


 

 به نام خدا

 چهارمین نشست از دهمین همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی ایران با موضوعگزارش 

 کارکرد اقتصاد اسالمی در اقتصاد ایران با تاکید بر بانکداری در ایران

 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهراندر  22/8/1396چهارمین نشست از دهمین همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی در تاریخ 

این نشست چهار سخنران، به ارایه سخنرانی در زمینه کارکرد بانکداری اسالمی در ایران پرداختند. سپس  در برگزار شد.

 شود. ها و میزگرد ارایه میمیز گردی با حضور سخنرانان برگزار شد که در ادامه گزارش این سخنرانی

 

در آغاز در باره دهمین همایش دوساالنه دبیر همایش و رییس انجمن اقتصاد اسالمی ایران  دکتر مرتضی عزتی

داری های بانکو سپس مهمترین چالش ندهایی ارایه کردهای برگزار شده و این نشست توضیحاقتصاد اسالمی، نشست

های اصلی بانکدار سخنان ایشان چالش . در اینندهای اصلی و راهکارهای اصلی بیان کرداسالمی در ایران را همراه علت

 اسالمی در ایران را به شرح زیر بیان کردند:

 یپول یگذار استیس ی. چالش ها1

  یباالدست یها استیکالن و س یها میمبنا نبودن اقتصاد در تصم

 یو جا افتاده پول دیمتداول، جد یابزارها نبود

   یصکوک در جبران کمبود ابزار پول یناتوان

 رانیدر ا یپول استیاعتبار س ضعف

 ینظارت بر بانک مرکز ضعف

 (یپول یاستگذاریبا اصول س یتسلط دولت بر بانک مرکز ی)ناسازگار یپول استیبر س یمال استیس تسلط

  استقراض نهیدر زم ژهیبه و ستیروشن ن یبانک ها و بانک مرکز رابطه

 ( است.فهیدر انجام وظ یناکارا و ضعف )کوچک بودن و ناتوان یمال یبازارها

 یدر بانکدار یساختار ی. چالش ها2

 )بازار پول( یجبران آن  با نظام بانک یو تالش برا هیضعف بازار سرما

 بانک ها میعملکرد بازار و تسلط دولت بر تصم فقدان

 در بانک ها یشرکت تیحاکم نبود

 التیتسه انیمتقاض یازهایمقررات موجود در رفع ن یناتوان

 ارتباط با جهان یدشوار

  ییو کارا ازین ط،ینکردن آن به تناسب شرا رییبودن مقررات و تغ کهنه

 گوناگون یبه علت ها یبانک مرکز یساختار ینظارت ضعف

 یدر بانکدار یکارکرد ی. چالش ها4

 یکمبود عرضه وجوه در بازار بانک

 بودن مطالبات معوق باال

 یبانک اتیعمل یشدن برخ یصور

 یدر نظام رسم یشخص یها زهیانگ دیتحد

  نییپا ییکارا





 

 یبودن نرخ سود بانک باال

 بازار متشکل یاز سو انیمتقاض یازهاینشدن ن نیتام

 یدر نظام بانک التیتسه یعرضه کاف نبود

 قرض الحسنه التیمنابع قرض الحسنه به تسه صیتخص عدم

 یمتشکل پول ریمرتبط با بازار غ ی. چالش ها4

 مجاز ریاز موسسات غ یرسم ریغ یها تیحما

 یبانک مرکز یها استیبه س نیبا عدم تمک یدر نظام پول اخالل

 یو اخالل در نظام پول یورشکستگ

 یکردیرو یچالش ها. 5

 و اندازکمک به  گسترش پس یبرا یسود و نفع شخص زهیبا انگ ینشناختن بانک به عنوان بنگاه اقتصاد تیبه رسم 

 گرانیدر جهت کمک به د یبانک اتیبازار پول و حق دادن دولت به خود در دخالت در عمل لیو تسه گذاریهسرمای

 بانک ها شتریبودن ب یو شبه دولت یدولت

 در بانک ها یساز میو تصم یاستگذاریقرار گرفتن س ریبه مساله بانک و تحت تاث یفقه نگاه

   ینشدن مساله سود بانک فیتکل نییشبهه ربا و تع 

استفاده  نهیدر زم نکته هایی را یبندجمعها، در ها و راهکارهای رفع این چالشزمینه علتدر دکتر عزتی 

