ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۲1ﻣﺮداد ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۱۲۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﻮﺗﯿﻦ ،ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ را اﻋﻼم ﮐﺮد
 وﻻـدﯾﻤﯿﺮ ﭘـﻮﺗﯿﻦ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری روﺳـﯿﻪ اﻣﺮوز ﺑـﻪ ﻃـﻮر رﺳـﻤﯽ از ﺳـﺎﺧﺖ واﮐﺴـﻦ روﺳـﯽ ِ ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺛﺒﺖ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺧـﺒﺮ
دا د .

آذرﻗﻠﻢ  ۷۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ۲۳۴۵ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹در ﮐﺸﻮر /ﻓﻮت  ۱۸۴ﺑﯿﻤﺎر در  ۲۱ﻣﺮداد


اﻧﺘﺨﺎب  ۷۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

وزارت اﻃﻼﻋﺎت :ﭘﻨﺞ ﺗﯿﻢ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪ | ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب
 ﻣﻌﺎون ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳـﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺳـﺘﻌﺎﻧﺖ از اﻟﻄﺎف اﻟﻬﯽ و ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﺷـﺒﺎﻧﻪ روزی ﺳـﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ(
ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺿـﺮﺑﺎت ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮوﯾﺲﻫـﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳـﯽ ﻧﻈـﺎم ﺳـﻠﻄﻪ ،ﺗﻌـﺪادی از ﺟﺎﺳﻮﺳـﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳـﺮوﯾﺲﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣـﺬﮐﻮر
ﺷ ﻨﺎ ﺳﺎ ﯾ ﯽ و د ﺳ ﺘ ﮕ ﯿ ﺮ ﺷ ﺪﻧ ﺪ .
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

روﺣﺎﻧﯽ :ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﻢ
 رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺑـﺎ ﻗـﺪرداﻧﯽ از ﻫﻤـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ دارو و واﮐﺴﻦ ﺑﯿﻤـﺎری ﻫـﺎ ﺑـﻮﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺑﯿﻤـﺎری ﮐﻮوﯾـﺪ ۱۹
ﺗﻼـش ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ،ﮔﻔـﺖ :در ﻣـﺎه ﻫـﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑـﺎ ﺗﻼـش ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷــﺪه ﻗــﺪم ﻫـﺎی ﺧـﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿــﺪ دارو و واﮐﺴـﻦ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ راه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺳﺮﻋﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
داﻧﺎ  ۶۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺘﺐ درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ
 ﻣﻬﻠـﺖ ﺛﺒـﺖ ﺳــﻔﺎرش ﮐﺘـﺐ درﺳــﯽ داﻧﺶ آﻣـﻮزان ﺗﻤﺪﯾــﺪ ﺷــﺪ  :ﻣﻌـﺎون ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی
آﻣﻮزﺷﯽ از ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺎ  ۳۱ﻣﺮداد ﺧﺒﺮ داد .ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎزهﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮه ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰ ﯾﻦ
 ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮﺣﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﯿﻮه ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰ ﯾﻦ
ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺼﻮب و اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲1ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱

 ﻧـﺎﻇﺮ ﻣﺠﻠﺲ در ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﺑـﻮرس از ﺗﻮﻗـﻒ ﻋﺮﺿـﻪ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺑﻠـﻮﮐﯽ ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣـﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﺪوق ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ ورزش  ۶۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣ ﻮا ﻓ ﻘ ﺖ ﺑﺎ ﺷ ﮕﺎ ه ﺳ ﭙﺎ ﻫﺎ ن ﺑﺎ ا ﺳ ﺘ ﻌ ﻔﺎ ی ﻗﻠ ﻌ ﻪ ﻧ ﻮ ﯾ ﯽ
 ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺳــﭙﺎﻫﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻌﻔﺎی اﻣﯿﺮ ﻗﻠﻌـﻪ ﻧـﻮﯾﯽ ﻣـﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮد
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی  ۴۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻌﺎون اول ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺿﺮورت ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی
 وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻫﻤﺸﻬﺮی آﻧﻼﯾﻦ  ۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺮاﯾﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ﺗﺎ  ۹ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻌـﺎون ﮐـﻞ وزارت ﺑﻬــﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮ رﻋـﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑـﻞﻫـﺎی ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺰوﻟﯽ ﺷـﺪن آﻣـﺎر ﮐﺮوﻧـﺎ در ﮐﺸـﻮر ﺗـﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲1ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۲

