :صندوقهای سرمایهگذاری ،صندوقهای وقفی ،اوراق قرض الحسنه ،وامهای مستقیم دولت و ضمانت وامهای
بانکی توسط دولت از جمله مسائلی هستند که باید توجه بیشتری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به آنها صورت گیرد.
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مصباحی مقدم تشریح کرد:
نقش شفافیت اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی
گروه اقتصاد :عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد :شفافیت به میزان زیادی در کارآمد کردن اقتصاد موثر
است و این شفافیت باید در همه بخشهای اقتصادی پدید آید تا رنجی که در اقتصاد ما وجود دارد برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)  ،حجت االسالم والمسلمین غالمرضا مصباحی مقدم ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ظهر امروز یکشنبه
 12دی ماه ،در دومین همایش مالی اسالمی با اشاره به اهمیت شفافیت اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد :اکنون بانکهای ما تامین مالی
میکنند اما بر نحوه خرج کردن آن نظارت نمیکنند و اگر این نظارت محقق شود بسیاری از مشکالت اقتصادی از جمله رکود برطرف میشود.
وی افزود :بند  19سیاست های اقتصاد مقاومتی به شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و جلوگیری از فعالیتهای فسادزا در حوزههای پولی و ارزی اشاره
دارد .شفافیت به میزان زیادی در کارآمد کردن اقتصاد موثر است و این شفافیت باید در همه بخشهای اقتصادی پدید آید تا رنجی که در اقتصاد ما وجود
دارد برطرف شود.
مصباحی مقدم ادامه داد :اگر شفافیت وجود داشت فسادهای کالن اقتصادی پدید نمیآمد و ذی نفع واحد نمیتوانست از شعب مختلف یک بانک تأمین
مالی شود و احیانا صورتهای مالی را بسازد و زمینه فریب کارکنان بانکها را فراهم کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد :البته امروزه سامانههای بانکها به سامانه جامع بانک مرکزی مرتبط هستند و این امکان برای بانک مرکزی
وجود دارد که اگر ذی نفع واحد بخواهد بانکها را فریب دهد به راحتی کشف شود و جلوی این کار گرفته شود.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود :شفافیت اقتصادی یک اصل است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از جمله در سازمان بورس
توجه جدی به آن بسیار مهم است.
مصباحی مقدم ادامه داد :بند  23سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم در مورد شفافیت است و به شفاف سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی
شیوههای نظارت بر ب ازار اشاره دارد و این شفاف سازی در عرصه قیمتگذاری هم بسیار مهم است و در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش دارد.
وی اظهار کرد :عدم عدالت بین توزیع کننده و تولیدکنند باید از بین برود و باید کاری کنیم که بازارها و قیمت گذاری ما شفاف باشد و با توجه به قیمت
بازار انتظارات تولیدکننده برآورد شود و تحقق این موارد نیازمند اقداماتی در بازار سرمایه است.
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فعالیت کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد :اکنون ابزارهای مالی در بورس توسعه یافته
است و کمیته فقهی تاکنون بیش از  85ابزار را تصویب کرده است که غالبا ابزارهای تازهای هستند که قبال استفاده نمیشدند و مرتب در کمیته فقهی
ابزارهای جدید مورد بررسی قرار گرفته و خوشبختانه این بررسی ابزارها از ابعاد مختلف مالی ،حقوقی ،فقهی و اقتصادی صورت میگیرد.
مصباحی مقدم یاد آور شد :بزرگترین بحران در غرب در بازارهای مالی رخ داد که حاصل ندانم کاری بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی اقتصاد آمریکا بود و بازار
مالی نیویورک سقوط کرد و سال  2008تا  2013میالدی دوران طوالنی مدتی از بحران بر جهان تحمیل شد و آسیبش به ما هم رسید.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت :ما نباید اجازه دهیم چنین بحرانی از ذات بازار سرمایه ما پدید آید و برای اینکه چنین
اتفاقی نیفتد نگاه ما در کمیته فقهی صرفا فقهی نیست بلکه نگاه آینده پژوهانه هم هست و سعی داریم بررسی کنیم که این ابزار در آینده اقتصاد ما را
دچار بحران نکند.
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خبرگزاری ایکنا
بررسی مجدد طرح بانکداری اسالمی از سه هفته دیگر
محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی به
سوال خبرنگار ایکنا پاسخ داد.

دریافت فیلم مصاحبه
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 سایتها و پایگاههای خبری
سرمایه ایران
اطالعبازار
اطالعرسانی
پایگاه
بازار سرمایه ایران
رسانی
پایگاه

صالح آبادی تشریح کرد ؛
گام های چهارگانه نظام سازی مالی اسالمی
صالح آبادی توسعه پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی را گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی
خواند و خاطرنشان کرد :فکر ،ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهش های مالی و کاربردی در نظام مالی و اسالمی است.
در جمهوری اسالمی نه تنها به نظام مالی اسالمی توجه می شود بلکه تمام قوانین مالی منطبق بر شرع اسالم است و شورای نگهبان نیز به عنوان نهاد ناظر
بر این قوانین نظارت دارد و اصولی که منطبق بر شرع اسالم است را مورد تصویب قرار می دهد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه (سنا) ،علی صالح آبادی ،رییس انجمن مالی اسالمی ایران در دومین همایش مالی اسالمی ضمن خیر مقدم به
پژوهشگران ،دانشجویان ،مدیران عامل بانک ها و سازمان بورس و همچنین فعاالن حوزه مالی ،با بیان مطلب فوق نظام مالی اسالمی را مقوله مهمی خواند
و گفت :عالوه بر کشورهای مسلمان ،در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه می شود .زیرا این نظام ابزار بسیار مناسبی برای جذب سرمایه
مسلمانان در این کشورهاست .وی در ادامه به چهار گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی در کشور است اشاره کرد.
صالح آبادی توسعه پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی را گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی خواند و خاطرنشان کرد :فکر ،ایده و
مطالعه مبنای توسعه پژوهش های مالی و کاربردی در نظام مالی و اسالمی است .وی گام دوم را مبتنی بر پژوهش ها ارزیابی کرد و گفت :وضع قوانین و
مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و همچنین حوزه حسابداری گام دوم برای نظام سازی در حوزه مالی اسالمی است.
رییس انجمن مالی اسالمی ایران گام سوم را آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای فعاالن حوزه اقتصادی بیان کرد .وی
ایجاد کمیته های فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه را گام آخر خواند .سخنگوی انجمن مالی اسالمی با اشاره به آغاز فعالیت این
انجمن در سال گذشته گفت :در این مدت اقدامات ارزنده ای توسط انجمن مالی اسالمی انجام شده است و برنامه های پنج ساله و ده ساله تدوین و طراحی
شده است .وی ادامه داد :انجمن مالی اسالمی قادر به نظام سازی در این حوزه است و می تواند در حوزه آموزش ،پژوهش و قانون گذاری در وضع قوانین
کمک های و مشاوره های کاربردی ارائه دهد.
صالح آبادی اظهار داشت :انجمن مالی اسالمی موفق به برگزاری دوره مالی اسالمی در مقطع دکتر شده است و همچنین برنامه راه اندازی دوره های MBA
و  DBAمالی اسالمی را دارد .وی در بخش پایانی سخنان خود به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد :انجمن به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی
دارد مجلس را در طرح ها و لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند البته این انجمن از مجلس انتظار دارد جایگاه قانونی این
انجمن و انجمن های دیگری که در حوزه اقتصادی کار می کنند را ارتقا دهد.
این مقام مسوول نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور را خطاب قرار داد و گفت :این نهادها می توانند به انجمن مالی اسالمی به عنوان یک
بازوی مشورتی اتکا کنند.

 باز نشر :روزنامه اطالعات
| 89

دومین همایش مالی اسالمی

پایگاه اطالعرسانی بازار سرمایه ایران
رییس سازمان بورس در دومین همایش انجمن مالی اسالمی:
ابزار دارایی بر ابزار بدهی اولویت دارد
 100هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه تا پایان سال
محمدی با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان می رسد ،گفت :این تامین مالی از محل
های متنوعی از جمله افزایش سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوق ها است
و تالش می شود تا پایان سال رقم تامین مالی از بازار سرمایه به  100هزار میلیارد تومان برسد که رشد باال و چند صد
در صدی است.
رییس سازمان بورس صبح امروز در دومین همایش انجمن مالی اسالمی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بهترین فرصت برای کسب سود است گفت :همانند
همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند می توانند وارد بازار سرمایه شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه (سنا) ،شاپور محمدی به راه اندازی صندوق های جسورانه و ورود شرکت های دانش بنیان در فرابورس اشاره
کرد و گفت :این موضوع کانال ویژه و خاصی است که به ارزش گذاری فکر ناب ،تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام کمک می کند.
وی تاکید کرد :ورود صندوق های جسورانه به بازار سرمایه صرفا فرصتی برای این صندوق ها نیست .بلکه برای فعاالن بازار سرمایه نیز فرصتی است که در
شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کند.
به اعتقاد رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مکانیسم بازار سرمایه ساز و کار برد  -برد است و فرصتی دو طرفه برای صندوق ها و سرمایه گذاران ایجاد
شده است.
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه بازار سرمایه نقش چند جانبه و چند بعدی دارد ،گفت :بازار سرمایه فرابعدی است  ،اما در تحلیل ها برخی از
ابعاد نادیده گرفته شده و بیش از حد بر روی یک بعد تمرکز می شود .وی با اشاره به قدمت پنجاه ساله بازار سرمایه ایران گفت :در این سالها برای این
بازار زحمات زیادی کشیده شده و بازار گسترش قابل توجهی داشته است.
محمدی با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان می رسد ،گفت :این تامین مالی از محل های متنوعی از جمله افزایش
سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوق ها است .در عین حال ،تالش می شود تا پایان سال رقم تامین مالی از بازار

سرمایه به  100هزار میلیارد تومان برسد که رشد باال و چند صد در صدی است .وی ادامه داد :در حوزه مشارکت آحاد مردم عملکرد بسیار خوب بوده
است و تا کنون بیش از  10میلیون و  640هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود دارد که از هدف گذاری سال  95که ده میلیون کد بوده فراتر رفته
است.
به گفته وی ارزش بازار به  642هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به  688هزار میلیارد ریال برسد.
رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزء  20اقتصاد اول دنیا است ،گفت :اما بازار سرمایه کشور ما در رده سی بازار اول دنیا قرار دارد و هنوز
 10پله برای اینکه به اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد پس نباید هدف ها را کوچک دید.
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محمدی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت :کارایی و بهره وری بحث مهم هر بازاری است همچنین از دیگر نکات اقتصاد مقاومتی اصالح و
تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.
رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد گفت:
اخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز اجرا نشده که اجرای آن بسیار مهم
است .وی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،گفت :برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا
افراد سود کسب کنند در صورتیکه اهداف دیگری هم وجود دارد .یکی از این اهداف این است که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی
که به عنوان استراتژی بلند مدت است درآمد کسب کنند .این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
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 .محمدی افزود :ابزار
اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست .
محمدی با تأکید بر اینکه قابل معامله شدن صندوق ها در بازار سرمایه مانع انحراف می شود ،گفت :باید توجه شود که ممکن است همه ابزارها در یکی دو
سال آینده عملیاتی شود اما در سالهای اول آثار آنها خیلی ملموس نیست و اثرات عمیق در سالهای بعدی خود را نشان می دهد .وی در ادامه با اشاره به
اینکه در حوزه کمک به شرکت های صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورسهای کاالیی کارهای بسیاری انجام شده است ،گفت :این رینگها فرصت
بسیار بزرگی است  .وی به انتقادهای غیر کارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود :معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معامالت است باید
در تحلیلها همه جوانب در نظر گرفته شود .در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کاال فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال کوچک
فرصتهای خوب را زیر سوال برد .وی بورس انرژی را افتخار کشور خواند و افزود :کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند .انرژی
مهمترین ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند.
محمدی به ابالغ  IFRSتوسط سازمان بورس به گروهی از شرکت ها اشاره کرد و گفت : IFRSدر شفافیت کل اقتصاد اثر دارد و بسیاری از تصمیمها و
فعالیتهای سازمان بورس برای شفافیت کل اقتصاد است .وی افزود :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این
اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی عبور می کند چراکه سود وقتی مشروع است ،ارزشمند خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :ابزارهای بدهی هم تماما اسالمی است و ما در کشور به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی -اسالمی دنیا
معامله می شود.
محمدی در دومین همایش مالی – اسالمی به انجمن مالی اسالمی پیشنهاد کرد از این به بعد در بحث روش های مالی اسالمی وارد شده و این حوزه مورد
توجه قرار بگیرد .نحوه استنتاج ،رسیدن به ابزارها ،مشتقه روی ابزارها و امثال آن از ظرفیت باالیی برای توسعه برخوردارند .این ابزارها ظرفیت خوبی برای
عدالت ،سالمت و دوری از ربوی بودن معامالت هستند .وی با تأکید بر اینکه انجمن در این حوزه بسیار می تواند کمک کرده و نقش مشورتی داشته باشد،
گفت :انجمن به گفتمان سازی و نزدیکی ذهن ها کمک کند.

محمدی در پایان تصریح کرد :در بازار سرمایه ابزار دارایی بسیار مهم است و این ابزار بر ابزار بدهی اولویت دارد  .به عبارت دیگرابزار بدهی در کنار ابزار
دارایی است که معنا می یابد .وی خاطرنشان کرد :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیتها
از کمیته فقهی عبور می کند چراکه سود وقتی مشروع است ،ارزشمند خواهد بود.

 باز نشر :روزنامه ابرار اقتصادی  ،هدف و اقتصاد  ،اطالعات ،پایگاه خبری عصربازار ،پایگاه خبری دیوان اقتصاد
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پورابراهیمی در دومین همایش مالی اسالمی:
سیطره دالر در کشور باید برچیده شود
بورس ارز به زودی راه اندازی می شود
وضعیت فعلی بازار ارز باعث یک رانت میلیاردی شده که نفعی برای مردم ندارد .مجلس به این موضوع معترض است .
دکتر سیف نیز نظرات مجلس را پذیرفته و قرار است به زودی بورس ارز اجرابی شود .به همین دلیل رییس کل بانک
مرکزی روز گذشته قول راه اندازی این بازار را دادند و سیطره دالر در کشور باید برچیده شود.
دکتر پورابراهیمی ،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به عنوان دومین سخنران در دومین همایش مالی اسالمی به جایگاه و نقش مجلس
در حوزه مباحث مالی با رویکرد اسالمی در کشور پرداخت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه (سنا) ،این نماینده مردم کرمان و راور در ابتدا با اشاره به تاریخچه قوانین بازار سرمایه پس از انقالب در کشور
اظهار داشت :اوایل انقالب و دوران جنگ تحمیلی ،بین سال های  57تا  ،68به بازار سرمایه توجهی نشده بود .اما در سال  68که آغاز سال اول برنامه توسعه
اقتصادی بود به قوانین و مباحث قانون گذاری در حوزه اقتصادی به طور عام و بازار سرمایه بطور خاص توجه شد.

وی ادامه داد :نقطه عطف قوانین در بازار سرمایه به سال  84باز می گردد .در این سال اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور بویژه بازار سرمایه در حوزه مباحث
قانون گذاری رخ داد.
این مقام مسوول طراحی بازار بدهی را یکی از ابزارهای نوین در بازار سرمایه خواند و گفت :در ابتدا قرار بود که بازار بدهی ابزاری برای تامین مالی در بخش
خصوصی باشد .اما در عمل ابزاری برای تامین مالی در بخش دولتی شد و این موضوع سبب می شود که بازار بدهی نیاز به بازنگری هایی داشته باشد .چرا
که اکنون بازار بدهی سیاست های بانک مرکزی را متاثر کرده است.
وی با اشاره به تامین مالی در بخش کشاورزی گفت :تامین مالی در بخش کشاورزی در حوزه گندم و نرخ هایی که برای تامین مالی تعیین شد بر بازار بین
بانکی تاثیر گذاشته است و سبب فاصله میان نرخ تورم در اقتصاد و نرخ سپرده گذاری و نرخ تامین مالی شده است.
وی ضمن اشاره به برنامه ششم توسعه گفت :اخیرا بندهایی تصویب شده است ،بندهایی مانند حمایت از فعالیت بورس کاال ،انتشار ابزارهایی مرتبط با بخش

کشاورزی و همچنین ابزارهایی مانند :سلف ،سلف موازی و اختیار معامله که نشان از توجه مجلس به توسعه بازار سرمایه دارد.
رئیس سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ضرورت اصالح نظام بانکی گفت :قانونی که در نظام بانکی تدوین شده است عمر  33ساله دارد
این قانون همان عملیات بانکی بدون ربا است و اکنون الزم است با توجه به شرایط اقتصادی و متناسب با مقتضایات روز اصالح شود.
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پیش نویس تجاری سازی علم در دست تدوین است
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه در مجلس نهم به حوزه الیحه بانکداری بدون ربا ورود شد ،گفت :در مجلس دهم نیز کمیسیون اقتصادی در حال بررسی
این الیحه است .خوشبختانه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم دارای سوابق و تحصیالت اقتصادی هستند که فرصتی است برای نظام تا از این ظرفیت
استفاده کند.
به گفته وی دولت در این رابطه دو الیحه در دست دارد اما مسیرهای تصویب دولت زمان بر است.
پورابراهیمی از تصویب کلیت قانون بانکداری بدون ربا در اول مهرماه در مجلس خبر داد و گفت :در حال حاضر جزئیات در دست بررسی است و دو هفته

پیش هم خدمت مراجع رفتیم تا بروزرسانی این قانون را به تایید مراجع برسانیم که با استقبال خوب مراجع تقلید مواجه شدیم.
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 البته ما رونوشت الیحه را دریافت
کرده و در بررسی ها مورد نظر قرار می دهیم.
پور ابراهیمی از اعضای انجمن مالی اسالمی درخواست کرد در حوزه مباحث اسالمی متناسب با تجربه جهانی در کشورهای مثل مالزی ،عربستان وحتی
انگلستان کمک گرفته و همچنین از ظرفیت های علمی داخل نیز استفاده شود .چرا که امروز تخصص ها و رشته ها در این حوزه بسیار پیشرفت کرده
است.
وی همچنین در خصوص بورس ارز گفت :نشستی با رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای بررسی التهابات ارزی برگزار شد از چند سال گذشته در
شورای عالی بورس موضوع راه اندازی بورس ارز بررسی شد و ضرورت آن مورد تاکید قرار گرفت.

رییس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی معتقد است بورس ارز نیازمند ارز فیزیکی است ،گفت :رویکرد بورس ارز کمک به کم شدن معامالت
فیزیکی است و گرفتاری های بازار ارز را برطرف می کند .اما نمی دانیم چرا بانک مرکزی در انجام آن تعلل می کند .همانند تک نرخی شدن ارز که چهار
سال است که قرار است انجام شود اما هنوز اجرایی نشده است .در حال حاضر نزدیک به دوهفته است که بانک مرکزی مجوز مبادله ارز آزاد و مبادله ای را
به بانک ها اعالم کرده است و با میانگین قراردادن این دو نرخ به راحتی کشف قیمت برای تک نرخی کردن ارز انجام می شود.
وی معتقد است :وضعیت فعلی بازار ارز باعث یک رانت میلیاردی شده که نفعی برای مردم نداردو مجلس به این موضوع معترض است .دکتر سیف نیز
نظرات مجلس را پذیرفته و قرار است به زودی بورس ارز اجرابی شود .به همین دلیل رییس کل بانک مرکزی روز گذشته قول راه اندازی این بازار را دادند
و سیطره دالر در کشور باید برچیده شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه راه اندازی صندوق های جسورانه را اقدام بسیار مثبتی دانست و گفت :امروز بازار سرمایه کشور در حوزه اقتصاد
دانش بنیان باید نقش محوری داشته باشد .مجس هم در این حوزه کمک می کند و در حال حاضر پیش نویسی تجاری سازی علم در مجلس در حال

بررسی است تا بصورت طرح ارائه شود.
وی در خاتمه تاکید کرد :به آینده اقتصاد کشور خوشبین هستیم محدودیت های اخیر در بحث تحریم ها خللی در توسعه اقتصاد ایجاد نمی کند و از موانع
عبور می کنیم.
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عضو کمیته فقهی سازمان بورس مطرح کرد؛
تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسالمی با ارائه مقاله ای تحت عنوان "اوراق
اجاره روی دارایی طلبکاران" به راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران پرداخت.
سیدعباس موسویان پژوهشگر ارشد مالی اسالمی با بر شمردن مشکالت انباشت بدهی های دولت گفت :انباشته شدن بدهی های دولت ضمن کاهش توان
پیمانکاران ،امکان شروع پروژه های جدید را که به توسعه اشتغال زایی و رشد تولید منجر می شود از بین می برد.
وی ادامه داد :در سالهای گذشته به دلیل نبود بازار متشکل از بدهی اکثر بدهی های دولت به صورت زنجیره ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی
منتقل می شد؛ این روند دو پدیده در اقتصاد کشور را به همراه داشت.
این عضو کمیته فقهی ،قفل شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات بانکی و رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی را از پیامدهای
انباشته شدن بدهی های دولت خواند که منجر به رکود تورمی در اقتصاد کشور می شد.
موسویان با اشاره به سازماندهی بدهی های دولت از طریق بازار بدهی اظهار داشت :امروزه یکی از چالش های دولت بدهی هایی است که دولت به بخش