 .ندگذاری و نظارت به شرح زیر بیان داشتو قانون از تخصص

 یو پول یبانک یابزارها یموجب شده است برخ ،یو ارزش ینیحکم د کیبه عنوان  یبانک اتیشبهه وجود ربا در عمل

 نیا تینشده است. واقع هیابزارها ارا نیا یهم برا یمناسب نیگزیگوناگون، جا ینتواند استفاده شود. متاسفانه به علت ها

رست د یگذار استیآن س یتوان برا ینم یبنگاه اقتصاد کیبانک به عنوان  تیواقع رشیشناخت و پذ بدون :است که

 تیسمر هااستیانسان است در س یکه ذات ینفع شخص زهیآن به انگ هیها را با علم شناخت و بر پا تیواقع دیکرد. با

 .و از آن استفاده کرد دیبخش

 نیزگیاخالق جا و  یدرس اقتصاد، مباحث فقه و قواعد حقوق یبه جا زیدر دانشگاه ها ن ت،یواقع نیا یوجود اثبات علم با

  .استفاده ندارد تیابزار، قابل یو طراح یگذار استیس یشده است که برا

نه در دام یعلم یموضوع زین یاقتصاد یگذار استیاست و س یدر دامنه تخصص بانکدار یفن یموضوع ،یبانک ابزار

  .تخصص اقتصاد است

 متیخود به خود ق عرضه که با افزایش تولید یا ورود سرمایه انجام شدنی است، شیافزابا علم اقتصاد  هیتوان بر پا یم

 . ابدی ی)نرخ سود( حتا اگر شبهه ربا نداشته باشد، کاهش م

 .دیبازگشت و از آن راه حل طلب  یبه علم اقتصاد و بانکدار دیبا پس

 .وساخت ابزار کنارگذاشت یطراح ،یاستکذاریدرس دیوارد کرد و با یاستگذاریدرس دیدرباره ربا را نبا هانیفق اختالف

 ینیرنتوانسته است، نقش آف زین یگذار استیو س یموجود در کشور، نظام قانون یها دگاهیبه علت اختالف د نیافزون بر ا

 یمرتبط با بخش پول یقانون ها سال گذشته 40در نزدیک به کند.  فایمناسب ا یساخت ابزارها نهیدر زم یدرست

است که  یدر حال نیده است(. امدنظر بو گرید نیقوان ینکته ها در برخ یرا نداشته است. )هر چند برخ ستهیبا راتییتغ

 جادیزم اال راتییبخش، تغ نیمربوط به ا یدر قانون ها ،یو بانک یجهان متناسب با تحوالت پول یدر همه کشورها بایتقر

 .شده است





 

از مشکالت  یاریناکارا است و بس زین یها،  نظام نظارت ینابسامان یشدن برخ نهینهاد زیو ن یقانون یعلت عقب ماندگ به

 .شده است یاز آن ناش ینظام بانک

 .است یبانک یمتخصص ها در قانون گذار ریضعف قانون ها، دخالت غ یاز علت ها یکی

عارف در مت ریغ راتییاز تغ یبانک مرکز ینگران ن،یاصالح قوان یبرا یبانک مرکز یاز سو حهیندادن ال یاز علت ها یکی

 .متخصصان است ریغ یاز سو حهیال

 نظرات رشیو قانون گذاران و عدم پذ رانیگ میتصم یخود محور ،یو ساختار یقانون یضعف ها یاز علتها گرید یکی

 .است گرانید

 بیصوبه ت انیکنند و بدون دخالت نا آشنا یطراح یمناسب یبا تجربه اجازه داد تا قانون ها انیبه متخصصان و مجر دیبا

 برسد.  

 
 

، اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسالمی زاده بحرینیحسینمحمد آقای دکتر  ،سخنران دوم این نشست

ان ی ارایه کردند. ایشاسالم یدر بانکدار یقانون گذاربود که سخنان خود را در باره و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس 

ل پیش تصویب شد. هدف در سا 34در  اولین سند پس از انقالب قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( بیان داشتند که

 دانسته شده است. استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل بر مبنای ضوابط اسالمیاین قانون 

 . خیربه نظر من آیا هدف محقق شده است؟ 

 یم و بوده ایم. ما به شدت نیازمند سرمایه بلند مدت هستزیرا ساله به هدف نرسیده ایم؟  33را در مسیر چ

لی و تدارک سرمایه ریسکی بانک انتظار داشتنباید از بانک  سرمایه کوتاه مدت در کشورهای توسعه یافته اثرگذار است.