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ارﺗﺤﺎل ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮد
ا ﻣ ﺘ ﺪا د ﻧ ﯿ ﻮ ز
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ا ﮐ ﻮﻧﺎ
ﭘﺮس

ﺑﺎﻧﮏ و رﺳﺎﻧﻪ

ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻣﻠ ﺖ

ا ﮔﺰ ﯾ ﻢ ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﺑﺎﻧ ﮏ
ﺑﺮﺗﺮ

ﺻ ﺪا ی
ﭘﻮ ل

ا ﺧ ﺒﺎ ر
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﻓ ﻘ ﯿ ﻪ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲1ﻣﺮداد ۱۳۹۹

ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ

۱۰

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

۱

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻮ

۳

۲۰
ﻣﺮداد
۱۳۹۹
۱۱:۳۰

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ارﺗﺤﺎل ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮد
 ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ /

۰

۰

 ۱۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۵۲۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ا ﻣ ﺘ ﺪا د ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﭘﺎﯾ ﮕﺎ ه ﺧﺒ ﺮ ی ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


اﯾﻨﺠـﺎﻧﺐ ﮐﻪ ﺣـﺪود  ۱۵ﺳـﺎل ،از ﺑـﺪو ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻓﻘﻬﯽ در ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑـﻮرس و اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺗـﺎ اﯾﺠـﺎد اﻧﺠﻤﻦ ﻣـﺎﻟﯽ

اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﭘﺲ از آن ،ﺣﻀــﻮر در ﺷــﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻫﻤـﻮاره و از ﻧﺰدﯾــﮏ ﺗﻮﻓﯿـﻖ ﻫﻤﮑــﺎری و ﺗﻌﻠـﻢ در
ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎد ﻓﻘﯿـﺪ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن را داﺷﺘـﻢ ،اﯾﺸﺎن را ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺎرز ﯾﮏ ﻓﻘﯿـﻪ ﺗﯿﺰﺑﯿـﻦ ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ،ﺟﺎﻣﻊﻧﮕﺮ
و در ﯾـﮏ ﮐﻼـم ،ﺗﺠﺴـﻢ ﻋﯿﻨﯽ ﻓﻘﻪ ﭘـﻮﯾـﺎی ﺷـﯿﻌﻪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎد ﯾـﺎﻓﺘـﻢ ﮐﻪ ﺑـﺎ ژرفاﻧﺪﯾﺸـﯽ و ﺗﺴـﻠﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
روز ،ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋـﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﺟـﺎری در ﺣﻮزه ﻣـﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﮐـﻪ در ﻋﯿـﻦ اﻧﻄﺒــﺎق ﮐﺎﻣــﻞ ﺑــﺎ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ،ﻣﺴــﯿﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻧﻈـﺎم ﻣـﺎﻟﯽ را ﻫﻤـﻮار و ﺣﺮﮐـﺖ در اﯾـﻦ ﻣﺴــﯿﺮ را ﭘﺮﺷــﺘﺎب
ﻣﯽﺳـﺎﺧﺖ؛ و ﻗﻄﻌـﺎ اﻏﺮاق ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻧﻈـﺎم ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺸــﻮر ،اﻋﻢ از ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﺮﻫـﻮن ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧـﻪروزی اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻘﯿـﺪ اﺳﺖ.
 آﺛـﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﻣﺎﻧــﺪه از اﺳــﺘﺎد ﻣﻮﺳﻮﯾـﺎن ،ﺑـﺪون ﺗﺮدﯾـﺪ ﺟﺰء ﺟـﺎﻣﻊﺗﺮ ﯾـﻦ و ﻧـﺎبﺗﺮ ﯾـﻦ ﻣﺘـﻮن ﻋﻠﻤﯽ در ﺣـﻮزه ﻣـﺎﻟﯽ
اﺳــﻼﻣﯽ اﺳـﺖ ،آﺛـﺎری ﮐـﻪ از ﻋﻤـﻖ ﺑﯿﻨﺶ و ﺧﻠـﻮص ﻧﯿـﺖ اﯾـﻦ ﮔـﻮﻫﺮ ﻧـﺎب ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ و ﺑـﻪ ﺧـﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل و ﺑﺎ
ﻫﻤـﺖ ﺷـﺎﮔﺮدان و دوﺳـﺘﺪاران اﯾﺸـﺎن ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺸــﺄ ﺑﺮﮐـﺎت و زاﯾﺶ ﻫـﺎی ارزﺷـﻤﻨﺪ در ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد.
 اﯾﻨﺠـﺎﻧﺐ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ آ ﮐﻨـﺪه از اﻧـﺪوه ،رﺣﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺴـﺘﻮه را ﺑﻪ ﻣﺤﻀـﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺷﺎﮔﺮدان و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨـﺪان اﺳـﺘـﺎد ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺴـﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﮐﺮده و از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﻋﺰ ﯾﺰ ﺳﻔﺮﮐﺮدهﻣﺎن ،ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨـﯽ ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿـﺎء اﻟﻬﯽ ﻣﺴﺄﻟﺖ دارم.