خصوصی دارد و صاحبنظران اقتصادی معتقدند که تعیین بدهی های دولت و پرداخت آن به پیمانکاران شاه کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است.
وی ادامه داد :دولت از طریق سازماندهی بازار بدهی شرایط برون رفت از شرایط رکودی را فراهم می کند و همچنین برای سرمایه گذاران ابزارهای نوینی
به ارمغان آورده می شود.
این پژوهشگر مالی و اسالمی راه کارهای پرداخت بدهی دولت را برشمرد و گفت :استقراض از بانک مرکزی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه از جمله
راهکارهای پرداخت بدهی دولت است.
وی در خصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه هم عنوان کرد :اسناد خزانه اسالمی و اوراق بهادار اسالمی (صکوک) از جمله این راهکارهاست که شامل
اوراق مشارکت ،اوراق اجاره ،اوراق منفعت ،اوراق سلف و اوراق مرابحه می شود.
این مقام مسوول اوراق بهادار را اوراقی با نام و قابل انتقال دانست که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی با مبنای انتشار اوراق اجاره است و

افزود :انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق اجاره عبارت است از :اجاره به شرط تملیک و اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با
قیمت معین.
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وی در خصوص اسناد خزانه اسالمی گفت :این اسناد پس از تایید مجلس و فقهای شورای نگهبان از سال  84عملیاتی شد که در چند مرحله نیز به تحقق
پیوست.
سید عباس موسویان در ادامه ،به دو مدل تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه اشاره کرد.
وی ادامه داد :در مدل نخست ،طلبکار دولت دارایی خود را به صورت فروش نسیه به دولت واگذار می کند ،سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی
منتشر می کند و پس از آن نهاد واسط دارایی را برای استفاده به طلبکار اجاره می دهد؛ طلبکار باید اجاره بها پرداخت کند ،اما از آنجایی که از دولت بابت
فروش نسیه دارایی طلب دارد ،پرداخت اجاره بهای استفاده از دارایی را به دولت حواله می دهد.
وی مدل دوم را این گونه تشریح کرد :طلبکار دولت دارایی خود را بصورت فروش نقد به سرمایه گذاران واگذار می کند و بر اساس مدل متداول اوراق
اجاره ،تامین مالی انجام می دهد .آنگاه دولت در قرارداد اجاره به شرط تملیک دومی به طلبکار واگذار می کند وطلبکار با دولت بدهی همدیگر را تهاتر می
کنند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس در انتهای سخنان خود برای انتشار اوراق بدهی دو منطق شرعی و مالی قید کرد.
وی در منطق شرعی به کراهت انتشار اوراق بدهی اشاره کرد و گفت :انتشار اوراق بدهی مکروه است مگر اینکه از نظر شرع نشان داده شود که امر واجبی
برای حل مشکالت در میان است.
موسویان در منطق مالی هم تاکید کرد :سیاست گذاران بازار بدهی باید به حجم انتشار اوراق بدهی توجه کند که متناسب با کل بازار و از ظرفیت قابل
قبولی برخوردار باشد.
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در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی؛
اولین جایزه مالی اسالمی به سازمان بورس رسید
در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی که امروز یکشنبه 1۲دی در دانشگاه الزاهرا(س) برگزار شد ،اولین جایزه شخص

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

اولین جایزه مالی اسالمی ،صبح امروز در دومین همایش مالی اسالمی به دو شخص حقیقی و حقوقی که در زمینه نشر دانش مالی – اسالمی تالش بیشتری
کرده اند ،اعطا شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه (سنا) ،در حاشیه این همایش که امروز یکشنبه 12دی در دانشگاه الزاهرا(س) برگزار شد ،جایزه شخص حقوقی
به سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و دکتر شاپور محمدی ،رئیس این سازمان به نمایندگی از سازمان بورس این جایزه را دریافت کرد.
همچنین حجتاالسالم والمسلمین سیدعباس موسویان ،دبیر فقهی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اولین شخص حقیقی برنده جایزه مالی
اسالمی در ایران شد و جایزه خود را دریافت کرد.
بر اساس این گزارش ،کتاب نخستین همایش مالی اسالمی نیز منتشر و در روز همایش رونمایی و عرضه شد.
عالوه بر این ،سایت انگلیسی زبان انجمن مالی اسالمی فعال و کتابخانه انگلیسی این انجمن نیز در این وبسایت بارگزاری شده است .در این سایت استفتائات
در حوزه مالی – اسالمی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
گفتنی است :این همایش ،با حضور مدیران بازار سرمایه ،نظام بانکی ،بیمه و سیاست گذاران اقتصادی در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

 باز نشر :پایگاه خبری عصربازار ،پایگاه خبری دیوان اقتصاد  ،سایت کانون کارگزاران
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
اقتصاد مقاومتی نیازمند نقشه راه کلی است
گسترش صندوق های جسورانه اجتناب ناپذیر است
باید سیاست های پولی و اعتباری ،تولید محور شوند .در حال حاضر آمارها نشان می دهد این سیاست ها تولید
محورنیستند و اعطای واقعی به بخش تسهیالت محدود است که در سیاست گذاری این حوزه باید جهش ایجاد شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد :اقتصاد مقاومتی نیازمند یک نقشه راه کلی است و برای اجرای سیاست های آن باید به بخش واقعی اقتصاد
توجه شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه (سنا)  ،محمدجواد ایروانی در دومین همایش انجمن مالی اسالمی گفت :رویکردها در این خصوص در دستگاه
های مختلف متفاوت بوده و هر کس از منظر خود به اقتصاد مقاومتی نگاه کرده است؛ چرا که اجرای این موضوع فاقد یک متودولوژی روشن است.
وی با اشاره به اینکه  24بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید به طور دقیق مورد توجه قرار بگیرد گفت :هر بند شامل پیام های حیاتی برای موفقیت
است.
به گفته ایروانی ،نقشه راه ،تعیین نسبت دستگاه ها ،نهادها ،مردم و هر بخش در رابطه با هر بند سیاست اقتصاد مقاومتی است بنابراین در این شرایط نقشه
راه باید مشخص و نسبت نقش آفرینان شفاف شود تا بتوان نحوه حرکت را بررسی کرد.
عضو تشخصیص مصلحت نظام به بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت :تامین شرایط و ملی سازی امکانات ،منابع مالی و سرمایه های
انسانی وعلمی به منظور توسعه کارآفرینی در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم
درآمد و متوسط موضوع مهمی است که در بند یک به آن اشاره شده اما کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
به گفته ایروانی بند یک چندین پیام دارد و نسبتش با مباحث مالی بسیار مهم است .در تحلیل بند یک ،به سیستم مالی خرد تاکید شده است .بانکداری
بنگاه های خرد کوچک و متوسط موضوع بسیار مهمی است که در کشور ما فراگیر نیست و در این زمینه مقام های پولی سیاست های مشخصی ندارند.
وی موضوع دیگر را انضباط بخشی صندوق های قرض الحسنه با حمایت و تقویت آنها دانست و گفت :در بند دو سیاست های اقتصاد مقاومتی پیشتازی
اقتصاد دانش بنیان که باید از محل نهادهای روشن مالی باشد ،مورد تاکید قرار گرفته است .همچنین ظرفیت این موضوع در کشور ما ایجاد شده است چرا
که سه دهه در بودجه های جاری در بحث آموزش هزینه شده و در حال حاضر زمان بهره گیری است.
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ایروانی سپس به تجربه جهانی صندوق هاق خطرپذیر اشاره کردو گفت :به تازگی از صندوق های جسورانه رونمایی و کار آنها آغاز شده است اما تاکنون
تعداد آنها محدود بوده  ،هرچند نهادهای انقالبی در این حوزه پیشتاز بوده اند.
وی افزود :این ابزارها می توانند با اهرمی عمل کردن ،پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد ایران باشند و ضرورت گسترش سریع آنها اجتناب ناپذیر است.
ایروانی در رابطه با بند دو ادامه داد :توجه به صندوق های خطر پذیر ،صندوق های وقفی ،وامهای مستقیم دولت و ضمانت وام های بانکی توسط صندوق
نوآوری و شکوفایی باید به مثابه مرکزیتی برای  100صندوق خطر پذیر باشد و سرمایه آن افزایش یابد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت :در بند  9سیاست های اقتصاد مقاومتی اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی
به نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در بخش واقعی اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به برنامه  12گانه ملی دولت گفت :دولت از مولفه های سیاست اقتصاد مقاومتی  12برنامه ملی را تهیه و مسیری را انتخاب کرده که البته در
حال تکمیل است.
ایروانی در عین حال افزود :در این برنامه درباره بخش واقعی اقتصاد هیچ حرفی زده نشده است .باید به بخش واقعی اقتصاد توجه شود در غیر اینصورت
بخش غیر واقعی و مجازی پیشی می گیرد.
وی تاکید کرد :باید سیاست های پولی و اعتباری ،تولید محور شوند .در حال حاضر آمارها نشان می دهد این سیاست ها تولید محورنیستند و اعطای واقعی
به بخش تسهیالت محدود است که در سیاست گذاری این حوزه باید جهش ایجاد شود.
ایروانی ادامه داد  :پیشنهاد مشخص من در این خصوص روشن شدن درصد رشد بخش های مولد و غیر مولد است؛ این موضوعی است که در برنامه های
چهارم و پنجم توسعه حذف شد.
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حجت االسالم نظرپور مطرح کرد؛
مسیرهای هفت گانه تاثیرگذار اسناد خزانه اسالمی بر اقتصاد مقاومتی
به گفته حجت االسالم محمدنقی نظرپور ،اسناد خزانه یک ابزار نوین مالی اسالمی است که به سرعت مورد استفاده و

بهره برداری از سوی دولت قرار گرفته است ،از این جهت لزوم بررسی این ابزار و کارکردهای آن در چارچوب مولفه
های اقتصاد مقاومتی و قدرت این ابزار در تامین اهداف سیاست های ابالغی ،امری ضروری است.

حجت االسالم محمدنقی نظرپور ،استاد یار دانشگاه مفید در "نشست تخصصی بازارهای مالی و اقتصاد مقاومتی" که در دومین همایش مالی اسالمی امروز،
یکشنبه در دانشگاه الزهرا برگزار شد ،به ایراد مقاله ای با عنوان "نقش اسناد خزانه اسالمی در تحقق مولفه ها و اهداف سیاست های ابالغی اقتصاد مقاوتی"
پرداخت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه (سنا) ،حجت االسالم محمدنقی نظرپور با اشاره به اهمیت نقش آفرینی بازار سرمایه در تامین اهداف سیاست
های ابالغی اقتصاد مقاومتی ،اظهار داشت :ابزار سازی مالی در بازار سرمایه مبتنی بر حداکثر اثربخشی ابزارها در تبیین مولفه های اقتصاد مقاومتی است.

وی ضمن طرح این پرسش که "اسناد خزانه اسالمی از طریق چه کانال هایی می تواند مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و اهداف مستتر در بندهای
سیاست های ابالغی را محقق کند؟" ،گفت :اسناد خزانه اسالمی از طریق حمایت از تولید ملی ،حمایت از کار و کارگر ایرانی ،کارآفرینی ،شفافیت بدهی
های دولت ،استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت ،بر مولفه های مقاومتی اثرگذار است.
این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیرگذاری اسناد خزانه بر مولفه های اقتصاد مقاومتی ،گفت :انتشار اسناد خزانه اسالمی منجر به نقد شدن مطالبات پیمانکاران
می شود و این موضوع خود به پیمانکاری های جدید می انجامد که همین امر تحرک سرمایه و اشتغال را در پی دارد.
وی در خصوص مولفه های اقتصاد مقاومتی بر مبنای سخنان مقام معظم رهبری و مطالعات صورت گرفته ،گفت :توجه به تولیدات دانش بنیان ،توجه به
کیفیت تولیدات داخلی ،مبارزه با مفاسد اقتصادی ،حمایت از کار و کارگر ،استفاده حداکثری از منابع موجود در کشور ،حمایت از بخش مردمی در اقتصاد،
دید بلند مدت ،حمایت از تولید ملی و کارآفرینی از جمله مولفه های اقتصاد مقاومتی است.

حجت السالم نظرپور سپس به مسیر هفت گانه تاثیرگذاری اسناد خرانه اسالمی بر مولفه های اقتصادی پرداخت و خاطر نشان کرد :اسناد خزانه اسالمی از
هفت مسیر ،قادر به تاثیرگذاری مثبت بر هفت مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید ملی ،حمایت از کار و کارگر ایرانی ،کارآفرینی البته در
معنای اشتغالزایی ،شفافیت بدهی های دولت ،استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت است.
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وی در خصوص نخستین مولفه ،کاهش وابستگی دولت به نفت ،گفت :چنانچه اسناد خزانه اسالمی وجود نداشته باشد ،غالبا دولت به جهت تسویه بدهی
خود به پیمان کاران ساده ترین راه ،یعنی استفاده از منابع ناشی از فروش نفت را اتخاذ می کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد :چنانچه اسناد خزانه در این قلم از بدهی ها مورد استفاده قرار بگیرد ،دولت بدهی خود را به صورت تبدیل تعهد ،با اوراق بهادار
پرداخت می کند .بنابراین این امکان برای دولت وجود دارد که تسویه نقد بدهی خود را به تاخیر بیندازد و پیمانکاران نیز می توانند این اوراق را در بازار
نقد کرده و مشکالت فقدان نقدینگی در گردش خود را برای انجام طرح بعدی از بین ببرند.
وی در خصوص استفاده حداکثری از منابع موجود ،تاکید کرد :تشکیل بازار ثانویه اسناد خزانه و درگیر کردن سرمایه های مازاد و راکد دارندگان منابع

مازاد مالی و سرمایه گذاران به استفاده حداکثری از منابع موجود منتهی می شود.
حجت االسالم نظرپور با اشاره به دید بلند مدت به عنوان مولفه سوم ،گفت :دولت بدون برنامه ریزی بلندمدت نمی تواند در دوره های کوتاه مدت بدهی
خود را از طریق انتشار اسناد خزانه پرداخت کند .در حقیقت دولت باید در روز عرضه اوراق ،برنامه ریزی مقتضی برای تامین منابع نقد به جهت تسویه با
دارندگان نهایی اوراق در سررسید انجام دهد؛ به گونه ای که هیچ گونه نکولی در تسویه اسناد در زمان سررسید صورت نپذیرد؛ در غیر این صورت این
اسناد اعتبار الزم خود را از دست خواهند داد.
وی در ادامه در خصوص مولفه حمایت از کار و کارگر ایرانی گفت :حمایت ناشی از کار و کارگر از طریق امکان اجرای ممتد پروژه ها بدون وقفه ناشی از
سرمایه در گردش و یا عدم تسویه حساب پروژه های قبلی با دولت محقق می شود؛ از این رو فراگیر شدن مزیت های اسناد خزانه نزد پیمانکاران ،آنها را
جهت انجام پروژه های دولت تشویق می کند.
این استاد دانشگاه در تشریح مولفه پنجم با عنوان کارآفرینی گفت :مولفه کارآفرینی به معنای اشتغال زایی است .نقد شدن مطالبات پیمانکاران به تحرک

سرمایه و اشتغال می انجامد.
وی مبارزه با مفاسد اقتصادی را مولفه دیگر عنوان کرد و خاطر نشان کرد :از مجرای امکان شفافیت بدهی های دولتی و مشخص شدن حجم و میزان بدهی
مولفه مبارزه با فساد اقتصادی تامین می شود .بدین ترتیب که اوال خزانه داری کل لیست مشخصی از پیمانکاران طلب کار را در فرآیند انتشار خواهد
داشت .ثانیا از آنجا که تسویه نقدی دیگر وجود نخواهد داشت امکان حضور واسطه گران به جهت نقد کردن وجوه و سوء استفاده از بین می رود.
حجت االسالم نظرپور حمایت از تولید ملی را آخرین مولفه خواند و گفت :انتشار اسناد ،پیمانکاران داخلی را از مضیغه مالی در انجام پروژه های بعدی رها
می سازد البته این اسناد قابلیت ارائه به پیمانکاران خارجی را نیز دارد که در این صورت ریسک نوسانات نرخ ارز برای این یپمانکاران وجود دارد.
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پایگاه اطالعرسانی بازار سرمایه ایران

گزارش تصویری از دومین همایش مالی اسالمی
در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی  ،جایزه شخص حقوقی به سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و دکتر شاپور
محمدی رئیس این سازمان به نمایندگی از سازمان بورس این جایزه را دریافت کرد.

دومین همایش مالی اسالمی امروز با حضور مدیران بازار سرمایه ،نظام بانکی ،بیمه و سیاست گذاران اقتصادی در دانشگاه الزهرا برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه (سنا)  ،در حاشیه این همایش ،جایزه شخص حقوقی به سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و دکتر شاپور
محمدی رئیس این سازمان به نمایندگی از سازمان بورس این جایزه را دریافت کرد .همچنین سیدعباس موسویان دبیر فقهی کمیته فقهی سازمان بورس
و اوراق بهادار اولین شخص حقیقی برنده جایزه مالی اسالمی در ایران شد و جایزه خود را دریافت کرد.
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بورس کاالی
پایگاه خبری
خبریایرانبورس کاالی ایران
پایگاه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد؛
رینگ صادراتی ،فرصتی بزرگ برای شرکت های ایرانی
شاپور محمدیرینگ های صادراتی بورس های کاالیی را فرصتی بزرگ برای شرکت های صادراتی عنوان کرد و گفت:
بورس های کاال و انرژی می توانند به صادرات هدفمند محصوالت ایرانی کمک شایانی کنند.
به گزارش «پایگاه خبری بورس کاالی ایران» ،رییس سازمان بورس صبح امروز در دومین همایش انجمن مالی اسالمی ،رینگ های صادراتی بورس های
کاالیی را فرصتی بزرگ برای شرکت های صادراتی عنوان کرد و گفت :بورس های کاال و انرژی می توانند به صادرات هدفمند محصوالت ایرانی کمک
شایانی کنند.
شاپور محمدی به مکانیزم های شفاف بورس کاالی ایران اشاره کرد و گفت :وقتی بازار شفاف و صحیحی به نام بورس کاال وجود دارد باید تمام قد از آن
دفاع کرد و با چند اشکال و کوچک نباید مکانیزم شفاف ،درست و قوی آن زیر سوال برد.
محمدی افزود :معافیت های مالیاتی که در بورس کاال و بورس انرژی وجود دارد ،بسیار فراتر از رقم کارمزدها بوده است ،اما متاسفانه برخی از مباحث
غیرکارشناسی در این خصوص مطرح می شود که صحیح نیست بلکه باید عالمت های درستی به سیاست گذاران اقتصادی کشور داده شود.
وی در ادامه اضافه کرد :زمانی که گفته می شود در بورس کاال و انرژی شفافیت وجود دارد و این شفافیت صرفا برای خریدار و فروشنده نیست ،بلکه برای

کل اقتصاد کشور است که این موضوع بسیار مهمی بوده و باید مورد توجه قرار بگیرد.
ساز و کار برد  -برد بازار سرمایه
محمدی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بهترین فرصت برای کسب سود است گفت :همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند می
توانند وارد بازار سرمایه شوند.
رییس سازمان بورس به راه اندازی صندوق های جسورانه و ورود شرکت های دانش بنیان در فرابورس اشاره کرد و گفت :این موضوع کانال ویژه و خاصی
است که به ارزش گذاری فکر ناب ،تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام کمک می کند.
وی تاکید کرد :ورود صندوق های جسورانه به بازار سرمایه صرفا فرصتی برای این صندوق ها نیست .بلکه برای فعاالن بازار سرمایه نیز فرصتی است که در
شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کند.
به اعتقاد رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مکانیسم بازار سرمایه ساز و کار برد  -برد است و فرصتی دو طرفه برای صندوق ها و سرمایه گذاران ایجاد
شده است.
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه بازار سرمایه نقش چند جانبه و چند بعدی دارد ،گفت :این موضوع بسیار مهم است در تحلیل ها برخی از ابعاد
نادیده گرفته می شود و بیش از حد به یک بعد تمرکز می شود در حالیکه بازار سرمایه فرابعدی است.
وی با اشاره به قدمت پنجاه ساله بازار سرمایه ایران گفت :در این سالها برای این بازار زحمات زیادی کشیده شده و بازار گسترش قابل توجهی داشته
است.
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رشد قابل توجه تامین مالی
محمدی با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان می رسد ،گفت :این تامین مالی از محل های متنوعی از جمله افزایش
سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوق ها است .در عین حال ،تالش می شود تا پایان سال رقم تامین مالی از بازار
سرمایه به  100هزار میلیارد تومان برسد که رشد باال و چند صد در صدی است.
وی ادامه داد :در حوزه مشارکت آحاد مردم عملکرد بسیار خوب بوده است و تا کنون بیش از  10میلیون و  640هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود
دارد که از هدف گذاری سال  95که ده میلیون کد بوده فراتر رفته است.