که  1382قانون با  مسلط کردیمدر بانک بالغ نیست و بخش خصوصی را در ایران بخش خصوصی انتظار داشته ایم. 

 .تصویب شددر آن بانکداری خصوصی وجود 

 .در سه دهه به تدریج ضعیف تر و ناکارآمدتر شده استم هبانک مرکزی ما 

. برای منافع از خلق پول برای منافع عمومی استفاده نکردند هابانکه است. حق و عدل در مقوله خلق پول محقق نشد

 خود استفاده کردند. پی حق و عدل تحقق نیافت. 

 . رادیکال بپیچیمشرایط اقتصاد ایران طوری نیست که نسخه نکته دیگر اینکه 





 

 را پیگیری می کنیم. ن بانکیوتا قان 3ما در مجلس 

 در کمیسیون است در دست بررسیکه طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران  -1

 .اعالم وصول شده استکه ج.ا.ا  بانک مرکزیطرح  -2

 آماده شده است. خلق پول مدیریتبرای  .ا ا. تاسیس بانک توسعه ج. برای که طرح اولیه -3

 

         
 

اقتصاددان، عضو هیات مدیرع بانک دی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید  قنبریحسنعلی آقای دکتر 

سخنرانی کرد. در این زمینه چنین بیان داشتند  رانیا یدر بانکدار یمال نیمحور بودن تام دیچالش تولدر باره بهشتی، 

 که
ازار سهم ب . این در حالی است کهتولید را بر عهده داردکننده قش تامین مالی به طور عمده نسیستم بانکی در ایران 

در این زمینه اندک است. سرمایه تولید باید در بازار سرمایه فراهم شود و بانک بیشتر باید در زمینه کوتاه مصرف  سرمایه

 تامین مالی کند.

 .برای سرمایه بلندمدت تسهیالت بدهند  ندامجبور بوده ی نادرستهاها و قانونها بنا به توصیهبانک

ی کنیم. راهبردریزی میبرای جایگزینی واردات برنامهبا هدف تولید داخل هم را  تولیدسیستم این در حالی است که 

 و هیچ کشوری آن را ندارد. منسوخ شده است 1980از دهه که 

 های مشابه آن زیرکاالیی که در داخل کارخانهخواهد برای تولید تسهیالت می ها تومانیلیاردشرکتی آمده است ماالن 

 شود که تسهیالت را بدهیم.توصیه هم می اکنون ما تولید مازاد داریم. کنند وظرفیت تولید می

هم از پول هم کرد و پیش فروش  کاالی خود راگرفت و  وام میلیارد تومان 8برای تولید پیجر چند سال پیش شرکتی 

  ده بود.ورآایران هم به بازار را موبایل شده بود و تکنولوژی دیر هنگامی که تولیدش به بازار آمد، گرفت. مردم 

رگشته ببانکی در جهان تغییر کرده و های سیاستگیریم. امروز تر تصمیم میما هم از تکنولوژی و هم علم اقتصاد عقب

تولید کننده محصولی تشویق شود  شود. این کار موجب میدهندمصرف کننده( میدست مشتری  پول بهها است. بانک

 شود.برد و رشد تقویت میاین کار تقاضای او را باال می که مشتری تقاضا دارد.

 .ها و سیاستگذارهامدارها تصمیم گیرنده اصلی اقتصاد هستند. نه اقتصادداندر ایران سیاست

. مبانی قوانین بانکی جدید را استفاده کنیماز هیچ یک  امفانه ندیدهو در این مدت متاس بانکی داریمکار سال سابقه  22

 کنیم.. . . را اجرا نمی شویی و بانکداری شرکتی وضد پول گیریم. قوانین بازل،عقالنیت را در نظر نمی





 

تحصیل سال  26معنا ندارد. امکانپذیر نیست هیچ فرمولی پس از شود، انجام میخلق پول از هیچ شود این که گفته می

 .که چنین مطلبی گفته شود امتدریس و مطالعه ندیدهسال  26و 

 

اقتصاددان و نماینده چند دوره مجلس شورای اسالمی  سبحانی حسن آقای دکترسخنران چهارم این نشست 

 در بارهقانون گریزی مسوالن اجرایی سخنرانی کردند.