ارﺗﺤـﺎل ﺟـﺎﻧﺴﻮز اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ و ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳـﻼم و اﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ دﮐـﺘﺮ ﺳـﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮﯾـﺎن ،ﻣﻮﺟﯽ از
اﻧﺪوه و اﻓﺴﻮس ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
اﻧـﺪوه و ﻏـﻢ در از دﺳـﺖ دادن ﺑﺰرﮔﻤﺮدی ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ ﺧـﻮد را وﻗـﻒ اﻋﺘﻼـی ﻋﻠـﻮم ﻣـﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ ﮐﺮد و
ﻣﺘﻮاﺿــﻌﺎﻧـﻪ و ﺑــﺪون ﮐﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﭼﺸـﻢ داﺷـﺖ ،ﺧﯿـﻞ ﻣﺸــﺘﺎﻗـﺎن ﻋﻠـﻮم ﻣـﺎﻟﯽ اﺳــﻼﻣـﯽ در داﺧـﻞ و ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر را از
ﺧﺮﻣـﻦ ﭘﺮﺑــﺎر داﺷــﺘﻪﻫــﺎﯾﺶ ﺑﻬﺮهﻣﻨــﺪ ﺳـﺎﺧﺖ؛ و اﻓﺴـﻮس و ﺻــﺪ اﻓﺴـﻮس ﮐـﻪ ﻓﻘــﺪان ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ،ﺟـﺒﺮان ﺷــﺪﻧـﯽ
ﻧﯿ ﺴ ﺖ.
اﯾﻨﺠـﺎﻧﺐ ﮐﻪ ﺣـﺪود  ۱۵ﺳـﺎل ،از ﺑـﺪو ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻓﻘﻬﯽ در ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑـﻮرس و اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺗـﺎ اﯾﺠـﺎد اﻧﺠﻤـﻦ ﻣـﺎﻟﯽ
اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﭘﺲ از آن ،ﺣﻀـﻮر در ﺷـﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻫﻤـﻮاره و از ﻧﺰدﯾـﮏ ﺗﻮﻓﯿـﻖ ﻫﻤﮑـﺎری و ﺗﻌﻠـﻢ در
ﻣﺤﻀــﺮ اﺳــﺘﺎد ﻓﻘﯿـﺪ ،دﮐـﺘﺮ ﺳــﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮﯾــﺎن را داﺷــﺘـﻢ ،اﯾﺸــﺎن را ﻧﻤـﻮﻧـﻪ ﺑــﺎرز ﯾــﮏ ﻓﻘﯿـﻪ ﺗﯿﺰﺑﯿـﻦ ،روﺷــﻨﻔﮑﺮ،
ﺟﺎﻣﻊﻧﮕﺮ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﺗﺠﺴﻢ ﻋﯿﻨﯽ ﻓﻘﻪ ﭘﻮﯾـﺎی ﺷـﯿﻌﻪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﯾﺎﻓﺘـﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ژرفاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﺴﻠﻂ
ﺑﻪ ﻋﻠﻢ روز ،ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋـﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﺟﺎری در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در ﻋﯿـﻦ اﻧﻄﺒـﺎق ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ،ﻣﺴــﯿﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﻈـﺎم ﻣـﺎﻟﯽ را ﻫﻤـﻮار و ﺣﺮﮐـﺖ در اﯾـﻦ ﻣﺴـﯿﺮ را
ﭘﺮﺷــﺘﺎب ﻣﯽﺳـﺎﺧﺖ؛ و ﻗﻄﻌـﺎ اﻏﺮاق ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد اﮔﺮ ﺑﮕـﻮﺋﯿﻢ ﻧﻈـﺎم ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺸـــﻮر ،اﻋـﻢ از ﺑـﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑـﺎزار ﭘـﻮل و
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۴