به گفته وی ارزش بازار به  642هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به  688هزار میلیارد ریال برسد.
لزوم رشد  10پله ای بازار سرمایه ایران
رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزء  20اقتصاد اول دنیا است ،گفت :اما بازار سرمایه کشور ما در رده  30بازار اول دنیا قرار دارد و هنوز
 10پله برای اینکه به اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد پس نباید هدف ها را کوچک دید.
محمدی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت :کارایی و بهره وری بحث مهم هر بازاری است همچنین از دیگر نکات اقتصاد مقاومتی اصالح و
تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.
رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد گفت:
اخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز اجرا نشده که اجرای آن بسیار مهم

است.
وی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،گفت :برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا افراد
سود کسب کنند در صورتی که اهداف دیگری هم وجود دارد .یکی از این اهداف این است که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی که
به عنوان استراتژی بلند مدت است درآمد کسب کنند .این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وی زمانی که قیمت اختیار سهم با س هم مقایسه می شود به موازنه بازار کمک می کند که جزء اهداف مهم و کالن است.
محمدی افزود :ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.
محمدی با تأکید بر اینکه قابل معامله شدن صندوق ها در بازار سرمایه مانع انحراف می شود ،گفت :باید توجه شود که ممکن است همه ابزارها در یکی دو
سال آینده عملیاتی شود اما در سالهای اول آثار آنها خیلی ملموس نیست و اثرات عمیق در سالهای بعدی خود را نشان می دهد.
وی بورس انرژی را افتخار کشور خواند و افزود :کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند .انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید
درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند.
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محمدی به ابالغ  IFRSتوسط سازمان بورس به گروهی از شرکت ها اشاره کرد و گفت IFRS :در شفافیت کل اقتصاد اثر دارد و بسیاری از تصمیمها و
فعالیتهای سازمان بورس برای شفافیت کل اقتصاد است.
وی افزود :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی عبور می کند چراکه سود
وقتی مشروع است ،ارزشمند خواهد بود.
ابزارهای بدهی ،همگی اسالمی هستند

ر ئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :ابزارهای بدهی هم تماما اسالمی است و ما در کشور به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی -اسالمی دنیا
معامله می شود.
محمدی در دومین همایش مالی – اسالمی به انجمن مالی اسالمی پیشنهاد کرد از این به بعد در بحث روش های مالی اسالمی وارد شده و این حوزه مورد
توجه قرار بگیرد .نحوه استنتاج ،رسیدن به ابزارها ،مشتقه روی ابزارها و امثال آن از ظرفیت باالیی برای توسعه برخوردارند .این ابزارها ظرفیت خوبی برای
عدالت ،سالمت و دوری از ربوی بودن معامالت هستند.
وی با تأکید بر اینکه انجمن در این حوزه بسیار می تواند کمک کرده و نقش مشورتی داشته باشد ،گفت :انجمن به گفتمان سازی و نزدیکی ذهن ها کمک
کند.
محمدی در پایان تصریح کرد :در بازار سرمایه ابزار دارایی بسیار مهم است و ابزار بدهی در کنار ابزار دارایی است.
وی خاطرنشان کرد :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی عبور می کند
چراکه سود وقتی مشروع است ،ارزشمند خواهد بود.
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پایگاه خبری بورس کاالی ایران

پورابراهیمی مطرح کرد؛
حمایت مجلس از توسعه ابزارهای مالی کشاورزی در بورس کاال
پور ابراهیمیپورابراهیمی گفت :حمایت از ایجاد فعالیت های بورس کاال برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور

کار قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف ،سلف موازی و معامالت اختیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده است،
به گزارش «پایگاه خبری بورس کاالی ایران» ،محمدرضا پورابراهیمی ،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در دومین همایش مالی و اسالمی گفت:
حرکتهای خوبی 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 تحمیلی مباحث مرتبط با آن متوقف شد که نقطه عطف آن تصویب قانون بازار سرمایه بود .البته در قانون رفع موانع تولید نیز طراحی بازار بدهی در
کشور صورت گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود :البته انتقادهایی به بازار بدهی وجود دارد ،چرا که تامین مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در این بازار
اولویت قرار گرفته است و به نوعی نرخ شکنی می کند.
وی تصریح کرد :نرخ سود بین بانکی هم اکنون افزایش یافته ،در حالی که باید این مسیر اصالح میشد؛ البته اقداماتی که به تازگی انجام شده که قابل
تاکید است ،به نحوی که یکی از ارکان توسعه فعالیتهای اقتصادی در کشور اصل شفافیت اطالعات است که متاسفانه شاهد عدم افشای اطالعات هستیم.
به گفته پورابراهیمی ،تمام نهادهایی که در حوزه فعالیت عمومی هستند ،باید اطالعات را افشا کنند ،در حالی که اکنون هفت هزار خیریه در کشور داریم
که هیچ یک صورتهای مالی خود را افشا نمی کنند.
وی اظهار داشت :بر اساس قانون تمام نهادهای انقالبی و سیاسی و حتی خیریه ها و موقوفه ها باید صورتهای مالی را افشا کنند که متولی افشا نیز سازمان
بورس است که اگر این کار را نهادها انجام ندهند ،تغییرات آنها ثبت نمی شود و حسابهای بانکی انها محدود خواهد شد.
وی افزود :حمایت از ایجاد فعالیت های بورس کاال برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف ،سلف موازی و
معامالت اختیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده است ،این در حالی است که برای اصالح قانون بانکداری نیز اقداماتی در حال انجام است.
پورابراهیمی گفت :دغدغه فعاالن اقتصادی حوزه نظام بانکی و ساختارهای آن است که بر این اساس در مرکز پژوهشهای مجلس هر سه ماه یکبار مشکالت
کسب و کار را بررسی می کند که  80درصد از فعاالن اقتصادی مشکل خود را بانکها می دانند.
وی افزود :سه هفته قبل با مراجع عظام برای قانون بانکداری جلساتی برگزار شد که با استقبال ایشان مواجه شد؛ االن این ظرفیت وجود دارد که این نظرات
کارشناسی را دریافت کنیم .تا به حال خبری از لوایح مجلس نیست و به نظر هم نمیرسد تا پایان دولت هم آن را ارائه کنند.
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ا

قتصاد آنالین

اقتصاد آنالین

صالح آبادی خطاب به مجلس شورای اسالمی؛
آمادگی انجمن مالی اسالمی برای ارائه لوایح بازارهای مالی
رییس انجمن مالی اسالمی ایران به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد که انجمن به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی
آمادگی دارد مجلس را در طرح ها و لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند ،البته این

انجمن از مجلس انتظار دارد جایگاه قانونی این انجمن و انجمن های دیگری که در حوزه اقتصادی کار می کنند را ارتقا
دهد.
به گزارش اقتصاد آنالین ،علی صالح آبادی ،رییس انجمن مالی اسالمی ایران در دومین همایش مالی اسالمی نظام مالی اسالمی را مقوله مهم برشمرد و
گفت :عالوه بر کشورهای مسلمان ،در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه می شود .زیرا این نظام ابزار بسیار مناسبی برای جذب سرمایه
مسلمانان در این کشورهاست.
وی به چهار گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی در کشور است اشاره و تصریح کرد:توسعه پژوهش های نظری و
کاربردی در حوزه مالی اسالمی گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی است و فکر ،ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهش های مالی و کاربردی در نظام
مالی و اسالمی محسوب می شود

رییس انجمن مالی اسالمی ایران گام دوم را مبتنی بر پژوهش ها ارزیابی کرد و گفت :وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و
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.
صالح آبادی ایجاد کمیته های فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه را گام آخر برشمرد و اظهارداشت:در این مدت اقدامات ارزنده ای
توسط انجمن مالی اسالمی انجام شده است و برنامه های پنج ساله و ده ساله تدوین و طراحی شده است .وی افزود :انجمن مالی اسالمی قادر به نظام
سازی در این حوزه است و می تواند در حوزه آموزش ،پژوهش و قانون گذاری در وضع قوانین کمک های و مشاوره های کاربردی ارائه دهد.
صالح آبادی در ادامه گفت :انجمن مالی اسالمی موفق به برگزاری دوره مالی اسالمی در مقطع دکتر شده است و همچنین برنامه راه اندازی دوره های
MBAو  DBAمالی اسالمی را دارد .این مقام مسوول نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور را خطاب قرار داد و گفت :این نهادها می توانند
به انجمن مالی اسالمی به عنوان یک بازوی مشورتی اتکا کنند.
وی در بخش پایانی سخنان خود به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد :انجمن به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی دارد مجلس را در طرح ها و
لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند ،البته این انجمن از مجلس انتظار دارد جایگاه قانونی این انجمن و انجمن های دیگری
که در حوزه اقتصادی کار می کنند را ارتقا دهد.
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اقتصاد آنالین
رییس سازمان بورس در دومین همایش انجمن مالی اسالمی؛
تامین مالی بازار سرمایه تا پایان سال به  100هزار میلیارد تومان میرسد /اقتصاد ایران جزء  ۲0اقتصاد اول
دنیا
رییس سازمان بورس امروز در دومین همایش انجمن مالی اسالمی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بهترین فرصت برای

کسب سود است گفت :همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند می توانند وارد بازار سرمایه
شوند.
به گزارش اقتصاد آنالین ،شاپور محمدی رییس سازمان بورس به راه اندازی صندوق های جسورانه و ورود شرکت های دانش بنیان در فرابورس اشاره کرد
و گفت :این موضوع کانال ویژه و خاصی است که به ارزش گذاری فکر ناب ،تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام کمک می کند.
وی افزود :ورود صندوق های جسورانه به بازار سرمایه صرفا فرصتی برای این صندوق ها نیست .بلکه برای فعاالن بازار سرمایه نیز فرصتی است که در
شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کند.
به اعتقاد رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مکانیسم بازار سرمایه ساز و کار برد  -برد است و فرصتی دو طرفه برای صندوق ها و سرمایه گذاران ایجاد
شده است.

سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه بازار سرمایه نقش چند جانبه و چند بعدی دارد ،گفت :بازار سرمایه فرابعدی است  ،اما در تحلیل ها برخی از
ابعاد نادیده گرفته شده و بیش از حد بر روی یک بعد تمرکز می شود.
وی با اشاره به قدمت پنجاه ساله بازار سرمایه ایران گفت :در این سالها برای این بازار زحمات زیادی کشیده شده و بازار گسترش قابل توجهی داشته است.
محمدی با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان می رسد ،گفت :این تامین مالی از محل های متنوعی از جمله افزایش
سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوق ها است .در عین حال ،تالش می شود تا پایان سال رقم تامین مالی از بازار
سرمایه به  100هزار میلیارد تومان برسد که رشد باال و چند صد در صدی است.
وی ادامه داد :در حوزه مشارکت آحاد مردم عملکرد بسیار خوب بوده است و تا کنون بیش از  10میلیون و  640هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود
دارد که از هدف گذاری سال  95که ده میلیون کد بوده فراتر رفته است.

به گفته وی ارزش بازار به  642هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به  688هزار میلیارد ریال برسد.
رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزء  20اقتصاد اول دنیا است ،گفت :اما بازار سرمایه کشور ما در رده سی ام بازار اول دنیا قرار دارد و
هنوز  10پله برای اینکه به اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد پس نباید هدف ها را کوچک دید.
محمدی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت :کارایی و بهره وری بحث مهم هر بازاری است همچنین از دیگر نکات اقتصاد مقاومتی اصالح و
تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.
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محمدی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت :کارایی و بهره وری بحث مهم هر بازاری است همچنین از دیگر نکات اقتصاد مقاومتی اصالح و
تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.
رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد گفت:
اخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز اجرا نشده که اجرای آن بسیار مهم
است.
وی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،گفت :برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا افراد

سود کسب کنند در صورتیکه اهداف دیگری هم وجود دارد .یکی از این اهداف این است که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی
که به عنوان استراتژی بلند مدت است درآمد کسب کنند .این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
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.
محمدی افزود :ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.
محمدی با تأکید بر اینکه قابل معامله شدن صندوق ها در بازار سرمایه مانع انحراف می شود ،گفت :باید توجه شود که ممکن است همه ابزارها در یکی
دو سال آینده عملیاتی شود اما در سالهای اول آثار آنها خیلی ملموس نیست و اثرات عمیق در سالهای بعدی خود را نشان می دهد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکت های صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورسهای کاالیی کارهای بسیاری انجام شده است،
گفت :این رینگها فرصت بسیار بزرگی است.

وی به انتقادهای غیر کارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود :معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معامالت است باید در تحلیلها همه
جوانب در نظر گرفته شود .در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کاال فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال کوچک فرصتهای
خوب را زیر سوال برد .وی بورس انرژی را افتخار کشور خواند و افزود :کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند .انرژی مهمترین
ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند.
محمدی به ابالغ  IFRSتوسط سازمان بورس به گروهی از شرکت ها اشاره کرد و گفت : IFRSدر شفافیت کل اقتصاد اثر دارد و بسیاری از تصمیمها و
فعالیتهای سازمان بورس برای شفافیت کل اقتصاد است .وی افزود :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این
اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی عبور می کند چراکه سود وقتی مشروع است ،ارزشمند خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :ابزارهای بدهی هم تماما اسالمی است و ما در کشور به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی -اسالمی دنیا
معامله می شود.
محمدی در دومین همایش مالی – اسالمی به انجمن مالی اسالمی پیشنهاد کرد از این به بعد در بحث روش های مالی اسالمی وارد شده و این حوزه
مورد توجه قرار بگیرد .نحوه استنتاج ،رسیدن به ابزارها ،مشتقه روی ابزارها و امثال آن از ظرفیت باالیی برای توسعه برخوردارند .این ابزارها ظرفیت
خوبی برای عدالت ،سالمت و دوری از ربوی بودن معامالت هستند.
وی با تأکید بر اینکه انجمن در این حوزه بسیار می تواند کمک کرده و نقش مشورتی داشته باشد ،گفت :انجمن به گفتمان سازی و نزدیکی ذهن ها
کمک کند .محمدی در پایان تصریح کرد :در بازار سرمایه ابزار دارایی بسیار مهم است و ابزار بدهی در کنار ابزار دارایی است.
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اقتصاد آنالین
پورابراهیمی در دومین همایش مالی و اسالمی؛
نرخ سود بینبانکی افزایش یافته 7 /هزار خیریه داریم که صورتهای مالی خود را افشا نمیکنند
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر افزایش نرخ سود بانکی گفت :هفت هزار خیریه در کشور داریم که هیچ
یک صورتهای مالی خود را افشا نمی کنند.
به گزارش اقتصاد آنالین ،محمدرضا پورابراهیمی امروز در دومین همایش مالی و اسالمی در دانشگاه الزهرا(س) گفت :حرکتهای خوبی 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 تحمیلی مباحث مرتبط با آن
متوقف شد که نقطه عطف آن تصویب قانون بازار سرمایه بود .البته در قانون رفع موانع تولید نیز طراحی بازار بدهی در کشور صورت گرفت.
وی با بیان اینکه البته انتقادهایی به بازار بدهی وجود دارد،اظهارداشت :چرا که تامین مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در این بازار اولویت قرار
گرفته است و به نوعی نرخ شکنی می کند.
وی به افزایش نرخ سود بین بانکی اشاره کرد و گفت :این نرخ در حالی افزایش یافته که که باید این مسیر اصالح میشد؛ البته اقداماتی که به تازگی انجام
شده که قابل توجه است ،به نحوی که یکی از ارکان توسعه فعالیتهای اقتصادی در کشور اصل شفافیت اطالعات است که متاسفانه شاهد عدم افشای
اطالعات هستیم.
به گفته پورابراهیمی ،تمام نهادهایی که در حوزه فعالیت عمومی هستند ،باید اطالعات را افشا کنند ،در حالی که اکنون هفت هزار خیریه در کشور داریم
که هیچ یک صورتهای مالی خود را افشا نمی کنند.
وی اظهار داشت :بر اساس قانون تمام نهادهای انقالبی و سیاسی و حتی خیریه ها و موقوفه ها باید صورتهای مالی را افشا کنند که متولی افشا نیز سازمان
بورس است که اگر این کار را نهادها انجام ندهند ،تغییرات آنها ثبت نمی شود و حسابهای بانکی انها محدود خواهد شد.
وی افزود :حمایت از ایجاد فعالیتهای بورس کاال برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف ،سلف موازی و
معامالت احتیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده است ،این در حالی است که برای اصالح قانون بانکداری نیز اقداماتی در حال انجام است.
پورابراهیمی گفت :دغدغه فعاالن اقتصادی حوزه نظام بانکی و ساختارهای آن است که بر این اساس در مرکز پژوهشهای مجلس هر سه ماه یکبار مشکالت
کسب و کار را بررسی می کند که  80درصد از فعاالن اقتصادی مشکل خود را بانکها می دانند.
وی افزود :سه هفته قبل با مراجع عظام برای قانون بانکداری جلساتی برگزار شد که با استقبال ایشان مواجه شد؛ االن این ظرفیت وجود دارد که این نظرات
کارشناسی را دریافت کنیم .تا به حال خبری از لوایح مجلس نیست و به نظر هم نمیرسد تا پایان دولت هم آن را ارائه کنند.

 باز نشر :پایگاه خبری بورس۲۴
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توسط صالح آبادی اعالم شد:
 ۴اقدامی که می تواند به پیاده سازی نظام مالی اسالمی منجر شود
رئیس انجمن مالی اسالمی  ۴اقدامی که می تواند به پیاده سازی نظام مالی اسالمی شود را معرفی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،علی صالح آبادی در دومین همایش مالی اسالمی که امروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد،گفت :به دلیل جذاب بودن
نظام مالی اسالمی ،عالوه بر کشورهای مسلمان ،کشورهای پیشرفته نیز به این نظام توجه ویژه ایی دارند .در ایران نیز عالوه بر توجه به نظام مالی اسالمی،
تمام قوانین مالی منطبق بر شرع اسالم بوده و شورای نگهبان بر این قوانین نظارت دارد و اصول منطبق بر شرع اسالم را تصویب می کند.
وی  4گام اساسی به عنوان راهکار پیاده سازی نظام سازی مالی اسالمی در ایران برشمرد که شامل توسعه پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه مالی
اسالمی ،وضع قوانین و مقررات مناسب  ،آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی و ایجاد کمیته های فقهی در سازمان ها نهادهای
فعال بازار سرمایه هستند.
رئیس انجمن مالی اسالمی با اشاره به آغاز فعالیت این انجمن در سال گذشته ،تدوین برنامه های  5و  10ساله ،کمک به آموزش ،پژوهش و قانون گذاری
 ،برگزاری دوره مالی اسالمی در مقطع دکترا  ،برنامه راه اندازی دوره های  MBAو  DBAمالی اسالمی را از جمله اقدامات این نهاد معرفی و اعالم کرد
این انجمن آماده کمک و یاری رسانی به مجلس در طرح ها و لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی دارد.
صالح آبادی اظهار داشت :نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور می توانند به انجمن مالی اسالمی به عنوان یک بازوی مشورتی تکیه کنند.
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بانک مرکزی راه اندازی بورس ارز را پذیرفت /حمایت مجلس از فعالیت بورس کاال
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قول رئیس کل بانک مرکزی برای راه اندازی بورس ارز و حمایت مجلس از فعالیت
بورس کاال خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،محمدرضا پورابراهیمی در دومین همایش مالی اسالمی ضمن اشاره به برنامه ششم توسعه گفت :اخیرا بندهایی مانند

حمایت از فعالیت بورس کاال ،انتشار ابزارهایی مرتبط با بخش کشاورزی و همچنین ابزارهایی مانند سلف ،سلف موازی و اختیار معامله که نشان از توجه
مجلس به توسعه بازار سرمایه دارد تصویب شده است.
وی درباره ضرورت اصالح نظام بانکی گفت :قانونی که در نظام بانکی تدوین شده ،عمر  33ساله دارد این قانون همان عملیات بانکی بدون رباست و اکنون
الزم است با توجه به شرایط اقتصادی و متناسب با مقتضایات روز اصالح شود.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه در مجلس نهم به حوزه الیحه بانکداری بدون ربا ورود شد ،گفت :در مجلس دهم نیز کمیسیون اقتصادی در حال بررسی این
الیحه است .خوشبختانه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم دارای سوابق و تحصیالت اقتصادی هستند که فرصتی است برای نظام تا از این ظرفیت
استفاده کند.
وی گفت  :دولت در این رابطه دو الیحه در دست دارد اما مسیرهای تصویب دولت زمان بر است.

این مقام مسئول از تصویب کلیت قانون بانکداری بدون ربا در اول مهرماه در مجلس خبر داد و گفت  :در حال حاضر جزئیات در دست بررسی است و دو
هفته پیش هم خدمت مراجع رفتیم تا بروزرسانی این قانون را به تایید مراجع برسانیم که با استقبال خوب آنها مواجه شدیم.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه از آغاز به کار دولت دهم تا به امروز هنوز از دو الیحه تحت بررسی دولت خبری نشده ،گفت  :البته ما رونوشت الیحه را
دریافت کرده و در بررسی ها مورد نظر قرار می دهیم.
وی همچنین درباره بورس ارز گفت :نشستی با رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای بررسی التهابات ارزی برگزار شد .از چند سال گذشته در شورای
عالی بورس موضوع راه اندازی بورس ارز بررسی شده و ضرورت آن مورد تاکید قرار گرفته است.
پورابراهیمی با بیان اینکه بانک مرکزی معتقد است بورس ارز نیازمند ارز فیزیکی است  ،گفت  :رویکرد بورس ارز کمک به کم شدن معامالت فیزیکی است
و گرفتاری های بازار ارز را برطرف می کند .اما نمی دانیم چرا بانک مرکزی در انجام آن تعلل می کند .همانند تک نرخی شدن ارز که چهار سال است که
قرار است انجام شود اما هنوز اجرایی نشده است .در حال حاضر نزدیک به دوهفته است که بانک مرکزی مجوز مبادله ارز آزاد و مبادله ای را به بانک ها
اعالم کرده است و با میانگین قراردادن این دو نرخ به راحتی کشف قیمت برای تک نرخی کردن ارز انجام می شود.
وی ادامه داد  :وضع فعلی بازار ارز باعث یک رانت میلیاردی شده که نفعی برای مردم ندارد و مجلس به این موضوع معترض است  ،سیف نیز نظر مجلس
را پذیرفته و قرار است به زودی بورس ارز اجرابی شود .هر چند بحث بانک مرکزی این است که این بورس تحت نظارت چه نهادی اجرا شود اما برای ما
مکان بحث مهمی نیست .به همین دلیل رییس کل بانک مرکزی روز گذشته قول راه اندازی این بازار را دادند و سیطره دالر در کشور باید برچیده شود.
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رئیس سازمان بورس اعالم کرد:
بهترین فرصت کسب سود /آمار جدید کدهای سهامداری/بورس ایران در رتبه  30دنیا
رئیس سازمان بورس بازارسرمایه ایران را بهترین فرصت برای کسب سود دانست و با اعالم آمار جدید و بیش از 10
میلیونی سهامداران ایرانی گفت:در برابر رتبه  ۲0اقتصاد ایران در دنیا ،بازار سرمایه در میان  30بازار اول قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،شاپور محمدی در دومین همایش انجمن مالی اسالمی که صبح امروز توسط انجمن مالی اسالمی در دانشگاه الزهرا
برگزار شد ،گفت :بازار سرمایه بهترین فرصت برای کسب سود است ،بر این اساس همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند می
توانند وارد بازار سرمایه شوند.
وی با اشاره به راهاندازی صندوق های جسورانه و ورود شرکت های دانش بنیان در فرابورس افزود :این موضوع به ارزش گذاری فکر ناب ،تامین مالی و
فرصت سرمایه گذاری برای عام در کشور کمک می کند .ورود صندوق های جسورانه به بازار سرمایه صرفا فرصتی برای این صندوق ها نیست بلکه برای
فعاالن بازار سرمایه نیز فرصتی است که در شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کنند.
سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه تا پایان سال جاری رقم تامین مالی از محل های متنوعی از جمله افزایش سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار
انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوق ها به  100هزار میلیارد تومان می رسد  ،آمار تعداد کدهای سهامداری را بیش از  10میلیون و  640هزار اعالم کرد

که از هدفگذاری  10میلیون کد در سال  95فراتر رفته است.
به گفته محمدی در برابر رتبه  20اقتصاد ایران در دنیا ،بازار سرمایه در میان  30بازار اول قرار دارد و بنابراین با توجه به فاصله  10پله ایی بین اقتصاد و
بازار سرمایه در جهان ،هدف ها نباید کوچک تلقی شود.
وی با اعالم اینکه بازار سرمایه برنامه های مناسبی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اجرا کرده ،گفت :از نکات اقتصاد مقاومتی اصالح و تقویت همه جانبه
نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است .در این میان همه ابزارهای بدهی ،اسالمی بوده و همه اوراق مالی -اسالمی
دنیا را دارد.
محمدی با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکتهای صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورس های کاالیی نیز کارهای بسیاری انجام شده ،گفت :این
رینگها فرصت بسیار بزرگی است.