اجرا  ولیقانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شد در ایران  .من اعتقاد به نهاد سازی دینی دارمان در آغاز گفتند ایش

تصویب  1362ی در سال ردد. قانون مفیدگی قانون باز میبه عدم اجراها ما در اسالمی بودن بانکنشده است. مشکالت 

 شد، هر چند مشکالتی هم دارد، ولی قابل اجرا است.
 است. 1351قسمت سوم قانون بانکداری سال  - فصل دومعملیات بانکی بدون ربا جایگزین  انوناین ق

یک قانون برای نظام بانکی عنصر  10 حدود این یک عنصر در میانبخش قانون است. به سخن دیگر  9این یک بخش از 

تواند موفق بشود. ناچار اوت می روند نمییک عنصر در میان ده عنصر که با راه متف چگونه می تواند عمل کند.است. 

 اند و اسالمی سازی با مشکل مواجه شده است.بقیه عناصر بر این چیره شده

 .های قانون مطابق قانون نیست-نامه-آیینمشکل دیگر بانکداری در ایران این است که  

 ابلغی هر سال با قانون مغایرت دارد.  یاست پولیهمچنین س

( این گونه است که نرخ سود برای شورای پول و اعتبار) 1396سال  است ابالغی بانک مرکزی دربه عنوان نمونه سی

 .از نیستمجهیچ جای از قانون عملیات بانکی تعیین نرخ سود سپرده  ردسپرده تعیین کرده است. این در حالی است که 

سر رسید بیش از یک سال ممنوع شده مدت دار یا  سرمایه گذاریاخذ هرگونه سپرده همچنین در این بسته سیاستی 

 .با قانون مغایر است است که

 خورد.ببا همین ادعا که علم اقتصاد باید اجرا بشود موجب شد قانون بانکداری شکست نکته دیگر اینکه 

چه . ها معنادار نیستگذاری در بانکهای سرمایهبرای سپردهسپرده قانونی یک نکته درگر در زمینه بانک این است که 

است و  سرمایه گذاریشود، انجام میساله  5برای گذاری که سرمایهسپرده شود. گذاری درصد سرمایه 20معنایی دارد 

 .قرض نیست

بایست مشارکت بشود شد می. چون اگر اجرا میوجود بدهی معوق به معنای اجرا نکردن قانون است نکته دیگر این که 

د گذار سود نبرد باید بدهی بایت آن نمانگذار شریک هستندو اگر سرمایهبا سرمایه گذارکه در سود و زیان بانک و سپرده

 .ماندو شریک یعنی در ورشکستگی هم شریک. در این صورت معوق باقی نمی

 

      





 

 

 در میزگردمطالب مطرح شده 

ابزار  .استفاده بانک مرکزی استبرای ابزار پولی  این نکته وجود دارد که یکدرباره سپرده قانونی  :دکتر قنبریآقای 

 نیز هست.ها از بانکحمایت 

 اینکه بانکداری ما با تعیین نرخ سود ثابت مانند بانک های ربوی کار می کند من هم قبول دارم. نکته دیگر 

هر سپرده  ها ام. در آن بانکهای اسالمی کشورهای دیگر را دیدهبرای بانکافزار تهیه شده  نمونه هایی از کارهای نرم

شود. موضوع می سرمایه گذاریکه در جایی است شخصی متعلق به بخشی از حساب  موضوعی است. ای در یک حساب

 شود.پرداخت میجدا محاسبه و . آن برای هر بخش  . . های مختلف و سود و

 کندگری سر رسیدها را میبانک واسطه شود نکته دیگر این که بانک واسطه است. امروز گفته می

 

 کسی که به بانک پولبه نظر من ، گویندآنچه که آقای دکتر سبحانی میبر پایه : مهدویابوالقاسم دکتر  یآقا

انکداری دیگر ب . در این صورت این کارمستمر است سرمایه گذاریبلکه یک مشتری برای  .سپرده گذار نیست سپاردمی

 .و این بنگاه هم بانک نیست نیست

 

در  1362گذار سال فرمایند، همان چیزی است که قانونآقای دکتر سبحانی میپارادایمی که : زادهدکتر حسین یآقا

 نظر داشته است سود علی الحساب در قانون نیست.

