
ظزفیت مولفه های اقتصادی در گستزش وحدت  
بین کشورهای اسالمی

رضا غالمی



سَال؛

 آیا می توان از مولفه های اقتصادی برای
تعمیق وحدت اسالمی بهره برد؟

  چه مولفه هایی در اولویت باید باشند و
چگونه آغاز کرد؟



مولفه های مهم اقتصادی 

تجارت -الف

گذاری سزمایه و مالی روابط -ب

گزدشگزی -ج



تجاست -الف

  اساس تجاست ایي است وِ وطَسی وِ ًیاص تِ واالیی داسد، اگشوطَس
دیگشی آى سا اسصاًتش تَلیذ هی وٌذ اص وطَس هماتل خشیذاسی هی وٌذ  

تٌاتشایي، ّویطِ وطَسی وِ تَاًایی  . تجای آى وِ خَدش تَلیذ وٌذ
اسصاًتش اص دیگشاى داسد،  ( تِ ّش دلیلی)ساخت واال یا خذهتی سا 

.  فشٍضٌذُ واالست ٍ دیگشی خشیذاس
  ایي سفتاس تاػث گستشش سلاتت، استفادُ تْیٌِ اص هٌاتغ تَلیذ، افضایص

هغلَتیت هصشف وٌٌذُ تذلیل دستیاتی تِ واالی اسصاًتش ٍ سضذ  
.  التصادی هی ضَد

  تِ ّویي  دلیل، تجاست دس جْاى سٍ تِ سضذ است ٍ اثش آى تش سضذ
.التصادی ّن هثثت است



سًٍذ تجاست جْاًی



.ّوَاسُ سضذ تجاست اص سضذ التصادی تیطتش است



سضذ التصادی ٍ تجاست جْاًی



تجاست ٍ صلح
 هغالؼات هختلفی هاًٌذAsian Development Bank    ًطاى دادًذ

.وِ گستشش تجاست تاػث سضذ صلح ٍ آساهص هی ضَد
  ،اص اّذاف اصلی تطىیل اتحادیِ اسٍپا هسائل التصادی هاًٌذ تجاست

سضذ تادٍام ٍ هذاٍم ٍ هَضَػات التصادی ٍ ًْایتا فشاّن آٍسدى سفاُ  
تیطتش تشای هشدم تَدُ است

 ّضاس هیلیاسد دالس است وِ سْن وطَسّای   19.5حجن تجاست تیي الوللی
  1000تا ایي ٍجَد، تٌْا ووتش اص . ّضاس هیلیاسد دالس است 3هسلواى 

هیلیاسد دالس تجاست تیي وطَسّای ػضَ وٌفشاًس اسالهی صَست هی  
.  گیشد

 آًْا تا  % 20یؼٌی اص هجوَع تجاست وطَسّای اسالهی، تٌْا حذٍد
تجاست وطَسّای اسالهی تا وطَسّای غیش اسالهی  % 80. یىذیگش است

%  30جوؼیت جْاى سا هسلواًاى ٍ حذٍد % 25دس حالی وِ حذٍد . است
.تؼذاد وطَسّای جْاى سا وطَسّای اسالهی تطىیل هی دٌّذ



تجاست ٍ صلح

 ِالثتOIC    دس تالش است تا یه تشًاهِ سیضی هٌسجن تجاست تیي
.وطَسّای ػضَ سا افضایص دّذ وِ تایذ تِ آى ووه وشد

  تمشیة هزاّة هی تَاًذ تا تشسسی دلیك ًیاصّا ٍ تَاًایی ّای
تجاست  . وطَسّای هسلواى ًسثت تِ افضایص ایي سلن الذام وٌذ

.تیطتش، وطَسّای سا تِ یىذیگش ًضدیىتش خَاّذ وشد
  هطتشوات وطَسّای اسالهی هاًٌذ واالّای حالل ّن ًمغِ آغاص