وی به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود :معافیت مالیاتی از بورس ها بسیار بیشتر از کارمزد معامالت است ،بنابراین باید در تحلیلها
همه جوانب در نظر گرفته شود چرا که در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کاال فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال کوچک
فرصتهای خوب را زیر سوال برد.
محمدی  ،بورس انرژی را افتخار کشور خواند و اظهار داشت :انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه
ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند بعالوه این که کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند.
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اولین جایزه مالی اسالمی از آن سازمان بورس و عضو کمیته فقهی شد
در جریان رونمایی و اهدا اولین جایزه مالی اسالمی ،سازمان بورس و عضو کمیته فقهی نهاد ناظر به دلیل تالش در نشر
دانش مالی اسالمی ،حایز این جایزه شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس  ،درحاشیه دومین همایش مالی اسالمی که امروز در دانشگاه الزاهرا (س) برگزار شد ،سازمان بورس و عباس موسویان
عضو کمیته فقهی نهاد ناظر به دلیل تالش در نشر دانش مالی اسالمی ،حایز این جایزه شدند.

همچنین در این همایش ،عالوه بر رونمایی و عرضه کتاب نخستین همایش مالی اسالمی  ،سایت انگلیسی زبان انجمن مالی اسالمی و کتابخانه انگلیسی
همراه با استفتائات حوزه مالی اسالمی رونمایی شد.
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صالح آبادی تشریح کرد ؛
۴گام برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی
ایستانیوز:صالح آبادی توسعه پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی را گام نخست در نظام سازی مالی
اسالمی خواند و خاطرنشان کرد :فکر ،ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهش های مالی و کاربردی در نظام مالی و اسالمی

است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ،علی صالح آبادی ،رییس انجمن مالی اسالمی ایران در دومین همایش مالی اسالمی ضمن خیر
مقدم به پژوهشگران ،دانشجویان ،مدیران عامل بانک ها و سازمان بورس و همچنین فعاالن حوزه مالی ،با بیان مطلب فوق نظام مالی اسالمی را مقوله
مهمی خواند و گفت :عالوه بر کشورهای مسلمان ،در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه می شود .زیرا این نظام ابزار بسیار مناسبی برای
جذب سرمایه مسلمانان در این کشورهاست.
وی در ادامه به چهار گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی در کشور است اشاره کرد.
صالح آبادی توسعه پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی را گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی خواند و خاطرنشان کرد :فکر ،ایده و
مطالعه مبنای توسعه پژوهش های مالی و کاربردی در نظام مالی و اسالمی است.

وی گام دوم را مبتنی بر پژوهش ها ارزیابی کرد و گفت :وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و همچنین حوزه حسابداری گام
دوم برای نظام سازی در حوزه مالی اسالمی است.
رییس انجمن مالی اسالمی ایران گام سوم را آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای فعاالن حوزه اقتصادی بیان کرد .وی ایجاد
کمیته های فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه را گام آخر خواند.
سخنگوی انجمن مالی اسالمی با اشاره به آغاز فعالیت این انجمن در سال گذشته گفت :در این مدت اقدامات ارزنده ای توسط انجمن مالی اسالمی انجام
شده است و برنامه های پنج ساله و ده ساله تدوین و طراحی شده است .وی ادامه داد :انجمن مالی اسالمی قادر به نظام سازی در این حوزه است و می
تواند در حوزه آموزش ،پژوهش و قانون گذاری در وضع قوانین کمک های و مشاوره های کاربردی ارائه دهد.
صالح آبادی اظهار داشت :انجمن مالی اسالمی موفق به برگزاری دوره مالی اسالمی در مقطع دکتر شده است و همچنین برنامه راه اندازی دوره های
 MBAو  DBAمالی اسالمی را دارد .وی در بخش پایانی سخنان خود به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد :انجمن به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی
آمادگی دارد مجلس را در طرح ها و لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند البته این انجمن از مجلس انتظار دارد جایگاه
قانونی این انجمن و انجمن های دیگری که در حوزه اقتصادی کار می کنند را ارتقا دهد.
این مقام مسوول نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور را خطاب قرار داد و گفت :این نهادها می توانند به انجمن مالی اسالمی به عنوان یک
بازوی مشورتی اتکا کنند.
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پورابراهیمی مطرح کرد
لوایح بانکی تا پایان دولت به مجلس نمیآید
ایستانیوز:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لوایح دوقلوی نظام بانکی تا پایان دولت هم به مجلس نخواهد
آمد ،گفت :تا به حال خبری از لوایح دوقلوی نظام بانکی نیست و به نظر هم نمی رسد تا پایان دولت هم آنرا ارائه دهند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،محمدرضا پورابراهیمی در دومین همایش مالی و اسالمی که هم اکنون در حال برگزاری است،
گفت :حرکتهای خوبی 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 مباحث مرتبط با آن متوقف شد که نقطه عطف آن تصویب قانون بازار سرمایه بود .البته در قانون رفع موانع تولید نیز طراحی بازار بدهی در
کشور صورت گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود :البته انتقادهایی به بازار بدهی وجود دارد چراکه تامین مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در این بازار
اولویت قرار گرفته است و به نوعی نرخ شکنی میکند.
وی تصریح کرد :نرخ بین بانکی هم اکنون افزایش یافته در حالیکه باید این مسیر اصالح می شد؛ البته اقداماتی به تازگی انجام شده که قابل تاکید است
به نحوی که یکی از ارکان توسعه فعالیتهای اقتصادی در کشور اصل شفافیت اطالعات است که متاسفانه شاهد عدم افشای اطالعات هستیم.
به گفته پورابراهیمی ،تمام نهادهایی که در حوزه فعالیتهای عمومی هستند باید اطالعات را افشا کنند در حالیکه اکنون هفت هزار خیریه در کشور داریم
که هیچ یک صورتهای مالی خود را افشا نمیکنند.
وی اظهار داشت :بر اساس قانون تمام نهادهای انقالبی و سیاسی و حتی خیریه ها و موقوفه ها باید صورتهای مالی را افشا کنند که متولی افشا نیز سازمان
بورس است که اگر این کار را نهادها انجام ندهند تغییرات آنها ثبت نمی شود و حسابهای بانکی آنها محدود خواهد شد.
وی تصریح کرد :اولین گزارش شفافیت اطالعات اوایل سال آینده از سوی مجلس شورای اسالمی ارائه خواهد شد.
وی افزود :حمایت از ایجاد فعالیتهای بورس کاال برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف ،سلف موازی و
معامالت احتیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده است این در حالی است که برای اصالح قانون بانکداری نیز اقداماتی در حال انجام است.
پورابراهیمی گفت :دغدغه فعاالن اقتصادی حوزه نظام بانکی و ساختارهای آن است که بر این اساس در مرکز پژوهشهای مجلس هر سه ماه یکبار مشکالت
کسب و کار را بررسی می کند که  80درصد از فعاالن اقتصادی مشکل خود را بانکها می دانند .
وی افزود :سه هفته قبل با مراجع عظام برای قانون بانکداری جلساتی برگزار شد که با استقبال ایشان مواجه شد؛ االن این ظرفیت وجود دارد که این
نظرات کارشناسی را دریافت کنیم .تا به حال خبری از لوایح دوقلوی نظام بانکی نیست و به نظر هم نمی رسد تا پایان دولت هم آنرا ارائه دهند.
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ایستا نیوز
رییس سازمان بورس :تا پایان سال محقق می شود :
تامین مالی 100هزارمیلیارد تومانی ازکانال بورس
"آپشن" به پرتفوهای با استراتژی بلند مدت سود می رساند
ایستانیوز:محمدی با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان می رسد ،گفت :این تامین
مالی از محل های متنوعی از جمله افزایش سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و
صندوق ها است و تالش می شود تا پایان سال رقم تامین مالی از بازار سرمایه به  100هزار میلیارد تومان برسد که رشد
باال و چند صد در صدی است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار های مالی (ایستانیوز) ،شاپور محمدی به راه اندازی صندوق های جسورانه و ورود شرکت های دانش بنیان در فرابورس
اشاره کرد و گفت :این موضوع کانال ویژه و خاصی است که به ارزش گذاری فکر ناب ،تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام کمک می کند.
وی تاکید کرد :ورود صندوق های جسورانه به بازار سرمایه صرفا فرصتی برای این صندوق ها نیست .بلکه برای فعاالن بازار سرمایه نیز فرصتی است که در
شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کند.
به اعتقاد رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مکانیسم بازار سرمایه ساز و کار برد  -برد است و فرصتی دو طرفه برای صندوق ها و سرمایه گذاران ایجاد
شده است.
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه بازار سرمایه نقش چند جانبه و چند بعدی دارد ،گفت :این موضوع بسیار مهم است در تحلیل ها برخی از ابعاد
نادیده گرفته می شود و بیش از حد به یک بعد تمرکز می شود در حالیکه بازار سرمایه فرابعدی است .وی با اشاره به قدمت پنجاه ساله بازار سرمایه ایران
گفت :در این سالها برای این بازار زحمات زیادی کشیده شده و بازار گسترش قابل توجهی داشته است.
محمدی با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان می رسد ،گفت :این تامین مالی از محل های متنوعی از جمله افزایش
سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوق ها است .در عین حال ،تالش می شود تا پایان سال رقم تامین مالی از بازار
سرمایه به  100هزار میلیارد تومان برسد که رشد باال و چند صد در صدی است.
وی ادامه داد :در حوزه مشارکت آحاد مردم عملکرد بسیار خوب بوده است و تا کنون بیش از  10میلیون و  640هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود

دارد که از هدف گذاری سال  95که ده میلیون کد بوده فراتر رفته است.
به گفته وی ارزش بازار به  642هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به  688هزار میلیارد ریال برسد.
رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزء  20اقتصاد اول دنیا است ،گفت :اما بازار سرمایه کشور ما در رده سی بازار اول دنیا قرار دارد و هنوز
 10پله برای اینکه به اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد پس نباید هدف ها را کوچک دید.
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محمدی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت :کارایی و بهره وری بحث مهم هر بازاری است همچنین از دیگر نکات اقتصاد مقاومتی اصالح و
تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.
رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد گفت:
اخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز اجرا نشده که اجرای آن بسیار مهم
است.
وی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،گفت :برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا افراد
سود کسب کنند در صورتیکه اهداف دیگری هم وجود دارد .یکی از این اهداف این است که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی

که به عنوان استراتژی بلند مدت است درآمد کسب کنند .این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است .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.
محمدی افزود :ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست .
محمدی با تأکید بر اینکه قابل معامله شدن صندوق ها در بازار سرمایه مانع انحراف می شود ،گفت :باید توجه شود که ممکن است همه ابزارها در یکی
دو سال آینده عملیاتی شود اما در سالهای اول آثار آنها خیلی ملموس نیست و اثرات عمیق در سالهای بعدی خود را نشان می دهد .وی در ادامه با اشاره
به اینکه در حوزه کمک به شرکت های صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورسهای کاالیی کارهای بسیاری انجام شده است ،گفت :این رینگها
فرصت بسیار بزرگی است .
وی به انتقادهای غیر کارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود :معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معامالت است باید در تحلیلها همه
جوانب در نظر گرفته شود .در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کاال فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال کوچک فرصتهای
خوب را زیر سوال برد .وی بورس انرژی را افتخار کشور خواند و افزود :کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند .انرژی مهمترین
ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند.
محمدی به ابالغ  IFRSتوسط سازمان بورس به گروهی از شرکت ها اشاره کرد و گفت : IFRSدر شفافیت کل اقتصاد اثر دارد و بسیاری از تصمیمها و
فعالیتهای سازمان بورس برای شفافیت کل اقتصاد است .وی افزود :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این
اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی عبور می کند چراکه سود وقتی مشروع است ،ارزشمند خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :ابزارهای بدهی هم تماما اسالمی است و ما در کشور به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی -اسالمی دنیا
معامله می شود.
محمدی در دومین همایش مالی – اسالمی به انجمن مالی اسالمی پیشنهاد کرد از این به بعد در بحث روش های مالی اسالمی وارد شده و این حوزه

مورد توجه قرار بگیرد .نحوه استنتاج ،رسیدن به ابزارها ،مشتقه روی ابزارها و امثال آن از ظرفیت باالیی برای توسعه برخوردارند .این ابزارها ظرفیت
خوبی برای عدالت ،سالمت و دوری از ربوی بودن معامالت هستند .وی با تأکید بر اینکه انجمن در این حوزه بسیار می تواند کمک کرده و نقش مشورتی
داشته باشد ،گفت :انجمن به گفتمان سازی و نزدیکی ذهن ها کمک کند.
محمدی در پایان تصریح کرد :در بازار سرمایه ابزار دارایی بسیار مهم است و ابزار بدهی در کنار ابزار دارایی است.
وی خاطرنشان کرد :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی عبور می کند
چراکه سود وقتی مشروع است ،ارزشمند خواهد بود.
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ایستا نیوز

عضو کمیته فقهی بورس:
طراحی اوراق مدتدار مالی ضروری است
ایستانیوز:عضو کمیته فقهی بورس ،اسناد خزانه اسالمی،اوراق صکوک و اوراق سلف را از جمله ابزارهای موجود در

بازار مالی جهت پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی عنوان کرد وگفت:باید اوراق مدتدار مالی نیز طراحی شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ،حجت االسالم سیدعباس موسویان در دومین همایش انجمن مالی و اسالمی گفت :امروزه یکی
از چالش های دولت بدهی هایی است که به بخش خصوصی دارد و صاحبنظران معتقدند که تعیین تکلیف بدهیهای دولت و پرداخت آن شاه کلید عبور
از رکود قطعی است؛ این در حالی است که استقراض خارجی یا استقراض از بانک مرکزی مشکل ساز می شود.
عضو کمیته فقهی بورس افزود :استقراض از بانک مرکزی تورم را به دنبال دارد پس بازارهای بدهی و استفاده از سرمایه های داخلی و مشارکت دادن مردم
به عنوان بهترین روش مطرح می شود؛ البته بازار بدهی هم مشکالتی دارد ولی ابزارهای بدهی در دنیا بسیار پیشرفته است.
وی تصریح کرد :با توجه به بحث ربا نمی توانیم از اسناد خزانه متعارف دنیا استفاده کنیم و بنابراین جا دارد به فکر طراحی ابزارهای دیگری برای ساماندهی
بازار بدهی باشیم که در این زمینه ابزارهای سودمند و مفیدی طراحی شده است .

وی تصریح کرد :از جمله این ابزارها اسناد خزانه اسالمی است که مورد تائید شورای فقهی بانک مرکزی و سازمان بورس رسیده و عملیاتی شده که چندین
مرحله نیز منتشر شده است؛ همچنین صکوک نیز می تواند در بازار بدهی ساماندهی شود؛ البته باید در کنار بازار سهام نیز اوراق مدت دار مالی طراحی
شود.
موسویان گفت :اوراق سلف ،اوراق اجاره ،اوراق منفعت از جمله اوراقی است که می تواند زمینه ساز پرداخت بدهی دولت شود و اکنون البته امریکا دومین
کشور استفاده کننده از اوراق صکوک است .البته اوراق اجاره بر پایه دارایی بادوام شکل می گیرد که دولت از طریق آن به نقدینگی دست می یابد .
به گفته موسویان ،در مدل اول عملیاتی اوراق اجاره ،طلبکار دولت دارایی خود را به صورت فروش نسیه به دولت واگذار می کند سپس دولت روی آن اوراق
اجاره تامین مالی منتشر می کند.
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ایستا نیوز
مدیرعامل تامین سرمایه امین مطرح کرد:
 3چالش تامین مالی پروژه های نفتی دولتی
ایستانیوز:مدیرعامل تامین سرمایه امین با اعالم  3چالش اصلی تامین مالی پروژه های نفتی دولتی ،از طراحی دو مدل
برای تامین مالی پروژه های توسعه میادین نفتی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ،علی سنگینیان در جریان نشست تامین مالی صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی که عصر روز گذشته
در دومین همایش مالی اسالمی برگزار شد ،مدل تامین سرمایه امین برای تامین مالی پروژه های توسعه میادین نفتی را در قالب صندوق های پروژه
رونمایی کرد .
وی ضمن برشمردن  3چالش اصلی تامین مالی پروژه های نفتی دولتی گفت :اولین چالش در تامین مالی پروژه های دولتی ،دشواری اخذ کارمزد مشاوره
است ،همچنین به لحاظ تنگنای عمومی نقدینگی در کشور ،پذیرفتن نرخ های تامین مالی بر اساس ساز و کار های بازار برای بخش دولتی دشوار است.
وی افزود :سومین چالش به نیاز این بخش به تامین مالی ارزی مربوط است که با وجود اینکه دانش الزم در مجموعه بازار سرمایه و شرکت های تامین
سرمایه وجود دارد ولی بین المللی نبودن نظام مالی کشور مانع از تامین مالی ارزی این پروژه ها شده است.
این مقام مسئول ادامه داد :با وجود این چالش ها ،عمده ابزارهای تامین مالی موجود و مورد استفاده بازار سرمایه کشور نیز قابلیت بهره گیری از سوی

بخش دولتی نفت و نیز پیمانکاران نفتی وجود ندارد .به همین منظور برای برون رفت از این مشکل ،تامین سرمایه امین دو مدل بر اساس صندوق های
پروژه برای تامین مالی پروژه های توسعه میادین نفتی طراحی کرده است .
سنگینیان در مورد ویژگی های این دو مدل گفت :در مدل اول ،شرکت ملی نفت ،صندوق پروژه را برای تامین مالی پروژه ایجاد می کند ولی در مدل دوم،
پس از انتخاب پیمانکار به او اجازه استفاده از صندوق پروژه داده می شود.
وی افزود :به لحاظ این که در مدل اول ریسک تغییر پیمانکار وجود ندارد و نیز شرکت ملی نفت در تامین مالی از طریق صندوق پروژه حتی فرصت جذب
منابع خارجی را نیز خواهد داشت ،به نظر می رسد این مدل برای توسعه میادین نفتی ایران کارآیی و جذابیت بیشتری داشته باشد.
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اگزیم نیوز
اگزیم نیوز

دکتر صالح آبادی در دومین همایش مالی اسالمی تشریح کرد:
 ۴گام ضروری برای نظام سازی مالی اسالمی در ایران
رییس انجمن مالی اسالمی معتقد است توسعه پژوهش های نظری و کاربردی ،وضع قوانین و مقررات مناسب،آموزش
مالی اسالمی در سطح دانشگاه ها و ساختارسازی در حوزه مالی اسالمی چهار گام ضروری در مسیر نظام سازی مالی
اسالمی محسوب می شود
دومین همایش انجمن مالی اسالمی صب ح امروز دوازدهم دی ماه در سالن اجتماعات خوارزمی دانشگاه الزهرا آغاز به کار کرد .این همایش با حضور دکتر
صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسالمی ،دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان
بورس و اوراق بهادار و دک تر ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه بازارهای مالی و اقتصاد مقاومتی
برگزار شد .انجمن مالی اسالمی با هدف ترویج بازارهای مالی و اسالمی و گسترش پژوهش در این حوزه شکل گرفته است .بنا به گفته دکتر علی صالح
آبادی محورهای همایش امسال با نگاه به اقتصاد مقاومتی تعریف شده اند .وی با تاکید بر اینکه در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» هستیم و در حوزه
اقتصاد مقاومتی نیز نقش بازارهای مالی اعم از بازار پول ،بازار سرمایه و بازار بیمه بسیار مهم است.