 شود مبتنی بر عملکرد یسپرده داده مبه اگر قرار است سودی که  .ی داردهاییک الزامکه سود واقعی و غیر ثابت داده شود، این 

مانند این عمل نکردند. بخشی از ها در تخصیص هم همانگونه عمل کنند. بانکها در طرف تخصیص منابع بانک، اشدواقعی ب

 چرا در منابع  سود ثابت نباشد. در . اگر در تخصیص چنین است،تخصیص سود ثابت است. مرابحه، فروش اقساطی و مانند اینها

 گذار متغیر بدهیم.گیریم چگونه به سپردهقتی نرخ سود ثابت میگیریم. ومشارکت و مضاربه نیز نرخ سود ثابت می

   
عالم ا ،خواهد انجام دهدگذار میسرمایهای را که بانک پروژه یک شیوه بانکداری است.این : ابریشمی حمید دکتر یآقا

 کاره است. کند. در اینجا بانک هیچ سرمایه گذاریخواهد در آن کس می کند به همه و هرمی

 . شودنمیمان را اسالمی کنیم. این کبانخواهیم ای کار میشود و ما با ذرهمیبسیاری علمی بانکداری کار باره دردر دنیا 

 

نونی که قاما دنبال یک کار پژوهشی علمی بودیم. عملیات بانکی بدون ربا قانون  تدویندر : حشمتیحسین دکتر  یآقا

  در ارایه شد.صقانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف مقابله با قانون بنی. داشتبیمه با صدر ارایه کرد سود تضمین شده بنی
، بهتر بود. اگر همان بانکداری پیشین را داشتیمرسد گاهی به نظر میمشکالت به حدی است که در وضع موجود 

 ها ایجاد کرده است.مشکالت زیادی برای بانکنیز فشارهای سیاسی 





 

 گویم:های مطرح شده میچند نکته درباره بحث: عربیسید هادی  دکتر یآقا

کردند. ممکن بقیه تغییر ن .بانکداری تغییر کردقانون یک جزء  تنهارا تصویب کردیم بدون ربا اگر ما قانون عملیات بانکی 

 کند. یا جزء کل را حذفاست ناهماهنگ باشند و کل جزء را 

. باشد هم باید متفاوت ، باید ثبت حسابداریبا هم یکسان متفاوت در نظر بگیریم سپرده ثابت و متغیر رااگر بخواهیم 

 . نهاد حسابداری نیز متناسب طراحی  نشده استداشته باشیم. در ایران  حسابداری عقود ثابت و متغیر

 .را تا حدی حل کندنیز این مشکل انواع بانک وجود ممکن است 

 . است تهنسرا موقت داقانون گذار هم قانون

 وجود ندارد. گذار، مجری و دیدگاه علمین قانوندرستی میابازخورد 

 ذاتیمقتضای  این خالف است زیرا . ولیکنندها از آن استفاده میدرست است که شرط ضمن عقد جایز است و بانک

 که در اینجا هست.این شرط خالف ذات عقد است.  آن است کهمشارکت در سود و زیان 

پرده ذخیره قانونی از سگویند نباید برخی می .اندگفته ست که برخی اقتصاددانان مسلمانای اهم نکتهذخیره قانونی 

 .گیریمو بخشی را ن گویند بخشی را بگیریمبرخی هم می. گویند باید حتما بگیریمبرخی می .بگیریمبانک اسالمی 

 

زاده بحرینی نیز فرمودند باید از علم اقتصاد و همانگونه که من گفتم و آقای دکتر حسین: دکتر مرتضی عزتی یآقا

گذاری، طراحی قانون و ابزار سازی استفاده کرد.  در این زمینه فقه احکام، تنها ناظر است..نمی علم بانکداری برای سیاست

اند یکس توه میسازیم، فقگذاری انتظار داشت. تنها در باره هم سیاست یا ابزاری که با علم میتوان از فقه احکام سیاست

 حکم )واجب، مستحب، جایز، مکروه و حرام را بار کند و یا بگوید مجاز است یا نه. 5از 

در باره قانون هم ما نباید جمود داشته باشیم. اگر قانون اشکال دارد و یا علم پیشرفت کرده است، باید قانون را متناسب 

 با آن اصالج کنیم.

هره بوضع موجود را ربوی بدانند. به عنوان نمونه رهبر انقالب به عنوان یک فقیه، فقها همه هچنین اینگونه نیست که 

  د.گذاری باشهای سیاستدانند. پس نباید این اختالف نظرها مانع پیشبرد هدفبانکی را با ربای قرانی متفاوت می

 بندی کردند.را جمعدر نشست در پایان دکتر عزتی مطالب ارایه شده 

   
 