.هٌاسثی خَاّذ تَد



گشدضگشی -ب

 گشدضگشی اص هَلفِ ّایی است وِ اثش تسیاس صیادی تش
.سضذ التصادی ٍ تْثَد تْشُ ٍسی داسد

8200  ّضاس هیلیاسد  20.5هیلیاسد دالس اص ول تَلیذ
اص هحل گشدضگشی دالسی جْاى دس سال ّای اخیش 

 .تَدُ است
 دس جْاى،  هیلیاسد ًفش گشدضگش  1.3تا احتساب حذٍد

.وشدُ استدالس تِ تَلیذ اضافِ  6000ّش گشدضگش 
 تشاساس هحاسثات سادُ، ّش گشدضگش تاػث افضایص

.  دالسی دس تَلیذ دًیا هی ضَد 6000حذٍد 



گشدضگشی -ب
 جوؼیت هسلواًاى تِ ضذت دس حال سضذ است ٍ ػوذتا ّن جَاى است لزا سضذ

گشدضگشی هسلواًاى وِ اص سشیؼتشیي سضذّا دس جْاى است، وواواى اداهِ 
. خَاّذ داضت

 وِ ػوذتا وطَسّای دسحال تَسؼِ )تِ دلیل سضذ سشیغ گشدضگشی هسلواًاى
سایش وطَسّا دس حال تْیِ ٍ تذاسن صیشساخت ّا الصم هاًٌذ ( ّستٌذ

ًواصخاًِ، سستَساًْای غزای حالل ٍ حتی هىاى ّایی تشای هادس ٍ فشصًذ ٍ 
. هاًٌذ آى ّستٌذ

 اهىاًات گشدضگشی حالل دس وطَسّای هسلواى فشاّن است وافی است دٍلت
واس تمشیة ایي است وِ اص  . ّا سیاستگزاسی وٌٌذ ٍ تِ ایي سوت حشوت وٌٌذ

واّص ػَاسض )عشیك ًوایٌذگاًطاى دس دٍلت ّا، دس ایي ساستا گام تشداسًذ 
(ٍ هالیات، تخفیفات الصم دس خصَظ تاس ٍ هسافش ٍ هاًٌذ آى

 تَسؼِ  ( وطَس 57حذٍد )تایذ صٌؼت گشدضگشی سا تیي وطَسّای اسالهی
تایذ تشًاهِ سیضی وٌین، خغَط َّایی دایش وٌین، خذهات فَق الؼادُ  . دّین

هاًٌذ تخفیفات هالیاتی تشای گشدضگشی دس وطَسّای هسلواى ٍ هاًٌذ آى 
.ایجاد وٌین تا هزاّة تا ّن تیطتش آضٌا ضذُ ٍ تمشیة تیطتش گشدد



ًظام هالی -ج

تَسؼِ تجاست ٍ گشدضگشی ًیاصهٌذ تَسؼِ ًظام هالی ٍ تاًىی است .
 دسصذ ًظام هالی تیي الوللی است   2حجن ًظام هالی اسالهی حذٍد

دسصذ جوؼیت جْاى   25دس حالی وِ جوؼیت هسلواًاى جْاى حذٍد 
.است

  ،تاعل است.. دس اسالم هؼاهالت ستَی، غشسی، لواس .
  ِوطَسّای هسلواى ػوذتا هتَسظ ٍیا فمیش ّستٌذ ٍ ًیاص تِ سشهای

.  گزاسی داسًذ
  حجن ػظیوی اص هٌاتغ دس اختیاس وطَسّای اسالهی است وِ دس اٍساق

لشضِ خاسجی یا تَسس ّای خاسجی سشهایِ گزاسی هی وٌٌذ تایذ  
تشای ایي واس تذتیش وشد ٍ اص ایي ظشفیت التصادی تشای  هحىن وشدى  

پیًَذّا استفادُ وٌین



DOW JONES ISLAMICMARKET

 The Dow Jones Islamic Market™ Index series includes thousands of broad-

market, blue-chip, fixed-income and strategy and thematic indices that have 

passed rules-based screens for Shariah compliance. Launched in 1999, DJIM 

World was the world’s first global Shariah-compliant benchmark. compliance 

concerns Muslim investors would otherwise face in constructing Islamic 

investment portfolios. 