دکتر صالح آبادی در آغاز این همایش ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان در این مراسم گفت :نظام مالی اسالمی مقوله ای است که نه فقط کشور ما بلکه
امروزه در همه دنیا مورد توجه قرار گرفته است .به گفته وی در بسیاری از کشورها به موضوع مالی اسالمی در جهت جذب سرمایه کشورهای مسلمان نگاه
ویژه ای شده و نهادهایی به این منظور در سطح بین المللی در حوزه های مختلف شکل گرفته و در عین حال با وضع استانداردهای حسابرسی بسیاری از
فعالیت ها به منظور توسعه نظام مالی اسالمی شروع شده و روز به روز گسترش بیشتری پیدا می کند.
رئیس انجمن مالی اسالمی در ادامه گفت :راهکار عملی برا ی نظام سازی مالی اسالمی در ایران نیازمند برداشته شدن چهار گام است؛ گام اول توسعه
پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه مالی و اسالمی است .از آنجاکه زیر بنای هر حرکتی فکر ،ایده ،پژوهش و نظر است بنابراین توسعه پژوهش های
نظری و کاربردی یک قدم اساسی است .گام دوم وض ع قوانین و مقررات مناسب مبتنی بر پژوهش برای توسعه بازارهای مالی اسالمی است .وی در ادامه
تاکید کرد :منظور از بازارهای مالی اسالمی شامل بازار پول ،بازار سرمایه ،بازار بیمه و حوزه حسابداری و حسابرسی است.
دکتر صالح آبادی نکته سوم در توسعه نظام سازی مالی اسالمی را آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاهها و در سطح موسسات آموزشی و کاربردی

دانست .به گفته وی چهارمین گام در این راستا ساختار سازی در این حوزه است که با ایجاد کمیته های فقهی در سازمان بورس بانک مرکزی و در بیمه
مرکزی و نهادهای مالی فعال در این بازار امری عملی است .بنابراین من فکر می کنم راهکار عملی نظام سازی مالی اسالمی در چهار حوزه پژوهش ،آموزش،
وضع قوانین و مقررات و ایجاد کمیته های فقهی در ساختارهای نهادهای ناظر مالی در کشو خالصه می شود.
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صالح آبادی در ادامه گفت :انجمن مالی اسالمی دومین سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد .اقدامات ارزنده ای در طول این مدت انجام شده و برنامه های
وسیعی نیز در دست انجام است .برنامه های پنج و ده ساله انجمن نیز طراحی شده که شرح آن در پایگاه اطالع رسانی انجمن مالی اسالمی موجود است.
رییس انجمن مالی اسالمی نقش این انجمن را کمک به نظام سازی مالی اسالمی در کشور دانست و گفت :این انجمن با تکیه بر پژوهش و آموزش به قانون
گذاران و دستگاههای ناظر بر وضع مقررات کمک می کند .به گفته وی همایش امسال با توجه به نام گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری بعنوان سال
«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بعنوان «نقش بازارهای مالی اسالمی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی» تعریف شده است .هدف از این همایش مطرح
کردن نقش بازارهای مالی اسالمی در اقتصاد مقاومتی است .امسال مجموعا  34مقاله در این حوزه در یافت کردیم که توسط کمیته علمی ارزیابی شد و
تعدادی از این مقاالت در قالب کت اب به چاپ خواهد رسید و تعدادی از در فصلنامه علمی پژوهشی انجمن منتشر خواهد شد.
صالح آبادی در ادامه پیشنهادات انجمن مالی اسالمی را مطرح کرد و گفت :انجمن بعنوان یک نهاد علمی و آموزشی این آمادگی را دارد که با مجلس
شورای اسالمی در ارتباط با طرح ها و لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اسالمی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بحث و بررسی
است ،همکاری و نظرات خود را ارائه کند .همچنین انجمن مالی اسالمی از مجلس شورای اسالمی انتظار دارد که جایگاه قانونی انجمن ها را به ویژه انجمن
هایی که در حوزه اقتصادی کار می کنند همانند اتاق های بازرگانی تقویت کند که این مهم نیازمند تصویب قانونی است که جایگاه قانونی انجمن ها را
ارتقا بدهد.
رئیس انجمن مالی اسالمی افزود :انجمن مالی اسالمی آمادگی ارائه مشاوره به نهادهای ناظر به منظور کمک به این نهادها را دارد و بعنوان یک بازوی
مش ورتی می توان برای تکمیل فعالیت های حوزه مالی از این انجمن استفاده کرد .همچنین انجمن می تواند به مدارک حرفه ای که انجمن ها اعطا می
کنند اعتبار ببخشد و این طبعا در تقویت نهاد های علمی نقش مثبت و موثری خواهد داشت.

صالح آبادی بر تقویت و تاسیس رشته مالی اسالمی در دانشگاهها در سطح تحصیالت تکمیلی تاکید کرد و از تصویب دوره دکترای مالی اسالمی با همکاری
انجمن مهندسی مالی و انجمن مالی اسالمی و انجمن علوم مالی خبرداد و اظهار امیدواری کرد که در این دوره بتواند دانشجو بپذیرد .به گفته وی ما در
انجمن مالی اسالمی به زودی دوره  MBAمالی اسالمی را برگزار خواهیم کرد .در حوزه فقهی و فقه کاربردی نیز باید اقدامات متناسب با حوزه کاربردی
مورد نیاز کشور انجام شود که خوشبختانه اخیرا با نظر مقام معظم رهبری در قم مرکزی ایجاد شد که فقه را بصورت کاربردی و عملی و تخصصی بررسی
کنند.
صالح آبا دی در پایان گفت :انجمن مالی اسالمی بصورت کامال تخصصی و ویژه آمادگی ارائه مشورت با نهادهای فعال را دارد و دست همه صاحبان ایده
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:
شکاف  10پله ای بین اقتصاد و بورس کشور
شاپور محمدی اعالم کرد در حال حاضر رتبه اقتصاد ایران در بین اقتصادهای بزرگ جهان  ۲0و بورس کشور در 30
بورس بزرگ دنیا قرار دارد بنابراین باید این شکاف را پر کرد
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسالمی که امروز با تأکید بر اقتصاد مقاومتی و ظرفیت های اسالمی در این مسیر برگزار شد
از بازار سرمایه به عنوان بهترین فرصت برای کسب سود نام برد و گفت :همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند می توانند وارد
بازار سرمایه شوند .دکتر شاپور محمدی در این راستا صندوق های جسورانه را که اخیرا سازمان بورس معرفی کرده به عنوان یک فرصت مناسب برای
ارزشگذاری فکر ناب ،تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام در کشور معرفی کرد و ورود این صندوق ها به بازار سرمایه را در عین حال که فرصتی
برای این صندوقها دانست گفت این موضوع برای فعاالن بازار سرمایه نیز فرصتی است که در شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کنند.
به گفته رییس سازمان بورس تامین مالی در بورس تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان می رسد که این تامین مالی ،از محل های متنوعی از جمله
افزایش سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوقها صورت خواهد گرفت .وی اضافه کرد :تا کنون بیش از  10میلیون و
 640هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود دارد که از هدفگذاری سال  95که ده میلیون کد بوده فراتر رفته است .بعالوه این که ارزش بازار نیز به 642
هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به  688هزار میلیارد ریال برسد.
رییس سازمان بورس در ادامه گفت :در شرایطی بازار سرم ایه کشور ما در رده سی بازار اول دنیا قرار دارد که جایگاه اقتصاد ایران در رتبه  20کشورهای
جهان قرار دارد و بر این اساس هنوز  10پله برای اینکه به اقتصاد کشور برسیم فاصله وجود دارد ،از این رو نباید هدفها را کوچک دید .محمدی همچنین
با اشاره به سیاستهای اقتصاد م قاومتی ،کارایی و بهره وری را بحث مهم هر بازاری عنوان کرد و گفت :از نکات مهم اقتصاد مقاومتی ،اصالح و تقویت همه
جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.
رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد گفت:
تازگی ها 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 نشده که اجرای
آن بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه ابعاد راه ان دازی این ابزار در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است اظهار داشت :برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده
است تا افراد سود کسب کنند در صورتی که راه اندازی این ابزار در بورس اهداف دیگری به دنبال دارد.
وی افزود :بر این اساس یکی از این اهداف اینست که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی که به عنوان استراتژی بلندمدت است
درآمد کسب کنند و این بخش مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
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محمدی افزود :زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می شود به موازنه بازار کمک می کند که جزو اهداف مهم و کالن است .بعالوه این که ابزار
اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.
وی با اشاره به این که کمیته فقهی سازمان بورس زحمات زیادی در این زمینه کشیده است ادامه داد :ابزارهای بدهی هم تماما اسالمی است و ما در کشور
به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی -اسالمی دنیا معامله می شود و امیدواریم در ماه های آتی در حوزه مالکیتی و اوراق بدهی در این حوزه باشیم.
رئیس سازمان بورس همچنین با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکتهای صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورسهای کاالیی نیز کارهای بسیاری
انجام شده است گفت :این رینگها فرصت بسیار بزرگی است.

وی در ادامه به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود :معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معامالت است ،بنابراین باید در
تحلیلها همه جوانب در نظر گرفته شود؛ چرا که در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کاال فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال
کوچک فرصتهای خوب را زیر سوال برد.
محمدی همچنین بورس انرژی را افتخار کشور خواند و اظهار داشت :انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل
همه ارکان با ید به بورس انرژی کمک کنند .بعالوه این که کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند.
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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
دکتر سید عباس موسویان با اشاره به اهمیت اوراق اجاره با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران از دو مدل برای این

اوراق پرده برداری کرد
حجت االسالم دکتر سید عباس موسوی ان عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور امروز در دومین همایش مالی اسالمی با اشاره به این که
امروزه یکی از چالشهای دولت ،بدهیهائی است که به بخش خصوصی دارد و صاحبنظران اقتصادی معتقدند که تعیین تکلیف بدهیهای دولت و پرداخت
آن به پیمانکاران ،شاه کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است گفت :انباشتهشدن بدهیهای دولت ،ضمن کاهش توان پیمانکاران ،امکان شروع پروژههای
جدید که به توسعه اشتغالزایی و رشد تولید منجر میشود ،را از بین میبرد .به گفته وی در سالهای گذشته به دلیل نبود بازار متشکل بدهی ،اکثر
بدهیهای دولت به صورت زنجیرهای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل میشد .این روند دو پدیده در اقتصاد به همراه داشت؛ قفلشدن منابع
بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و سپس رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی که این دو پیامد زمینهساز رکود تورمی در کشور
شده است.
وی با اشاره به این که تشکیل بازار بدهی در ایران میتواند زمینه خروج غیرتورمی از رکود را فراهم آورد ادامه داد :در اقتصادهای متعارف ،بازارهای بدهی
(اوراق قرضه) ،ناشرانی را که نیاز به تأمین مالی بلندمدت دارند به سرمایهگذارانی که قصد دارند وجوه خود را در اوراق با درآمد ثابت و دارای سررسید
بلندمدت سرمایهگذاری کنند ،مرتبط می کنند .به گفته موسویان یک بازار اوراق قرضه داخلی بلوغ یافته معموالً با ایجاد فرصتهائی برای ناشران ،طیف
وسیعی از فرصتها را برای تأمین مالی دولت ،شهرداریها و بخش خصوصی ارائه میکند؛ همچنین بازار اوراق قرضه دولتی ،بازاری برای اوراق بهادار قابل
معامله است که از سوی دولت مرکزی منتشر شده است.
به گفته عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تمرکز اصلی این بازار روی اوراق قرضه دارای بازار ثانویه و با سررسید بلندمدت (معموالً یک سال
یا بیشتر) است .این اوراق قرضه معموالً دارای کوپن هستند و در دورههای مشخصی (معموالً سه ماهه تا سررسید) بهره پرداخت میکنند.
حجت االسالم دکتر موسویان در ادامه افزود :در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه ،اوراق قرضههای دولتی ستون فقرات بازارهای بدهی (اوراق با
درآمد ثابت) را تشکیل میدهند .اوراق قرضههای دولتی معموالً به پشتوانۀ اعتماد و اعتبار دولت نه به پشتوانۀ دارائیهای مالی یا فیزیکی منتشر میشوند.
در کشورهای پیشرفته باالی  100درصد تولید ناخالص داخلی اوراق بدهی وجود دارد؛ البته در آن کشورها دولت اگر بدهکار است خوشحساب هم هست
درحالیکه در مورد ایران سهم بدهیهای دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است و به  30درصد هم نمیرسد.
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وی در خصوص بیان مسئله به صورت دقیق تر عنوان داشت :با توجه به ممنوعیت ربا در اسالم ،امکان انتشار اوراق قرضه دولتی در ایران وجود ندارد ،از
اینرو اندیشمندان اسالمی راهکارهای جایگزین ارائه نموده اند .یکی از ابزارهای مالی جایگزین ،انتشار اوراق بهادار اسالمی است که برای تأمین مالی دولتها،
شهرداریها و شرکتها میتوان از آن استفاده کرد .به عقیده این متفکر حوزه اقتصاد اسالمی دولتها برای تأمین کسری بودجه خود و یا تسویه دیون خود
می توانند با انتشار اوراق بهادار اسالمی و کسب نقدینگی ،کسری بودجه خود را تأمین یا دیون خود را تسویه نمایند .دولت میتواند با توجه به نوع نیاز و
سررسید پرداخت بدهی انواعی از اوراق بهادار اسالمی منتشر نماید که به مهمترین آنها اشاره میشود
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در خصوص راهکارهای پرداخت بدهی استقراض از بانک مرکزی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در چارچوب
اسناد خزانه اسالمی و اوراق بهادار اسالمی (صکوک) اشاره داشت که خود به اوراق مشارکت  ،اوراق اجاره  ،اوراق منفعت  ،اوراق سلف و اوراق مرابحه اشاره
داشت.
وی در خصوص اوراق اجاره گفت :اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقال است که نشان دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره
است .انواع قراردادهای اجارۀ مورد قبول در انتشار اوراق اجاره عبارت است از :اجاره به شرط تملیک ،و اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با
قیمت معین ،همچنین بر اساس بند ب ماده ( ) 2قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،به دولت اجازه داده شده جهت تسویه
مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی «اوراق اجاره» منتشر نماید .به گفته موسویان طبق قانون بودجه
سال  ،1394به دولت اجازۀ انتشار  10هزار میلیارد تومان اوراق اجاره داده شده است .درهمین راستا بازار سرمایه از طریق تبدیل بدهیهای دولت به اوراق
بهادار میتواند نقش کلیدی در تسویه بدهیهای دولت داشته باشد.
وی در خصوص مدل های عملیاتی اوراق اجاره گفت :با توجه به محدودیتهای دولت در انتقال دارائیهای خود جهت انتشار اوراق اجاره و نیز آمادگی
طلبکاران دولت برای در اختیار نهادن دارائی خود به دولت جهت انتشار اوراق اجاره ،دو مدل جدید جهت انتشار اوراق اجاره دولتی طراحی شده است .در
مدل اول ،طلبکار دولت دارائی خود را بهصورت فروش نسیه به دولت واگذار میکند .سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی منتشر میکند .سپس
نهاد واسط دارائی را برای استفاده به طلبکار اجاره میدهد .طلبکار باید اجارهبها پرداخت کند ولی چون از دولت بابت فروش نسیه دارائی طلب دارد ،پرداخت
اجارهبهای استفاده از دارائی را به دولت حواله میدهد .در مدل دوم ،طلبکار دولت دارائی خود را بهصورت فروش نقد به سرمایه گذاران واگذار میکند و بر
اساس مدل متداول اوراق اجاره تامین مالی انجام میدهد .سپس نهاد واسط دارائی را برای استفاده به دولت اجاره به شرط تملیک میدهد .آنگاه دولت در
قرارداد اجاره به شرط تملیک دومی به طلبکار واگذار میکند و طلبکار با دولت بدهیهای همدیگر را تهاتر میکنند.
وی در خصوص نتیجه گیری در مورد این دو مدل سازی عنوان داشت :انباشت بدهی دولت به پیمانکاران ،شرکتهای دولتی ،نهادهای عمومی غیردولتی
و بانک مرکزی یکی از چالشهای اصلی دولت در شرایط فعلی است .راهکارهای متداول برای تسویۀ بدهیها مانند استقراض از بانک مرکزی عالوه بر اینکه
دارای اشکاالتی است ،پاسخگوی حجم انبوه بدهیهای دولت نیست بنابراین باید به دنبال راهکارهای جدید بود .از جمله این راهکارها میتوان به تأمین
مالی دولت از طریق بازار سرمایه اشاره نمود .این عضو کمیته فقهی سازمان بورس افزود :ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه

وجود دارد که یکی از این ابزارها اوراق اجاره دولتی است .مدل متداول اوراق اجاره به دلیل آنکه مستلزم انتقال دارائی از بانی (دولت) به واسط میباشد و
انتقال اموال دولت به لحاظ قانونی مقدور نیست ،برای تأمین مالی دولت مناسب نیست بنابراین باید این مدل اصالح و تعدیل شود.
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رئیس کمیته بیمه اسالمی در دومین همایش مالی اسالمی مطرح کرد:
تأمین رشد اقتصادی از  ۴محور بیمه ای
سعید صحت معتقد است افزایش ثبات مالی ،جانشینی برای برنامه های تأمین اجتماعی دولت ،تجهیز پس اندازها و کاهش خسارت چهار
محور اصلی تأمین رشد اقتصادی از کانال بیمه است

دکتر سعید صحت ،دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی و رئیس کمیته بیمه اسالمی امروز در همایش انجمن مالی اسالمی که در دانشگاه الزهرا برگزار شد
در خصوص نقش بیمه در تقویت اقتصاد مقاومتی به ایراد سخن پرداخت .وی در ابتدای صحبت های خود عنوان داشت :ارتقای سطح تولید داخلی ،محور
اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که منجر به ارتقاء قدرت ملی ایران خواهد شد .همچنین باید فضا را برای سرمایه گذاری کشور فراهم کرد که به
دلیل مخاطرات فراوان و پوشش ندادن مناسب از سوی شرکت های بیمه ،این مهم امکانپذیر نخواهد بود .همچنین اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام
اقتصادی است که در وضعیت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن که نظام اقتصادی را به خطر می اندازد ،پدید می آید.
دکتر صحت در مورد چرایی اقتصاد مقاومتی گفت :اقتصاد ایران طی سالهای اخیر شرایط ویژه و منحصر به فردی را تجربه کرده و انتظار می رود این
شرایط طی سال های آینده نیز ادامه داشته باشد .بروز بیکاری ،کاهش ارزش پول ملی ،وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی ،واردات بی رویه ،نامناسب
بودن فضای کسب و کار از مهم ترین مشکالت و چالشهای اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر بوده است .وی در خصوص اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد
مقاومتی گفت :وظیفه صنعت بیمه ،به منزله موسسه مالی این است که توان و قدرت خویش را در ارائه تامین ،تشکیل سرمایه و تقویت بنیه سرمایه گذاری

اقتصادی جامعه نشان دهد .به گفته وی یکی از عوامل اصلی و مهم رشد و توسعه اقتصادی یک کشور افزایش سرمایه گذاری های مولد در آن جامعه و
رابطه مستقیمی است که بین توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ها وجود دارد .به گفته وی عالوه بر بانکها که تامین کننده اعتبارات کوتاه مدت یا میان
مدت واحدهای اقتصادی شناخته می شوند بیمه نیز به منزله یک منبع مهم تامین مالی و سرمایه گذاری نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند .دانشیار
دانشکده عالمه طباطبایی در مورد ارتباط بین بیمه و رشد اقتصادی گفت :بیمه از یک سو نهادی مالی است که در تقویت بنیه اقتصادی جامعه نقش دارد
و از سوی دیگر ،با ایجاد امنیت و اطمینان ،زمینه گسترش فعالیتهای تولیدی و خدماتی را فراهم میکند .وی در خصوص راه های تاثیرگذاری توسعه
صنعت بیمه بر رشد اقتصادی به  4عامل زیر اشاره کرد:
الف) بیمه باعث افزایش ثبات مالی میشود
ب) بیمه جانشین و تکمیل کنندهای برای برنامههای تأمین اجتماعی دولت است
ج) بیمه به تجهیز پساندازها کمک میکند
د) بیمه به کاهش خسارت کمک میکند.
در ادامه این همایش صحت عنوان داشت :شفاف سازی در شرکتهای بیمه امری ضروری واجتناب ناپذیر است تا زمانی که دخل و خرج این شرکتها از
ضریب شفافیت باالیی برخوردار نباشد ،اتخاذ تصمیمات درست در این صنعت با مشکل جدی مواجه خواهد شد .به گفته وی همچنین شفاف سازی نیاز
به عزم جدی و جسارت مدیران شرکتهای بیمه دارد تا صرفا بر اساس مسئولیت پذیری حرفه ای و پاسخگویی به سهامداران اقدام کنند .وی در خصوص
کمک های صنعت بیمه در راستای اقتصاد مقاومتی به اقتصاد خرد خانوارها ،به اقتصاد کالن کشور و کمکهای صنعت بیمه کشور به حوزه درمان در
راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت :برنامه عملیاتی صنعت بیمه در اجرای اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط بیمه مرکزی
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 اتکایی جدید
است.
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دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی در مورد نقش بیمه در جمع آوری پس اندازهای کوچک و توسعه سرمایه گذاری گفت :بیمه و به ویژه بیمه عمر موجب
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 برای سرمایه گذاری
در رشته هایی که از لحاظ اقتصادی مطلوب است ،مورد استفاده قرار بگیرد .از سوی دیگر شرکت های بیمه به طور مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد اشتغال
و در نتیجه در اقتصاد ملی تاثیر می گذارند .اداره موسسات بیمه مستلزم وجود تعدادی کارکنان اداری است .بنابراین شرکت های بیمه به طور مستقیم
صدها نفر را مشغول کار می نمایند .وی در خصوص ن قش بیمه در ایجاد اعتبار گفت :اعتبار مالی هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی برای افراد طرف
معامله ،ارتباط مستقیم با میزان دارایی او دارد و این اعتبار تا زمانی برقرار است که دارایی شخصی باقی باشد و به محض تلف شدن دارایی ،اعتبار وابسته
به آن نیز منتفی می گردد.
به عقیده این استاد دانشگاه دارایی اعتبار اشخاص تا زمانی که دارایی های او پاسخگوی تعهداتش باشد ،برقرار خواهد بود .همچنین نقش بیمه محصوالت
در فعالیت های کشاورزی ،پوشش احتمال زیان در شرایط بد آب وهوایی است .یعنی امنیت سرمایه گذاری را در فعالیتهای اقتصادی افزایش می دهد.
وجود ریسک و عدم حتمیت در فعالیتهای کشاورزی مانع بسیار مهمی در رابطه با پذیرش تکنولوژی جدید و سرمایه گذاری توسط کشاورزان تلقی می
گردد .دکتر صحت در خصوص حمایت بیمه از شرکت های دانش بنیان عنوان داشت :برای جبران ریسک های شرکت های دانش بنیان مدل حمایت بیمه
ای از شرکت های دانش بنیان ارائه شده است که این مدل هشت پوشش بیمه ای مورد نیاز شرکت های دانش بنیان را نشان می دهد.
وی در پایان در خصوص پیشنهادات پیش رو به مسائل زیر اشاره داشت:
توجه به تأثیرگذاری صنعت بیمه به عنوان بخش مالی ارائه دهنده خدمات مربوط به مدیریت ریسک که یکی از موضوعات مهم در زمینه
•
اثرگذاری بخش مالی بر رشد اقتصادی است.
•

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

•

ﺑﻬﺒﻮد کیفیت سیستم قانونی بیمه

•

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

•

نظارت مالی هوشمند از سوی مقام های مالی نظارتی

•

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

•

توجه شرکت های بیمه در مورد توانگری مالی

•

گسترش بیمه کشاورزی در راستای توسعه بیمه کشاورزی

•

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

•

حمایت بیمه ای از شرکت های دانش بنیان

 باز نشر :پایگاه خبری تحلیلی بنکر  ،پایگاه اطالعرسانی ایستا نیوز.
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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
حجت االسالم مصباحی مقدم گفت :آینده مرهون اقتصاد مبتنی بر دانش است و در این مسیر بازار سرمایه و بیمه ها
می توانند در ارتقای تأمین مالی و پوشش ریسک کمک های بزرگی کنند
حجت االسالم والمسلمین دکتر غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در دومین همایش مالی اسالمی با اشاره به بندهای
سیاست اقتصاد مقاومتی گفت :بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی ارتباط تناتنگی با بازار سرمایه دارند .بند اول این سیاست بر فعال سازی کلیه امکانات و
منابع مالی به منظور حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی تاکید دارد .در این خصوص بازار سرمایه بستر خوبی برای جذب سرمایه
های مردمی است.
دکتر مصباحی مقدم در ادامه به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان در منطقه و جهان اشاره کرد و افزود :بند دوم سیاست اقتصاد مقاومتی بر گسترش و افزایش
سهم تولید و صادرات دانش بیان تاکید می کند .از آنجاییکه تولید دانش بنیان ریشه در دانشگاه و مراکز پژوهشی دارد نیازمند حمایت و تامین مالی است
که در این حوزه نیز بازار سرمایه ظرفیت های الزم را فراهم کرده است .یعنی با پیشنهاد خرید ایده و تشکیل صندوق ریسک پذیر پروژه های دانش بنیان
متفکران ،محققان و صاحب نظران را به اشتراک گذاری ایده هایشان ترغیب می کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرات خدمات و تولیدات دانش بنیان را کمک بزرگی برای اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت :آینده مرهون اقتصاد
مبتنی بر دانش خواهد بود.
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 :عملی شدن این فرایند
که بند سوم سیاست اقتصاد مقاومتی است زیر مجموعه اصالح نظام مالی و به طور عمده بخش پولی مالی است که به طور عمده به بخش پولی و مالی
کشور بر می گردد.
مصباحی مقدم بخشی از این اصالح را مرتبط به بانکها دانست و افزود :این اصالحات در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و با اجرایی شدن
آن می توان امیدوار بود که تحولی بزرگ در نظام مالی کشور رخ بدهد.
وی در ادامه به چگونگی کمک بازارهای مالی به اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت :کار اصلی بازارهای مالی انتشار سهام و اوراق مالی است و از این طریق
منابع را برای سرمایه گذاران جذب می کند .از همین رو به نظر من یکی از بهترین راهکارهای مردمی کردن اقتصاد محسوب می شود .وی ادامه داد :بیش
از  50درصد خانواده ها در کشور قدرت پس انداز دارند ،اما بسیاری از آنها توانایی اینکه خودشان سرمایه گذاری کنند را ندارند .اگر مردم ظرفیت خودشان
را در بازارهای مالی به کار بگیرند با کمک بازار سرمایه می توان منابع زیادی را برای سرمایه گذاری جذب کند.به این ترتیب حجم عظیم نقدینگی موجود
در کشور می تواند با جذب در بازار سرمایه به سمت اقتصاد مقاومتی برود و به رکود پایان دهد.
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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 ضعف است .در حال
حضر شاهدیم که منابع بانکی در تامین مالی فعالیت های غیر مولد به کار گرفته می شود اما بازار سرمایه در خدمت بخش مولد افتصاد است.
حجت االسالم مصباحی مقدم در ادامه به اهمیت نقش صنعت بیمه برای پوشش ریسک بازار سرمایه پرداخت و در خصوص طرح تشکیل صندوق های
حمایت از فعالیت های کارآفرینی پرریسک عنوان کرد :برگزاری این همایش می تواند ایده و راهکارهای عملی برای حمایت از اقتصاد مقاومتی را بیان کند.
یکی از این ایده های جدید می تواند طرح تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت های کارآفرینی باشد ،برخی از فعالیت های اقتصادی پرریسک هستند
و شرکت های دانش بنیان از این جمله اند که تشکیل چنین صندوق هایی می تواند به اقتصاد ما کمک کند.

وی اقتصاد مقاومتی را دارای ظرفیت های قوی برای تبدیل بنیه ضعیف اقتصاد به بنیه قوی خواند و گفت :اقتصاد مقاومتی می تواند اقتصاد ما را در برابر
ته دیدهای خارجی و داخلی مقاوم سازی کند.با مقاوم شدن اقتصاد ملی ضربه پذیری از بین می رود.اینکه اقتصاد مقاومتی چه نسبتی با حوزه مالی اسالمی
دارد این است که اصوال نگاه علمی و فکری به اقتصاد جهانی اقتضا می کند مقلد صرف یک چنین اقتصادی نباشیم .اقتصاد ما باید بر دینمان و وضعیت
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:
راه اندازی بازار ارز باعث جلوگیری از نوسانات ارز می شود
پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت :ایجاد آپشن سکه دربورس راهکاری برای کنترل نوسانات بهای سکه است.
علی صالح آبادی درحاشیه دومین همایش ساالنه مالی اسالمی در دانشگاه الزهراء درپاسخ به خبرنگار بانک و صنعت درمورد تاثیر راه اندازی بورس ارز بر
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.
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دکتر محمدی 100 :هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه تا پایان سال ۹5
پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت :رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت  :تامین مالی از طریق بازار سرمایه تا
پایان امسال به رقم  100هزار میلیارد تومان می رسد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت  ,سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه تامین مالی از طریق بازار سرمایه تا پایان امسال به 1000
هزار میلیارد تومان م ی رسد ،گفت :این تامین مالی از محل های متنوعی از جمله افزایش سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق ،پذیرش شرکت
و صندوق ها انجام خواهد شد.
به گزارش سنا ،دکتر شاپور محمدی روز یکشنبه در دومین همایش انجمن مالی اسالمی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بهترین فرصت برای کسب سود
است ،افزود :همانند همه کشورها ،کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند ،می توانند وارد این بازار شوند.
وی به راه اندازی صندوق های جسورانه و ورود شرکت های دانش بنیان در فرابورس اشاره کرد و گفت :این موضوع کانال ویژه و خاصی است که به ارزش
گذاری فکر ناب ،تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام کمک می کند.
محمدی تاکید کرد :ورود صندوق های جسورانه به بازار سرمایه صرفا فرصتی برای این صندوق ها نیست .بلکه برای فعاالن بازار سرمایه مزیتی است که در
شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کند.
به اعتقاد رییس سازمان بورس مکانیسم بازار سرمایه ساز و کار برد  -برد است و فرصتی دو طرفه برای صندوق ها و سرمایه گذاران ایجاد شده است.
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه بازار سرمایه نقش چند جانبه و چند بعدی دارد ،گفت :بازار سرمایه فرابعدی است  ،اما در تحلیل ها برخی از
ابعاد نادیده گرفته شده و بیش از حد بر روی یک بعد تمرکز می شود.
وی با اشاره به قدمت  50ساله بازار سرمایه ایران گفت :در این سالها برای این بازار زحمات زیادی کشیده شده و بازار گسترش قابل توجهی داشته است.
سخنگوی سازمان بورس ادامه داد :در حوزه مشارکت آحاد مردم عملکرد بسیار خوب بوده است و تا کنون بیش از  10میلیون و  640هزار کد سهامداری
در بازار سرمایه وجود دارد که از هدف گذاری سال  95که  10میلیون کد بوده فراتر رفته است.
به گفته وی ارزش بازار به  642هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به  688هزار میلیارد ریال برسد.
رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزء  20اقتصاد اول دنیاست ،گفت :اما بازار سرمایه کشور ما در رده  30بازار اول جهان قرار دارد و هنوز

 10پله برای اینکه به اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد ،پس نباید هدف ها را کوچک دید.
محمدی ب ا اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت :کارایی و بهره وری بحث مهم هر بازاری است و از دیگر نکات اقتصاد مقاومتی اصالح و تقویت همه
جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.
رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهدا ف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه ،برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد ،گفت :به
تازگی ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده ،اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است ،هنوز اجرا نشده است.
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وی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،گفت :برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا افراد
سود کسب کنند در صورتیکه اهداف دیگری هم وجود دارد .یکی از این اهداف این است که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی که
به عنوان استراتژی بلن د مدت است ،درآمد کسب کنند .این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
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.
محمدی افزود :ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.
محمدی با تأکید بر اینکه قابل معامله شدن صندوق ها در بازار سرمایه مانع انحراف می شود ،گفت :باید توجه شود که ممکن است همه ابزارها در یکی دو
سال آینده عملیاتی شود اما در سالهای اول آثار آنها خیلی ملموس نیست و اثرات عمیق در سالهای بعدی خود را نشان می دهد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکت های صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورس های کاالیی کارهای بسیاری انجام شده است،
گفت :این رینگها فرصت بسیار بزرگی است.
سخنگوی سازمان بورس به انتقادهای غیر کارشناسان ه در این حوزه اشاره کرد و افزود :معافیت مالیاتی از بورس ها بسیار بیشتر از کارمزد معامالت است،
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 کنند و نباید با یک اشکال
کوچک فرصتهای خوب را زیر سوال برد.
وی بورس انرژی را افتخار کشور خواند و افزود :کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند .انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید
درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند.
محمدی به ابالغ  IFRSتوسط سازمان بورس به گروهی از شرکت ها اشاره کرد و گفت IFRS :در شفافیت کل اقتصاد اثر دارد و بسیاری از تصمیمها و
فعالیتهای سازمان بورس برای شفافیت کل اقتصاد است.
وی افزود :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی عبور می کند چراکه سود
وقتی مشروع است ،ارزشمند خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :ابزارهای بدهی هم به طور کامل اسالمی است و ما در کشور به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی -اسالمی
دنیا معامله می شود.
محمدی به انجمن مالی اسالمی پیشنهاد کرد از این به بعد در بحث روش های مالی اسالمی وارد شده و این حوزه مورد توجه قرار گیرد .نحوه استنتاج،
رسیدن به ابزارها ،مشتقه روی ابزارها و امثال آن از ظرفیت باالیی برای توسعه برخوردارند .این ابزارها ظرفیت خوبی برای عدالت ،سالمت و دوری از ربوی

بودن معامالت هستند.
وی با تأکید بر اینکه انجمن در این حوزه بسیار می تواند کمک کرده و نقش مشورتی داشته باشد ،گفت :انجمن به گفتمان سازی و نزدیکی ذهن ها کمک
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
پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت :رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی می گوید ،راه اندازی بورس ارز،

نیاز به مبادالت فیزیکی ارز را در بازار کاهش می دهد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت  ,محمدرضا پورابراهیمی امروز یکشنبه در همایش مالی اسالمی با تاکید بر ضرورت راه اندازی بازار مشتقه
ارز ،افزود :نشستی با حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نوسانات نرخ ارز برگزار شد.
وی با بیان اینکه اکنون رانت میلیاردی در بازار ارز ایجاد شده است که نفعی برای مردم ندارد ،گفت :از سال های گذشته موضوع راه اندازی بورس ارز مطرح
شده اما عملی نشده است.
پورابراهیمی با بیان این که سلطه دالر بر اقتصاد کشور باید برطرف شود ،ادامه داد :اکنون پول ما در برابر یورو تقویت شده است ،اما بازار ارز ما وضعیت
فعلی را دارد.
وی با انتقاد از بازار بدهی در بازار سرمایه گفت :اقدام های خوبی در این بخش انجام شده است  ،اما قرار بود بازار بدهی برای تامین مالی بخش خصوصی

باشد.
وی افزود :اکنون بازار بدهی ،سیاستهای بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار می دهد که باید بازنگری شود.
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رییس سازمان بورس خبر داد
تامین مالی  100هزار میلیارد تومانی تاالر شیشه ای در سالجاری
رییس سازمان بورس گفت :تامین مالی در بورس تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان می رسد که این تامین مالی،
از محل های متنوعی از جمله افزایش سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و
صندوقهاست.
شاپور محمدی صبح امروز در دومین همایش انجمن مالی اسالمی گفت :بازار سرمایه بهترین فرصت برای کسب سود است ،بر این اساس همانند همه
کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند می توانند وارد بازار سرمایه شوند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با اشاره به راهاندازی صندوق های جسورانه و ورود شرکتهای دانش بنیان در فرابورس افزود :این موضوع به
ارزشگذاری فکر ناب ،تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام در کشور کمک می کند.
وی با بیان این که ورود صندوقهای جسورانه به بازار سرمایه صرفا فرصتی برای این صندوقها نیست اظهار داشت :این موضوع برای فعاالن بازار سرمایه نیز
فرصتی است که در شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کند.

محمدی در ادامه با اشاره به اینکه بازار سرمایه نقش چند جانبه و چند بعدی دارد گفت :از این رو در تحلیل ها برخی از ابعاد نادیده گرفته می شود و بیش
از حد به یک بعد تمرکز می شود در حالی که بازار سرمایه فرابعدی است.
رییس سازمان بورس همچنین با اشاره به عمر پنجاه ساله بازار سرمایه ایران گفت :در این سالها برای این بازار زحمات زیادی کشیده شده و بازار گسترش
قابل توجهی داشته است.
محمدی افزود :تامین مالی در بورس تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان می رسد که این تامین مالی ،از محل های متنوعی از جمله افزایش سرمایه،
اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوقها است .بنابراین تالش می شود تا پایان امسال رقم محقق شود.
وی اضافه کرد :تا کنون بیش از  10میلیون و  640هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود دارد که از هدفگذاری سال  95که ده میلیون کد بوده فراتر
رفته است .بعالوه این که ارزش بازار نیز به  642هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به  688هزار میلیارد ریال برسد.

رییس سازمان بورس در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزو  20اقتصاد اول دنیاست اظهار داشت :با این وجود بازار سرمایه کشور ما در رده سی بازار
اول دنیا قرار دارد و هنوز  10پله برای اینکه به اقتصاد کشور برسیم فاصله وجود دارد ،از این رو نباید هدفها را کوچک دید.

| 134

دومین همایش مالی اسالمی

محمدی همچنین با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،کارایی و بهره وری را بحث مهم هر بازاری عنوان کرد و گفت :از نکات مهم اقتصاد مقاومتی،
اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.
رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد گفت:
تازگیها 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 نشده که اجرای
آن بسیار مهم است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است اظهار داشت :برخی تصور می کنند آپشن ها راه

اندازی شده است تا افراد سود کسب کنند در صورتی که راه اندازی این ابزار در بورس اهداف دیگری به دنبال دارد.
وی افزود :بر این اساس یکی از این اهداف اینست که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی که به عنوان استراتژی بلندمدت است
درآمد کسب کنند و این بخش مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
محمدی افزود :زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می شود به موازنه بازار کمک می کند که جزو اهداف مهم و کالن است .بعالوه این که ابزار
اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.
وی با اشاره به این که کمیته فقهی سازمان بورس زحمات زیادی در این زمینه کشیده است ادامه داد :ابزارهای بدهی هم تماما اسالمی است و ما در کشور
به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی -اسالمی دنیا معامله می شود و امیدواریم در ماه های آتی در حوزه مالکیتی و اوراق بدهی در این حوزه باشیم.
رئیس سازمان بورس همچنین با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکتهای صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورسهای کاالیی نیز کارهای بسیاری

انجام شده است گفت :این رینگها فرصت بسیار بزرگی است.
وی در ادامه به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود :معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معامالت است ،بنابراین باید در
تحلیلها همه جوانب در نظر گرفته شود؛ چرا که در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کاال فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال
کوچک فرصتهای خوب را زیر سوال برد.
محمدی همچنین بورس انرژی را افتخار کشور خواند و اظهار داشت :انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل
همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند .بعالوه این که کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند.
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تجارت آنالین

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد
موافقت بانک مرکزی با راه اندازی بورس ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قول رئیس کل بانک مرکزی برای راه اندازی بورس ارز خبر داد .محمدرضا
پورابراهیمی در دومین همایش مالی اسالمی ضمن اشاره به برنامه ششم توسعه گفت :اخیرا بندهایی تصویب شده
است ،بندهایی مانند حمایت از فعالیت بورس کاال ،انتشار ابزارهایی مرتبط با بخش کشاورزی و همچنین ابزارهایی
مانند سلف ،سلف موازی و اختیار معامله که نشان از توجه مجلس به توسعه بازار سرمایه دارد.
رئیس سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ضرورت اصالح نظام بانکی گفت :قانونی که در نظام بانکی تدوین شده است عمر  33ساله دارد این
قانون همان عملیات بانکی بدون رباست و اکنون الزم است با توجه به شرایط اقتصادی و متناسب با مقتضایات روز اصالح شود.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه در مجلس نهم به حوزه الیحه بانکداری بدون ربا ورود شد ،گفت :در مجلس دهم نیز کمیسیون اقتصادی در حال بررسی این
الیحه است .خوشبختانه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم دارای سوابق و تحصیالت اقتصادی هستند که فرصتی است برای نظام تا از این ظرفیت
استفاده کند .وی گفت  :دولت در این رابطه دو الیحه در دست دارد اما مسیرهای تصویب دولت زمان بر است.

پورابراهیمی از تصویب کلیت قانون بانکداری بدون ربا در اول مهرماه در مجلس خبر داد و گفت  :در حال حاضر جزئیات در دست بررسی است و دو هفته
پیش هم خدمت مراجع رفتیم تا بروزرسانی این قانون را به تایید مراجع برسانیم که با استقبال خوب مراجع تقلید مواجه شدیم .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  :البته ما رونوشت الیحه را دریافت کرده و در بررسی ها
مورد نظر قرار می دهیم.
وی همچنین درباره بورس ارز گفت :نشستی با رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای بررسی التهابات ارزی برگزار شد .از چند سال گذشته در شورای
عالی بورس موضوع راه اندازی بورس ارز بررسی شده و ضرورت آن مورد تاکید قرار گرفت.
رییس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی معتقد است بورس ارز نیازمند ارز فیزیکی است  ،گفت  :رویکرد بورس ارز کمک به کم شدن معامالت
فیزیکی است و گرفتاری های بازار ارز را برطرف می کند .اما نمی دانیم چرا بانک مرکزی در انجام آن تعلل می کند .همانند تک نرخی شدن ارز که چهار
سال است که قرار است انجام شود اما هنوز اجرایی نشده است .در حال حاضر نزدیک به دوهفته است که بانک مرکزی مجوز مبادله ارز آزاد و مبادله ای را

به بانک ها اعالم کرده است و با میانگین قراردادن این دو نرخ به راحتی کشف قیمت برای تک نرخی کردن ارز انجام می شود.
وی معتقد است  :وضع فعلی بازار ارز باعث یک رانت میلیاردی شده که نفعی برای مردم ندارد و مجلس به این موضوع معترض است  ،دکتر سیف نیز نظر
مجلس را پذیرفته و قرار است به زودی بورس ارز اجرابی شود .هر چند بحث بانک مرکزی این است که این بورس تحت نظارت چه نهادی اجرا شود اما
برای ما مکان بحث مهمی نیست .به همین دلیل رییس کل بانک مرکزی روز گذشته قول راه اندازی این بازار را دادند و سیطره دالر در کشور باید برچیده
شود.
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عصر بازار عصر بازار

رونمایی از مدل تامین مالی پروژه های توسعه میادین نفتی
عصر بازار -مدیرعامل تامین سرمایه امین در نشست «تامین مالی صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی» که در دومین همایش
مالی اسالمی برگزار می شد ،مدل این شرکت برای تامین مالی پروژه های توسعه میادین نفتی را در قالب صندوق های