To determine their eligibility for the indices, stocks are screened to ensure that 

they meet the standards set out in the published methodology. Companies must 

meet Shariah requirements for acceptable products, business activities, debt 

levels, and interest income and expenses. The screening methodology is subject 

to input from an independent Shariah supervisory board. By screening stocks 

for consistency with Shariah law, the indices help to reduce research costs and 

compliance concerns Muslim investors would otherwise face in constructing 

Islamic investment portfolios.

The first level of DJIM screening removes companies involved in such products 

alcohol, pork-related products, conventional financial services (e.g. banks and 

insurance companies), entertainment (e.g. hotels, casinos, gambling etc.), 

tobacco, and weapons and defense. A second level of DJIM screening based on 

financial ratios, is intended to remove companies based on debt and interest 

income levels in their balance sheets. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alcoholic_beverages
https://en.wikipedia.org/wiki/Pork
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_services
https://en.wikipedia.org/wiki/Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Insurance_companies
https://en.wikipedia.org/wiki/Entertainment
https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://en.wikipedia.org/wiki/Casino
https://en.wikipedia.org/wiki/Gambling
https://en.wikipedia.org/wiki/Tobacco
https://en.wikipedia.org/wiki/Weapon
https://en.wikipedia.org/wiki/Defense_industry


تصَیشی خالصِ اص هتغیشّای التصادی جْاى اسالهی



سیاست ّای ولی تشًاهِ ضطن تَسؼِ هصَب 
9/4 /1394

دس تخص سیاست خاسجی 
  گزاسی ِ اٍلَیت دادى تِ دیپلواسی التصادی تا ّذف تَسؼِ سشهای

خاسجی، ٍسٍد تِ تاصاسّای جْاًی ٍ دستیاتی تِ فٌاٍسی تشای تحمك  
.اّذاف التصاد هماٍهتی ٍ سٌذ چطن اًذاص

دس تخص ػلن ٍ فٌاٍسی
  گستشش ّوىاسی ٍ تؼاهل فؼال، ساصًذُ ٍ الْام تخص دس حَصُ ػلن

ِ ای ٍ   ٍ فٌاٍسی تا سایش وطَسّا ٍ هشاوض ػلوی ٍ فٌی هؼتثش هٌغم
جْاًی تَیژُ جْاى اسالم ٍ تَسؼِ تجاست ٍ صادسات هحصَالت  

.داًص تٌیاى



سایش سیاست ّای ولی

1390سیاست ّای ولی آهایص سشصهیي هصَب  
تؼاهل ٍ ّوىاسی تا وطَسّای هٌغمِ ٍ جْاى تِ ٍیژُ حَصُ توذى   -

تا تمَیت ًمص آفشیٌی سیاسی، التصادی، فشٌّگی  اسالهی  -ایشاًی
.ٍ اهٌیتی وطَس دس جْت تأهیي هٌافغ هلی یا هطتشن

1392/11/30سیاست ّای ولی التصاد هماٍهتی هصَب 
تَسؼِ پیًَذّای ساّثشدی ٍ گستشش ّوىاسی ٍ هطاسوت تا   -

.وطَسّای هٌغمِ ٍ جْاى تَیژُ ّوسایگاى
افضایص رخایش ساّثشدی ًفت ٍگاص وطَس تِ هٌظَس اثشگزاسی دس   -

تاصاس جْاًی ًفت ٍ گاص ٍ تأویذ تش حفظ ٍ تَسؼِ ظشفیت ّای تَلیذ 
ًفت ٍ گاص، تَیژُ دس هیادیي هطتشن