پروژه رونمایی کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» ،علی سنگینیان ،ضمن برشمردن سه چالش اصلی تامین مالی پروژه های نفتی دولتی گفت :اولین چالش در تامین
مالی پروژه های دولتی ،دشواری اخذ کارمزد مشاوره است ،همچنین به لحاظ تنگنای عمومی نقدینگی در کشور ،پذیرفتن نرخ های تامین مالی بر اساس
ساز و کار های بازار برای بخش دولتی دشوار است.
وی افزود :سومین چالش در زمینه تامین مالی پروژه های نفتی دولتی هم بر می گردد به مساله نیاز این بخش به تامین مالی ارزی ،با وجود این که دانش
الزم در این خصوص در مجموعه بازار سرمایه کشور و شرکت های تامین سرمایه وجود دارد ولی بین المللی نبودن نظام مالی کشور مانع از تامین مالی
ارزی این پروژه ها شده است.
سنگینیان تصریح کرد :با وجود این چالش ها ،عمده ابزارهای تامین مالی موجود و مورد استفاده بازار سرمایه کشور نیز قابلیت بهره گیری از سوی بخش
دولتی نفت و نیز پیمانکاران نفتی وجود ندارد.
وی گفت :به همین منظور برای برون رفت از این مشکل ،تامین سرمایه امین دو مدل بر اساس صندوق های پروژه برای تامین مالی پروژه های توسعه
میادین نفتی طراحی کرده است.
سنگینیان در بیان ویژگی های این دو مدل گفت :در مدل اول ،شرکت ملی نفت ،صندوق پروژه را برای تامین مالی پروژه ایجاد می کند ولی در مدل دوم،
پس از انتخاب پیمانکار به او اجازه استفاده از صندوق پروژه داده می شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد :به لحاظ این که در مدل اول ریسک تغییر پیمانکار وجود ندارد و نیز شرکت ملی نفت در تامین مالی از طریق صندوق پروژه
حتی فرصت جذب منابع خارجی را نیز خواهد داشت ،به نظر می رسد این مدل برای توسعه میادین نفتی ایران کارآیی و جذابیت بیشتری داشته باشد.
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عصر مالیعصر مالی
چهار گام اساسی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی
رییس انجمن مالی اسالمی ،در سخنرانی امروز خود در دومین همایش مالی اسالمی ،به چهار گام اساسی که راهکار
عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی در کشور است اشاره کرد.
در کشور ما نه تنها به نظام مالی اسالمی توجه می شود بلکه تمام قوانین مالی منطبق بر شرع اسالم است و شورای نگهبان نیز به عنوان نهاد ناظر بر این
قوانین نظارت دارد و اصولی که منطبق بر شرع اسالم است را مورد تصویب قرار می دهد.
به گزارش عصرمالی ،علی صالح آبادی ،رییس انجمن مالی اسالمی ایران در دومین همایش مالی اسالمی ضمن خیر مقدم به پژوهشگران ،دانشجویان،
مدیران عامل بانک ها و سازمان بورس و همچنین فعاالن حوزه مالی ،با بیان مطلب فوق نظام مالی اسالمی را مقوله مهمی خواند و گفت :عالوه بر کشورهای
مسلمان ،در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه می شود .زیرا این نظام ابزار بسیار مناسبی برای جذب سرمایه مسلمانان در این کشورهاست.
وی در ادامه به چهار گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی در کشور است اشاره کرد.
صالح آبادی توسعه پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی را گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی خواند و خاطرنشان کرد :فکر ،ایده و
مطالعه مبنای توسعه پژوهش های مالی و کاربردی در نظام مالی و اسالمی است.
وی گام دوم را مبتنی بر پژوهش ها ارزیابی کرد و گفت :وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و همچنین حوزه حسابداری گام
دوم برای نظام سازی در حوزه مالی اسالمی است.
رییس انجمن مالی اسالمی ایران گام سوم را آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای فعاالن حوزه اقتصادی بیان کرد .وی
ایجاد کمیته های فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه را گام آخر خواند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به آغاز فعالیت این انجمن در سال گذشته گفت :در این مدت اقدامات ارزنده ای توسط انجمن مالی اسالمی انجام
شده است و برنامه های پنج ساله و ده ساله تدوین و طراحی شده است .وی ادامه داد :انجمن مالی اسالمی قادر به نظام سازی در این حوزه است و می
تواند در حوزه آموزش ،پژوهش و قانون گذاری در وضع قوانین کمک های و مشاوره های کاربردی ارائه دهد.
صالح آبادی اظهار داشت :انجمن مالی اسالمی موفق به برگزاری دوره مالی اسالمی در مقطع دکتر شده است و همچنین برنامه راه اندازی دوره های MBA
و  DBAمالی اسالمی را دارد.
وی در بخش پایانی سخنان خود به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد :انجمن به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی دارد مجلس را در طرح ها و
لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند البته این انجمن از مجلس انتظار دارد جایگاه قانونی این انجمن و انجمن های دیگری
که در حوزه اقتصادی کار می کنند را ارتقا دهد.

این مقام مسوول نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور را خطاب قرار داد و گفت :این نهادها می توانند به انجمن مالی اسالمی به عنوان یک
بازوی مشورتی اتکا کنند.
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عصر مالی
پورابراهیمی در دومین همایش مالی اسالمی تاکید کرد
رانت میلیاردی بازار دالر باید حذف شود
وضعیت فعلی بازار ارز باعث یک رانت میلیاردی شده که نفعی برای مردم ندارد .مجلس به این موضوع معترض است .
دکتر سیف نیز نظرات مجلس را پذیرفته و قرار است به زودی بورس ارز اجرابی شود .به همین دلیل رییس کل بانک
مرکزی روز گذشته قول راه اندازی این بازار را دادند و سیطره دالر در کشور باید برچیده شود
دکتر پورابراهیمی ،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به عنوان دومین سخنران در دومین همایش مالی اسالمی به جایگاه و نقش مجلس
در حوزه مباحث مالی با رویکرد اسالمی در کشور پرداخت.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری "عصر مالی " این نماینده مردم کرمان و راور در ابتدا با اشاره به تاریخچه قوانین بازار سرمایه پس از انقالب در کشور
اظهار داشت :اوایل انقالب و دوران جنگ تحمیلی ،بین سال های  57تا  ،68به بازار سرمایه توجهی نشده بود .اما در سال  68که آغاز سال اول برنامه توسعه
اقتصادی بود به قوانین و مباحث قانون گذاری در حوزه اقتصادی به طور عام و بازار سرمایه بطور خاص توجه شد.
وی ادامه داد :نقطه عطف قوانین در بازار سرمایه به سال  84باز می گردد .در این سال اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور بویژه بازار سرمایه در حوزه مباحث
قانون گذاری رخ داد.
این مقام مسوول طراحی بازار بدهی را یکی از ابزارهای نوین در بازار سرمایه خواند و گفت :در ابتدا قرار بود که بازار بدهی ابزاری برای تامین مالی در بخش
خصوصی باشد .اما در عمل ابزاری برای تامین مالی در بخش دولتی شد و این موضوع سبب می شود که بازار بدهی نیاز به بازنگری هایی داشته باشد .چرا
که اکنون بازار بدهی سیاست های بانک مرکزی را متاثر کرده است.
وی با اشاره به تامین مالی در بخش کشاورزی گفت :تامین مالی در بخش کشاورزی در حوزه گندم و نرخ هایی که برای تامین مالی تعیین شد بر بازار بین
بانکی تاثیر گذاشته است و سبب فاصله میان نرخ تورم در اقتصاد و نرخ سپرده گذاری و نرخ تامین مالی شده است.
وی ضمن اشاره به برنامه ششم توسعه گفت :اخیرا بندهایی تصویب شده است ،بندهایی مانند حمایت از فعالیت بورس کاال ،انتشار ابزارهایی مرتبط با بخش
کشاورزی و همچنین ابزارهایی مانند :سلف ،سلف موازی و اختیار معامله که نشان از توجه مجلس به توسعه بازار سرمایه دارد.
رئیس سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ضرورت اصالح نظام بانکی گفت :قانونی که در نظام بانکی تدوین شده است عمر  33ساله دارد
این قانون همان عملیات بانکی بدون ربا است و اکنون الزم است با توجه به شرایط اقتصادی و متناسب با مقتضایات روز اصالح شود.
پیش نویس تجاری سازی علم در دست تدوین است
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه در مجلس نهم به حوزه الیحه بانکداری بدون ربا ورود شد ،گفت :در مجلس دهم نیز کمیسیون اقتصادی در حال بررسی
این الیحه است .خوشبختانه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم دارای سوابق و تحصیالت اقتصادی هستند که فرصتی است برای نظام تا از این ظرفیت
استفاده کند.
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به گفته وی دولت در این رابطه دو الیحه در دست دارد اما مسیرهای تصویب دولت زمان بر است.
پورابراهیمی از تصویب کلیت قانون بانکداری بد ون ربا در اول مهرماه در مجلس خبر داد و گفت :در حال حاضر جزئیات در دست بررسی است و دو هفته
پیش هم خدمت مراجع رفتیم تا بروزرسانی این قانون را به تایید مراجع برسانیم که با استقبال خوب مراجع تقلید مواجه شدیم.
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 البته ما رونوشت الیحه را دریافت
کرده و در بررسی ها مورد نظر قرار می دهیم.
پور ابراهیمی از اعضای انجمن مالی اسالمی درخواست کرد در حوزه مباحث اسالمی متناسب با تجربه جهانی در کشورهای مثل مالزی ،عربستان وحتی

انگلستان کمک گرفته و همچنین از ظرفیت های علمی داخل نیز استفاده شود .چرا که امروز تخصص ها و رشته ها در این حوزه بسیار پیشرفت کرده
است.
وی همچنین در خصوص بورس ارز گفت :نشستی با رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای بررسی التهابات ارزی برگزار شد از چند سال گذشته در
شورای عالی بورس موضوع راه اندازی بورس ارز بررسی شد و ضرورت آن مورد تاکید قرار گرفت.
رییس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی معتقد است بورس ارز نیازمند ارز فیزیکی است ،گفت :رویکرد بورس ارز کمک به کم شدن معامالت
فیزیکی است و گرفتاری های بازار ارز را برطرف می کند .اما نمی دانیم چرا بانک مرکزی در انجام آن تعلل می کند .همانند تک نرخی شدن ارز که چهار
سال است که قرار است انجام شود اما هنوز اجرایی نشده است .در حال حاضر نزدیک به دوهفته است که بانک مرکزی مجوز مبادله ارز آزاد و مبادله ای را
به بانک ها اعالم کرده است و با میانگین قراردادن این دو نرخ به راحتی کشف قیمت برای تک نرخی کردن ارز انجام می شود.
وی معتقد است :وضعیت فعلی بازار ارز باعث یک رانت میلیاردی شده که نفعی برای مردم نداردو مجلس به این موضوع معترض است .دکتر سیف نیز
نظرات مجلس را پذیرفته و قرار است به زودی بورس ارز اجرابی شود .به همین دلیل رییس کل بانک مرکزی روز گذشته قول راه اندازی این بازار را دادند
و سیطره دالر در کشور باید برچیده شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه راه اندازی صندوق های جسورانه را اقدام بسیار مثبتی دانست و گفت :امروز بازار سرمایه کشور در حوزه اقتصاد
دانش بنیان باید نقش محوری داشته باشد .مجس هم در این حوزه کمک می کند و در حال حاضر پیش نویسی تجاری سازی علم در مجلس در حال
بررسی است تا بصورت طرح ارائه شود.
وی در خاتمه تاکید کرد :به آینده اقتصاد کشور خوشبین هستیم محدودیت های اخیر در بحث تحریم ها خللی در توسعه اقتصاد ایجاد نمی کند و از موانع
عبور می کنیم.
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عصر مالی
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد:
 100هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه تا پایان سال /کدهای سهام داری از  10میلیون گذشت
در بازار سرمایه ابزار دارایی بسیار مهم است و ابزار بدهی در کنار ابزار دارایی است.
رییس سازمان بورس صبح امروز در دومین همایش انجمن مالی اسالمی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بهترین فرصت برای کسب سود است گفت :همانند

همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند می توانند وارد بازار سرمایه شوند.
به گزارش عصرمالی ،شاپور محمدی به راه اندازی صندوق های جسورانه و ورود شرکت های دانش بنیان در فرابورس اشاره کرد و گفت :این موضوع کانال
ویژه و خاصی است که به ارزش گذاری فکر ناب ،تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام کمک می کند.
وی تاکید کرد :ورود صندوق های جسورانه به بازار سرمایه صرفا فرصتی برای این صندوق ها نیست .بلکه برای فعاالن بازار سرمایه نیز فرصتی است که در
شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کند.
به اعتقاد رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مکانیسم بازار سرمایه ساز و کار برد  -برد است و فرصتی دو طرفه برای صندوق ها و سرمایه گذاران ایجاد
شده است.
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه بازار سرمایه نقش چند جانبه و چند بعدی دارد ،گفت :این موضوع بسیار مهم است در تحلیل ها برخی از ابعاد

نادیده گرفته می شود و بیش از حد به یک بعد تمرکز می شود در حالیکه بازار سرمایه فرابعدی است.
وی با اشاره به قدمت پنجاه ساله بازار سرمایه ایران گفت :در این سالها برای این بازار زحمات زیادی کشیده شده و بازار گسترش قابل توجهی داشته است.
محمدی با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال به  100هزار میلیارد تومان می رسد ،گفت :این تامین مالی از محل های متنوعی از جمله افزایش
سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوق ها است .در عین حال ،تالش می شود تا پایان سال رقم تامین مالی از بازار
سرمایه به  100هزار میلیارد تومان برسد که رشد باال و چند صد در صدی است.
وی ادامه داد :در حوزه مشارکت آحاد مردم عملکرد بسیار خوب بوده است و تا کنون بیش از  10میلیون و  640هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود
دارد که از هدف گذاری سال  95که ده میلیون کد بوده فراتر رفته است.
به گفته وی ارزش بازار به  642هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به  688هزار میلیارد ریال برسد.
رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزء  20اقتصاد اول دنیا است ،گفت :اما بازار سرمایه کشور ما در رده سی بازار اول دنیا قرار دارد و هنوز
 10پله برای اینکه به اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد پس نباید هدف ها را کوچک دید.
محمدی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت :کارایی و بهره وری بحث مهم هر بازاری است همچنین از دیگر نکات اقتصاد مقاومتی اصالح و
تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.
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رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد گفت:
اخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز اجرا نشده که اجرای آن بسیار مهم
است.
وی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،گفت :برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا افراد
سود کسب کنند در صورتیکه اهداف دیگری هم وجود دارد .یکی از این اهداف این است که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی که
به عنوان استراتژی بلند مدت است درآمد کسب کنند .این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
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.
محمدی افزود :ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست .
محمدی با تأکید بر اینکه قابل معامله شدن صندوق ها در بازار سرمایه مانع انحراف می شود ،گفت :باید توجه شود که ممکن است همه ابزارها در یکی دو
سال آینده عملیاتی شود اما در سالهای اول آثار آنها خیلی ملموس نیست و اثرات عمیق در سالهای بعدی خود را نشان می دهد .وی در ادامه با اشاره به
اینکه در حوزه کمک به شرکت های صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورسهای کاالیی کارهای بسیاری انجام شده است ،گفت :این رینگها فرصت
بسیار بزرگی است .
وی به انتقادهای غیر کارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود :معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معامالت است باید در تحلیلها همه
جوانب در نظر گرفته شود .در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کاال فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال کوچک فرصتهای
خوب را زیر سوال برد.

وی بورس انرژی را افتخار کشور خواند و افزود :کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند .انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید
درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند.
محمدی به ابالغ  IFRSتوسط سازمان بورس به گروهی از شرکت ها اشاره کرد و گفت : IFRSدر شفافیت کل اقتصاد اثر دارد و بسیاری از تصمیمها و
فعالیتهای سازمان بورس برای شفافیت کل اقتصاد است .وی افزود :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این
اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی عبور می کند چراکه سود وقتی مشروع است ،ارزشمند خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :ابزارهای بدهی هم تماما اسالمی است و ما در کشور به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی -اسالمی دنیا
معامله می شود.
محمدی در دومین همایش مالی – اسالمی به انجمن مالی اسالمی پیشنهاد کرد از این به بعد در بحث روش های مالی اسالمی وارد شده و این حوزه مورد
توجه قرار بگیرد .نحوه استنتاج ،رسیدن به ابزارها ،مشتقه روی ابزارها و امثال آن از ظرفیت باالیی برای توسعه برخوردارند .این ابزارها ظرفیت خوبی برای
عدالت ،سالمت و دوری از ربوی بودن معامالت هستند .وی با تأکید بر اینکه انجمن در این حوزه بسیار می تواند کمک کرده و نقش مشورتی داشته باشد،
گفت :انجمن به گفتمان سازی و نزدیکی ذهن ها کمک کند.
محمدی در پایان تصریح کرد :در بازار سرمایه ابزار دارایی بسیار مهم است و ابزار بدهی در کنار ابزار دارایی است.
وی خاطرنشان کرد :کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی عبور می کند
چراکه سود وقتی مشروع است ،ارزشمند خواهد بود.
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عصر مالی
عضو کمیته فقهی سازمان بورس مطرح کرد؛
بازار سرمایه محلی برای تسویه دیون دولتی
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسالمی با ارائه مقاله ای تحت عنوان "اوراق
اجاره روی دارایی طلبکاران" به راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران پرداخت .
به گزارش پایگاه خبری "عصر مالی " سیدعباس موسویان پژوهشگر ارشد مالی اسالمی با بر شمردن مشکالت انباشت بدهی های دولت گفت :انباشته
شدن بدهی های دولت ضمن کاهش توان پیمانکاران ،امکان شروع پروژه های جدید را که به توسعه اشتغال زایی و رشد تولید منجر می شود از بین می
برد.
وی ادامه داد :در سالهای گذشته به دلیل نبود بازار متشکل از بدهی اکثر بدهی های دولت به صورت زنجیره ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی
منتقل می شد؛ این روند دو پدیده در اقتصاد کشور را به همراه داشت.
این عضو کمیته فقهی ،قفل شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات بانکی و رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی را از پیامدهای
انباشته شدن بدهی های دولت خواند که منجر به رکود تورمی در اقتصاد کشور می شد.
موسویان با اشاره به سازماندهی بدهی های دولت از طریق بازار بدهی اظهار داشت :امروزه یکی از چالش های دولت بدهی هایی است که دولت به بخش

خصوصی دارد و صاحبنظران اقتصادی معتقدند که تعیین بدهی های دولت و پرداخت آن به پیمانکاران شاه کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است.
وی ادامه داد :دولت از طریق سازماندهی بازار بدهی شرایط برون رفت از شرایط رکودی را فراهم می کند و همچنین برای سرمایه گذاران ابزارهای نوینی
به ارمغان آورده می شود.
این پژوهشگر مالی و اسالمی راه کارهای پرداخت بدهی دولت را برشمرد و گفت :استقراض از بانک مرکزی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه از جمله
راهکارهای پرداخت بدهی دولت است.
وی در خصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه هم عنوان کرد :اسناد خزانه اسالمی و اوراق بهادار اسالمی (صکوک) از جمله این راهکارهاست که شامل
اوراق مشارکت ،اوراق اجاره ،اوراق منفعت ،اوراق سلف و اوراق مرابحه می شود.
این مقام مسوول اوراق بهادار را اوراقی با نام و قابل انتقال دانست که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی با مبنای انتشار اوراق اجاره است و

افزود :انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق اجاره عبارت است از :اجاره به شرط تملیک و اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با
قیمت معین.
وی در خصوص اسناد خزانه اسالمی گفت :این اسناد پس از تایید مجلس و فقهای شورای نگهبان از سال  84عملیاتی شد که در چند مرحله نیز به تحقق
پیوست.
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سید عباس موسویان در ادامه ،به دو مدل تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه اشاره کرد.
وی ادامه داد :در مدل نخست ،طلبکار دولت دارایی خود را به صورت فروش نسیه به دولت واگذار می کند ،سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی
منتشر می کند و پس از آن نهاد واسط دارایی را برای استفاده به طلبکار اجاره می دهد؛ طلبکار باید اجاره بها پرداخت کند ،اما از آنجایی که از دولت
بابت فروش نسیه دارایی طلب دارد ،پرداخت اجاره بهای استفاده از دارایی را به دولت حواله می دهد.
وی مدل دوم را این گونه تشریح کرد :طلبکار دولت دارایی خود را بصورت فروش نقد به سرمایه گذاران واگذار می کند و بر اساس مدل متداول اوراق
اجاره ،تامین مالی انجام می دهد .آنگاه دولت در قرارداد اجاره به شرط تملیک دومی به طلبکار واگذار می کند وطلبکار با دولت بدهی همدیگر را تهاتر

می کنند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس در انتهای سخنان خود برای انتشار اوراق بدهی دو منطق شرعی و مالی قید کرد.
وی در منطق شرعی به کراهت انتشار اوراق بدهی اشاره کرد و گفت :انتشار اوراق بدهی مکروه است مگر اینکه از نظر شرع نشان داده شود که امر
واجبی برای حل مشکالت در میان است.
موسویان در منطق مالی هم تاکید کرد :سیاست گذاران بازار بدهی باید به حجم انتشار اوراق بدهی توجه کند که متناسب با کل بازار و از ظرفیت قابل
قبولی برخوردار باشد.
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عصر مالی

در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی؛
اولین جایزه مالی اسالمی به سازمان بورس رسید
در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی که امروز یکشنبه 1۲دی در دانشگاه الزاهرا(س) برگزار شد ،اولین جایزه شخص
حقوقی به سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و دکتر شاهپور محمدی رئیس این سازمان به نمایندگی از سازمان بورس
این جایزه را دریافت کرد.
اولین جایزه مالی اسالمی ،صبح امروز در دومین همایش مالی اسالمی به دو شخص حقیقی و حقوقی که در زمینه نشر دانش مالی – اسالمی تالش بیشتری
کرده اند ،اعطا شد.
به گزارش خبرنگار "عصر مالی "  ،در حاشیه این همایش که امروز یکشنبه 12دی در دانشگاه الزاهرا(س) برگزار شد ،جایزه شخص حقوقی به سازمان
بورس و اوراق بهادار رسید و دکتر شاپور محمدی رئیس این سازمان به نمایندگی از سازمان بورس این جایزه را دریافت کرد.
همچنین حجتاالسالم والمسلمین سیدعباس موسویان دبیر فقهی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اولین شخص حقیقی برنده جایزه مالی
اسالمی در ایران شد و جایزه خود را دریافت کرد.

بر اساس این گزارش ،کتاب نخستین همایش مالی اسالمی نیز منتشر و در روز همایش رونمایی و عرضه شد.
عالوه بر این ،سایت انگلیسی زبان انجمن مالی اسالمی فعال و کتابخانه انگلیسی این انجمن نیز در این وبسایت بارگزاری شده است .در این سایت استفتائات
در حوزه مالی – اسالمی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
گفتنی است :این همایش ،با حضور مدیران بازار سرمایه ،نظام بانکی ،بیمه و سیاست گذاران اقتصادی در دانشگاه الزهرا برگزار شد.
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صدای صنعت

صدای صنعت

تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه
صدای صنعت-عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسالمی با ارائه مقاله ای تحت

عنوان "اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران" به راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران
پرداخت.
سیدعباس موسویان پژوهشگر ارشد مالی اسالمی با بر شمردن مشکالت انباشت بدهی های دولت گفت :انباشته شدن بدهی های دولت ضمن کاهش توان
پیمانکاران ،امکان شروع پروژه های جدید را که به توسعه اشتغال زایی و رشد تولید منجر می شود از بین می برد.
وی ادامه داد :در سالهای گذشته به دلیل نبود بازار متشکل از بدهی اکثر بدهی های دولت به صورت زنجیره ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی
منتقل می شد؛ این روند دو پدیده در اقتصاد کشور را به همراه داشت .
این عضو کمیته فقهی ،قفل شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات بانکی و رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی را از پیامدهای
انباشته شدن بدهی های دولت خواند که منجر به رکود تورمی در اقتصاد کشور می شد .
موسویان با اشاره به سازماندهی بدهی های دولت از طریق بازار بدهی اظهار داشت :امروزه یکی از چالش های دولت بدهی هایی است که دولت به بخش
خصوصی دارد و صاحبنظران اقتصادی معتقدند که تعیین بدهی های دولت و پرداخت آن به پیمانکاران شاه کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است.
وی ادامه داد :دولت از طریق سازماندهی بازار بدهی شرایط برون رفت از شرایط رکودی را فراهم می کند و همچنین برای سرمایه گذاران ابزارهای نوینی
به ارمغان آورده می شود .این پژوهشگر مالی و اسالمی راه کارهای پرداخت بدهی دولت را برشمرد و گفت :استقراض از بانک مرکزی و تامین مالی از طریق
بازار سرمایه از جمله راهکارهای پرداخت بدهی دولت است .
وی در خصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه هم عنوان کرد :اسناد خزانه اسالمی و اوراق بهادار اسالمی (صکوک) از جمله این راهکارهاست که شامل
اوراق مشارکت ،اوراق اجاره ،اوراق منفعت ،اوراق سلف و اوراق مرابحه می شود.
این مقام مسوول اوراق بهادار را اوراقی با نام و قابل انتقال دانست که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی با مبنای انتشار اوراق اجاره است و
افزود :انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق اجاره عبارت است از :اجاره به شرط تملیک و اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با
قیمت معین.
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وی در خصوص اسناد خزانه اسالمی گفت :این اسناد پس از تایید مجلس و فقهای شورای نگهبان از سال  84عملیاتی شد که در چند مرحله نیز به تحقق
پیوست .سید عباس موسویان در ادامه ،به دو مدل تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه اشاره کرد .وی ادامه داد :در مدل نخست ،طلبکار دولت دارایی
خود را به صورت فروش نسیه به دولت واگذار می کند ،سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی منتشر می کند و پس از آن نهاد واسط دارایی را برای
استفاده به طلبکار اجاره می دهد؛ طلبکار باید اجاره بها پرداخت کند ،اما از آنجایی که از دولت بابت فروش نسیه دارایی طلب دارد ،پرداخت اجاره بهای
استفاده از دارایی را به دولت حواله می دهد .
وی مدل دوم را این گونه تشریح کرد :طلبکار دولت دارایی خود را بصورت فروش نقد به سرمایه گذاران واگذار می کند و بر اساس مدل متداول اوراق
اجاره ،تامین مالی انجام می دهد.
آنگاه دولت در قرارداد اجاره به شرط تملیک دومی به طلبکار واگذار می کند وطلبکار با دولت بدهی همدیگر را تهاتر می کنند .
عضو کمیته فقهی سازمان بورس در انتهای سخنان خود برای انتشار اوراق بدهی دو منطق شرعی و مالی قید کرد .
وی در منطق شرعی به کراهت انتشار اوراق بدهی اشاره کرد و گفت :انتشار اوراق بدهی مکروه است مگر اینکه از نظر شرع نشان داده شود که امر واجبی
برای حل مشکالت در میان است .
موسویان در منطق مالی هم تاکید کرد :سیاست گذاران بازار بدهی باید به حجم انتشار اوراق بدهی توجه کند که متناسب با کل بازار و از ظرفیت قابل
قبولی برخوردار باشد.
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اولین جایزه مالی اسالمی به سازمان بورس رسید
صدای صنعت-در حاشیه دومین همایش مالی اسالمی که امروز یکشنبه 1۲دی در دانشگاه الزاهرا(س) برگزار شد،
اولین جایزه شخص حقوقی به سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و دکتر شاهپور محمدی رئیس این سازمان به
نمایندگی از سازمان بورس این جایزه را دریافت کرد.

اولین جایزه مالی اسالمی ،صبح امروز در دومین همایش مالی اسالمی به دو شخص حقیقی و حقوقی که در زمینه نشر دانش مالی – اسالمی تالش
بیشتری کرده اند ،اعطا شد.
در حاشیه این همایش که امروز یکشنبه 12دی در دانشگاه الزاهرا(س) برگزار شد ،جایزه شخص حقوقی به سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و دکتر
شاپور محمدی رئیس این سازمان به نمایندگی از سازمان بورس این جایزه را دریافت کرد.
همچنین حجتاالسالم والمسلمین سیدعباس موسویان دبیر فقهی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اولین شخص حقیقی برنده جایزه مالی
اسالمی در ایران شد و جایزه خود را دریافت کرد .

بر اساس این گزارش ،کتاب نخستین همایش مالی اسالمی نیز منتشر و در روز همایش رونمایی و عرضه شد .
عالوه بر این ،سایت انگلیسی زبان انجمن مالی اسالمی فعال و کتابخانه انگلیسی این انجمن نیز در این وبسایت بارگزاری شده است.
در این سایت استفتائات در حوزه مالی – اسالمی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است .گفتنی است :این همایش ،با حضور مدیران بازار سرمایه ،نظام
بانکی ،بیمه و سیاست گذاران اقتصادی در دانشگاه الزهرا برگزار شد.
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دیوان اقتصاد
دیوان اقتصاد

 ۴راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی در کشور
صالح آبادی توسعه پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی را گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی
خواند و خاطرنشان کرد :فکر ،ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهش های مالی و کاربردی در نظام مالی و اسالمی است.
به گزارش دیوان اقتصاد،علی صالح آبادی ،رییس انجمن مالی اسالمی ایران در دومین همایش مالی اسالمی ضمن خیر مقدم به پژوهشگران ،دانشجویان،
مدیران عامل بانک ها و سازمان بورس و همچنین فعاالن حوزه مالی ،با بیان مطلب فوق نظام مالی اسالمی را مقوله مهمی خواند و گفت :عالوه بر کشورهای
مسلمان ،در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه می شود .زیرا این نظام ابزار بسیار مناسبی برای جذب سرمایه مسلمانان در این کشورهاست.
وی در ادامه به چهار گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی در کشور است اشاره کرد.
صالح آبادی توسعه پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی را گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی خواند و خاطرنشان کرد :فکر ،ایده و
مطالعه مبنای توسعه پژوهش های مالی و کاربردی در نظام مالی و اسالمی است.
وی گام دوم را مبتنی بر پژوهش ها ارزیابی کرد و گفت :وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و همچنین حوزه حسابداری گام
دوم برای نظام سازی در حوزه مالی اسالمی است.
رییس انجمن مالی اسالمی ایران گام سوم را آموزش مالی اسالمی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای فعاالن حوزه اقتصادی بیان کرد .وی
ایجاد کمیته های فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه را گام آخر خواند.
سخنگوی انجمن مالی اسالمی با اشاره به آغاز فعالیت این انجمن در سال گذشته گفت :در این مدت اقدامات ارزنده ای توسط انجمن مالی اسالمی انجام
شده است و برنامه های پنج ساله و ده ساله تدوین و طراحی شده است .وی ادامه داد :انجمن مالی اسالمی قادر به نظام سازی در این حوزه است و می
تواند در حوزه آموزش ،پژوهش و قانون گذاری در وضع قوانین کمک های و مشاوره های کاربردی ارائه دهد.
صالح آبادی اظهار داشت :انجمن مالی اسالمی موفق به برگزاری دوره مالی اسالمی در مقطع دکتر شده است و همچنین برنامه راه اندازی دوره های MBA
و  DBAمالی اسالمی را دارد .وی در بخش پایانی سخنان خود به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد :انجمن به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی
دارد مجلس را در طرح ها و لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند البته این انجمن از مجلس انتظار دارد جایگاه قانونی این
انجمن و انجمن های دیگری که در حوزه اقتصادی کار می کنند را ارتقا دهد.
این مقام مسوول نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور را خطاب قرار داد و گفت :این نهادها می توانند به انجمن مالی اسالمی به عنوان یک
بازوی مشورتی اتکا کنند.
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دنیای بانکدنیای بانک
رییس انجمن مالی اسالمی:
 3عامل در شبهه ربوی بودن بازار پول
دنیای بانک :رییس انجمن مالی اسالمی با اعالم برنامه های دومین همایش مالی اسالمی و معرفی خدمات جدید3 ،
عامل در شبهه ربوی بودن بازار پول را بیان کرد.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ،علی صالح آبادی با اشاره به تاسیس انجمن مالی اسالمی در سال  93و برگزاری نخستین همایش مالی اسالمی در
دی سال گذشته ،درباره دومین همایش مالی اسالمی توضیح داد :این همایش صبح یکشنبه آینده  12دی ماه با حضور مسئوالن ارشد اقتصادی و مالی و
چهره های برجسته علمی در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :رویکرد و محور اصلی دومین همایش نقش بازارهای مالی اسالمی "عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در بازارهای مالی و پولی" است که با
حضور و سخنرانی روسای سازمان بورس  ،کمیسیون اقتصادی مجلس ،کمیته فقهی سازمان بورس برگزار خواهد شد.
به گفته وی درحالی بیش از  34مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که ارایه و در کتاب و فصل نامه تخصصی منتشر می شود که در این همایش پنل
کاربردی ابرازهای اسالمی در حوزه نفت نیز با حضور اساتید دانشگاه نفت برگزار می شود .همچنین برای نخستین بار از جایزه مالی اسالمی رونمایی و این
جایزه به دو شخص حقیقی و حقیقی برتر در این عرصه اعطا خواهد شد.

رئیس انجمن مالی اسالمی دستاوردهای همایش های مالی اسالمی که در آینده بیشتر هم خواهد شد را تقویت بخش آموزش این حوزه ،ارایه مطالب
کاربردی و دسته بندی شده به نهادهایی مانند بانک مرکزی و مجلس و کمک به توسعه ابزارهای نوین مالی و اسالمی در حوزه بازار سرمایه دانست .
صالح آبادی با اشاره به توزیع کتاب نخستین همایش  ،ادامه داد :درحالی استقبال مناسبی از سایت انجمن مالی اسالمی با امکاناتی مانند انتشار استسفائات
مراجع تقلید ،کتابخانه انگلیسی با  300عنوان کتاب و مقاله به عمل آمده که سایت انگلیسی انجمن نیز رونمایی می شود .همچنین آنتولوژی مالی اسالمی
نیز در قالب درخت واره ای به نمایش در خواهد آمد.
وی از راه اندازی سامانه ای برای متقاضیان نیروی انسانی و جویندگان کار در بازارهای سرمایه ،پول ،بیمه و حسابداری ،انتشار دو شماره از فصل نامه عملی
پژوهشی علوم مالی اسالمی در هفته های آینده و برگزاری دوره های  MBAو  DBAمالی اسالمی با همکاری دانشگاه امام صادق خبر داد و درباره علت
شبهه ربوی بودن بازار پول گفت :بخشی از این موضوع ناشی از مشکالت مربوط به قوانین قدیمی است که نیاز به بازنگری دارد تا برطرف شود.
وی با بیان اینکه این موضوع در انجمن مالی اسالمی بررسی و پیشنهاداتی نیز به نهادهای ذیربط ارایه شده  ،ادامه داد :عالوه بر این بخش دیگری از شبهه
ربوی بودن بازار پول به آموزش های اندک مربوط است که نیاز جدی به به آموزش های کاربردی و عملیاتی دارد .در این رابطه نیز انجمن مالی عالوه بر
برگزاری دوره هایی با دانشگاه امام صادق  ،آماده ارایه خدمات آموزشی به نهادها است.
به گفته صالح آبادی بخشی دیگری از مشکل شبهه ربوی بودن بازار پول نیز با تبدیل شدن کمیته فقهی بانک مرکزی به رکن که با دستور مقام معظم
رهبری در حال انجام است  ،برطرف خواهد شد.
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لایر نیوز

ریال نیوز

بورس نیازمند  100هزار میلیارد تومان سرمایه است
ریال نیوز  :رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد اقتصاد ایران جزو  ۲0اقتصاد برتر دنیاست .او تاکید میکند
که شفافیت در بورسهای ایران به شفافیت در کل اقتصاد کمک میکند.
به گزارش ریال نیوز ،شاپور محمدی در دومین همایش مالی  -اسالمی در دانشگاه الزهرا دربارهی نقش بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی ،گفت:
محورهای مختلف در حوزه اقتصاد مقاومتی وجود دارد که اکثر اهالی بازار سرمایه این  24بند را بارها مرور کردهاند .باید بگویم بازار سرمایه هم از لحاظ

مدیریتی و هم از لحاظ نیروهای نخبه جزو بخشهای پیشروی اقتصاد است.
وی افزود :خوشبختانه در این حوزه مدیریت هوشمند حاکم است و تمام افرادی که در این حوزهها کار میکنند نگاهشان رو به تقویت است .تقریبا در تمام
بندهای اقتصاد مقاومتی جایگاهی برای بازار سرمایه متصور شدهاند .البته چند بند از بقیه بندها پررنگتر است که از آنها میتوان به مردمیکردن اقتصاد و
شفافیت در اقتصاد اشاره کرد.
رییس سازمان بورس اضافه کرد :ممکن است بعضی از دوستان بگویند ما اقتصاد را مردمی کردیم و سهام عدالت هم در حال عملیاتی شدن است ،پس ما
 50میلیون کد سهامداری خواهیم داشت ولی باید بگویم که بحث شفافیت و مردمیکردن اقتصاد محدود به این موضوع نیست .بازار سرمایه نقش توزیع
منابع را دارد هرچه این نقش درستتر ایفا شود در رشد اقتصادی کشور موثرتر است.
محمدی با اشاره به توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی ،گفت :بازار سرمایه میتواند برای توسعه کارآفرینی یک کانال باشد .وقتی
در فرابورس بحث شرکتهای دانشبنیان و سرمایهگذاری جسورانه مطرح میشود مشخص است که این کانالها برای این موضوع هستند و یک فرصت
سرمایهگذاری برای عامه سرمایهگذاران است.
او ادامه داد :نباید این طور فکر کرد که ما به بخش دانشبنیان و سرمایهگذاری جسورانه لطف میکنیم .خیلی وقتها اگر شرکتی از طریق بازار سرمایه
تامین مالی کند فکر میکنند که به این شرکت لطف شده است در صورتی که اصال اینطور نیست .بازار سرمایه یک شرایط برد – برد را برای همه به وجود
میآورد تا هم سرمایهگذار و هم سرمایهپذیر برد کنند .وی تاکید کرد :بازار سرمایه یک مکانیزم فرابعدی است .در پی  50سالی که بازار سرمایه را در کشور
داریم این بازار رشد خوبی کرده است بهطوری که به یاد میآوریم در سال  69و  70قیمتها در روزنامهها میآمد اما االن این بازار گسترش زیادی پیدا
کرده است.
رییس سازمان بورس با اشاره به راهاندازی اختیار معامالت ،اظهار کرد :اختیار خرید و فروش اخیرا در بازار سرمایه ایران راهاندازی شد البته این ابزارها تنها
برای کسب سود نیستند ،بلکه اهداف دیگری از جمله کمک به عمق بازار نیز در راهاندازی آنها وجود دارد.

محمدی در بخشی از صحبتهایش اقتصاد ایران را جزو اقتصاد اول دنیا نام برد و تاکید کرد که بازار سرمایه ما بین  30بازار سرمایه اول جهان است .وی
ادامه داد :وقتی مکانیزم صحیح بورس کاال وجود دارد همه باید تمامقد از آن دفاع کنند و کسی با اشکاالت کوچک آن را زیرسوال نبرد.
رییس سازمان بورس با اشاره به تهیه صورتهای مالی به روش  ،IFRSگفت :به بانکها و بیمهها و شرکتهایی که باالی  1000میلیارد تومان سرمایه دارند
ابالغ شده که صورتهای مالیشان را از طریق  IFRSتقدیم کنند و این موضوع نه تنها به شفافیت بازار سرمایه ،بلکه به شفافیت کل اقتصاد کمک میکند.
همچنین شفافیت در بورس کاال به کل اقتصاد کمک میکند.
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آبتاب

آبتاب

دومین همایش مالی اسالمی ایران
رییس انجمن مالی اسالمی ایران امروز در دومین همایش مالی اسالمی در دانشگاه الزهرا(س) ،نظام مالی اسالمی را
مقوله مهم برشمرد و گفت :عالوه بر کشورهای مسلمان ،در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه می

شود ،زیرا این نظام ابزار بسیار مناسبی برای جذب سرمایه مسلمانان در این کشورهاست.
صالح آبادی به چهار گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی در کشور است ،اشاره و تصریح کرد :توسعه پژوهش های
نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی است و فکر ،ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهشهای مالی و کاربردی در
نظام مالی و اسالمی محسوب میشود.
رییس انجمن مالی اسالمی ایران گام دوم را مبتنی بر پژوهش ها ارزیابی کرد و گفت :وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و
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.
صالح آبادی ایجاد کمیته های فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه را گام آخر برشمرد و اظهار داشت :در این مدت اقدامات ارزنده ای

توسط انجمن مالی اسالمی انجام شده است و برنامههای پنج ساله و  10ساله تدوین و طراحی شده است.
وی افزود :انجمن مالی اسالمی قادر به نظام سازی در این حوزه است و میتواند در حوزه آموزش ،پژوهش و قانونگذاری در وضع قوانین کمک های و
مشاوره های کاربردی ارائه دهد.
صالح آبادی در ادامه گفت :انجمن مالی اسالمی موفق به برگزاری دوره مالی اسالمی در مقطع دکتری شده است و همچنین برنامه راه اندازی دوره های
MBAو  DBAمالی اسالمی را دارد.
این مقام مسوول نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور را خطاب قرار داد و گفت :این نهادها میتوانند به انجمن مالی اسالمی به عنوان یک
بازوی مشورتی اتکا کنند.
وی در بخش پایانی سخنان خو د به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد :انجمن به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی دارد مجلس را در طرح ها و

لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند ،البته این انجمن از مجلس انتظار دارد جایگاه قانونی این انجمن و انجمنهای دیگری
که در حوزه اقتصادی کار می کنند ،را ارتقا دهد.
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پویا نیوز

پویا نیوز

صالح آبادی در دومین همایش مالی اسالمی ایران:آماده ارائه مشاوره به مجلس برای توسعه ابزارهای مالی
اسالمی
مدیر عامل بانک توسعه صادرات خطاب به مجلس گفت :انجمن مالی اسالمی به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی
آمادگی دارد ،مجلس را در طرح ها و لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند.
به گزارش پایگاه خبری پویا ،رییس انجمن مالی اسالمی ایران امروز در دومین همایش مالی اسالمی در دانشگاه الزهرا(س) ،نظام مالی اسالمی را مقوله
مهم برشمرد و گفت :عالوه بر کشورهای مسلمان ،در کشورهای پیشرفته نیز به نظام مالی اسالمی توجه می شود ،زیرا این نظام ابزار بسیار مناسبی برای
جذب سرمایه مسلمانان در این کشورهاست.
صالح آبادی به چهار گام اساسی که راهکار عملی برای کاربردی کردن نظام سازی مالی اسالمی در کشور است ،اشاره و تصریح کرد :توسعه پژوهش های
نظری و کاربردی در حوزه مالی اسالمی گام نخست در نظام سازی مالی اسالمی است و فکر ،ایده و مطالعه مبنای توسعه پژوهشهای مالی و کاربردی در
نظام مالی و اسالمی محسوب میشود.
رییس انجمن مالی اسالمی ایران گام دوم را مبتنی بر پژوهشها ارزیابی کرد و گفت :وضع قوانین و مقررات مناسب برای توسعه بازارهای مالی و پولی و
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.
صالح آبادی ایجاد کمیته های فقهی در سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه را گام آخر برشمرد و اظهار داشت :در این مدت اقدامات ارزنده ای
توسط انجمن مالی اسالمی انجام شده است و برنامههای پنج ساله و  10ساله تدوین و طراحی شده است.
وی افزود :انجمن مالی اسالمی قادر به نظام سازی در این حوزه است و میتواند در حوزه آموزش ،پژوهش و قانونگذاری در وضع قوانین کمک های و
مشاوره های کاربردی ارائه دهد.
صالح آبادی در ادامه گفت :انجمن مالی اسالمی موفق به برگزاری دوره مالی اسالمی در مقطع دکتری شده است و همچنین برنامه راه اندازی دوره های
MBAو  DBAمالی اسالمی را دارد.
این مقام مسوول نهادهای ناظر در بازار مالی و پولی و سرمایه کشور را خطاب قرار داد و گفت :این نهادها میتوانند به انجمن مالی اسالمی به عنوان یک
بازوی مشورتی اتکا کنند.
وی در بخش پایانی سخنان خود به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد :انجمن به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی آمادگی دارد مجلس را در طرح ها و
لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اقتصادی یاری رساند ،البته این انجمن از مجلس انتظار دارد جایگاه قانونی این انجمن و انجمنهای دیگری
که در حوزه اقتصادی کار می کنند ،را ارتقا دهد.
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