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﺮﻫـﻮن ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧـﻪروزی اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻘﯿـﺪ اﺳﺖ.
آﺛـﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﻣﺎﻧــﺪه از اﺳــﺘﺎد ﻣﻮﺳﻮﯾـﺎن ،ﺑـﺪون ﺗﺮدﯾـﺪ ﺟﺰء ﺟـﺎﻣﻊﺗﺮ ﯾـﻦ و ﻧـﺎبﺗﺮ ﯾـﻦ ﻣﺘـﻮن ﻋﻠﻤﯽ در ﺣـﻮزه ﻣـﺎﻟﯽ
اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺖ ،آﺛـﺎری ﮐﻪ از ﻋﻤـﻖ ﺑﯿﻨﺶ و ﺧﻠـﻮص ﻧﯿﺖ اﯾﻦ ﮔـﻮﻫﺮ ﻧـﺎب ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧـﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل و ﺑﺎ
ﻫﻤﺖ ﺷـﺎﮔﺮدان و دوﺳـﺘﺪاران اﯾﺸـﺎن ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺸــﺄ ﺑﺮﮐﺎت و زاﯾﺶ ﻫﺎی ارزﺷـﻤﻨﺪ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد اﺳـﻼﻣﯽ
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻨﺠـﺎﻧﺐ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ آ ﮐﻨـﺪه از اﻧـﺪوه ،رﺣﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺴـﺘﻮه را ﺑﻪ ﻣﺤﻀـﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺷــﺎﮔﺮدان و ﻋﻼــﻗﻪﻣﻨــﺪان اﺳــﺘـﺎد ،ﺧــﺎﻧﻮاده ﻣﺤـﺘﺮم و ﺳــﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧــﺪﮔﺎن اﯾﺸــﺎن ﺗﺴــﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﮐﺮده و از درﮔـﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﻋﺰ ﯾﺰ ﺳﻔﺮﮐﺮدهﻣﺎن ،ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨـﯽ ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿـﺎء اﻟﻬﯽ ﻣﺴﺄﻟﺖ دارم.
ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و راﻫﺶ ﭘﺮرﻫﺮو ﺑﺎد ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺗﻮﻓﯿـﻖ روز اﻓﺰون ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﻋﺰ ﯾﺰ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ارزﺷـﻬﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐﺸـﻮر ،آرزوی ﻣـﺎﺳﺖ و ﺑﺮای
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاردن اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺛﻖ ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
 ﺑﺎﻧـﮏ آﯾﻨـﺪه ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﮐﻤـﮏ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی آﺳـﯿﺐدﯾـﺪه ﻧﺎﺷـﯽ از ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ روﻧﻖ
اﺷـﺘﻐﺎل و ﺟـﺒﺮان ﺑﺨﺸـﯽ از ﺧﺴـﺎرات ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﺸﻮر ﺗـﺎ  ۲۳۸۸ ، ۱۴/۰۵/۱۳۹۹ﻓﻘﺮه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ارزش  ۶۵۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ،ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارد.


ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ از  ۲۳۸۸ﻓﻘﺮه ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﻌﺮﻓﯽﺷـﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨـﺪه ۴۷۳ ،ﻓﻘﺮه ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺧﻮد را در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ

ﮐﻪ ارزش ﮐﻞ ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ۶۹ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲1ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۵

ﭘﯿﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه ،روز ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر را ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ ﮔﻔﺖ.
ﻣﺘـﻦ ﭘﯿــﺎم دﮐــﺘﺮ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷــﺮح اﺳـﺖ:ﻫﻔــﺪﻫﻢ ﻣﺮدادﻣــﺎه ﯾــﺎدآور ﺗﻼــش ﺳـﺘﺮگ ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎران ﻣﺘﻌﻬــﺪ و
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘـﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ آ ﮔـﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸـﯽ ﺑﻪ ﺟـﺎﻣﻌﻪ در ﮐﻤﺎل ﺻـﺪاﻗﺖ و وﺟـﺪان ،ﻣﺴـﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آﺑﺎداﻧﯽ را ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
روز ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻨــﺎﺳﺒﯽ اﺳـﺖ ﺗــﺎ ﺑـﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﻀـﻮر ﺷــﻤﺎ را در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻐﺘﻨﻢ
ﺷﻤﺮده و ﺗﻼﺷﺘﺎن را در اﻧﻌﮑﺎس ﺧﺪﻣﺎت وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ارج ﻧﻬﯿﻢ.
ﺗﻮﻓﯿـﻖ روز اﻓﺰون ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﻋﺰ ﯾﺰ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ارزﺷـﻬﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐﺸـﻮر ،آرزوی ﻣـﺎﺳﺖ و ﺑﺮای
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲1ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۶

ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاردن اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺛﻖ ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ،ﺣﺎﻣﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه از ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ،آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ،از آنﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
ﺑﺎﻧـﮏ آﯾﻨـﺪه ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﮐﻤـﮏ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی آﺳـﯿﺐدﯾـﺪه ﻧﺎﺷـﯽ از ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ روﻧﻖ
اﺷـﺘﻐﺎل و ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺸـﯽ از ﺧﺴﺎرات ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﺸﻮر ﺗﺎ  ۲۳۸۸ ، ۱۴/۰۵/۱۳۹۹ﻓﻘﺮه ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ارزش  ۶۵۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ،ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ از  ۲۳۸۸ﻓﻘﺮه ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﻌﺮﻓﯽﺷـﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨـﺪه ۴۷۳ ،ﻓﻘﺮه ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺧـﻮد را در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ارزش ﮐﻞ ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ۶۹ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اﺳﺖ.
پ
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

۲۰
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

۰۹:۴۶

رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ اﺳــﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﺧﻮاﺳــﺘﺎر راهاﻧــﺪازی ﭘﺎﯾــﺎﻧﻪ ﺻــﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻــت ﮐﺸـﺎورزی در ﻣﻨﻄﻘـﻪ وﯾﮋه
اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺼﺮﺷﯿﺮ ﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻠﻮت ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.
ﮐﯿــﻮان ﮐﺎﺷــﻔﯽ رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ اﺳــﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﮔﻔــﺖ :در دو ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑــﻪ  ۷۲۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻــر
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
او از ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ ﮐـﻪ اﮐﻨـﻮن ﭘﯿﺶ روی ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﮐﺸـﺎورزی وﺟـﻮد دارد ﯾـﺎد ﮐﺮد و ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه اﯾﻦ
ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﻧﺒﻮد ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎی ﻣﻨـﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷـﺪ :وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ،اﻧﺒﺎر
و ...در ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ز ﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﺠﺒﻮرﺷﻮﯾﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از اﯾﻦ ز ﯾﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺑﭙﺬﯾﺮ ﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﺳــﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﭘـﺎﯾﻠﻮت اﯾﺠـﺎد ﭘﺎﯾـﺎﻧﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت
ﮐﺸـﺎورزی در ﮐﺸـﻮر ﺑﺎﺷـﺪ و اﺳـﺘﺎنﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺻـﻮرت ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :اﻣﮑـﺎن
راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺼﺮﺷﯿﺮ ﯾﻦ وﺟﻮد دارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻧﯿﺰ ﭘﺎی ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﮐﺎﺷﻔﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺴﻬﯿﻞ در روﻧﺪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎی ﮐﺎر اﺳﺖ ﺷﺪ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ راهاﻧﺪازی ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﻨﺎر آن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴـﺘﻪﺑﻨﺪی
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و  ...را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ.
ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﺻـﺎدرات و ﺗﺠـﺎرت اﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه او در اداﻣـﻪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و
ﺗﺠـﺎر و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻣـﺎﻟﯽ آنﻫـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎری ﮐﻪ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه رﻗﻢ زدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ اﺳـﺘﺎن در
ﮐﺸﻮر ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪای ﺑﯿﻦ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻤﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻣﻀﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف
آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲1ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۷

ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ،ﺑﺮ اﺳــﺎس اﯾـﻦ ﺗﻔــﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺻــﻤﺖ ﺑﺨﺸــﯽ از ﮐﻤـﮏﻫـﺎی ﻓﻨﯽ و
اﻋﺘﺒـﺎری و ﻟﺠﺴﺘﯿـﮏ را در اﺧﺘﯿـﺎر ﻓﻌـﺎﻟﯿﻦ ﺻـﺎدرات ﻗﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﯾﺎراﻧﻪدار ﭘﺎی ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮحﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار را اﻧﺠﺎم
ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ دا د .
ﮐﺎﺷــﻔﯽ اﺑﺮاز اﻣﯿــﺪواری ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺟﺮای اﯾـﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻫــﺪﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌــﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺣـﻮزه ﺗﺠـﺎرت ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷــﯿﻢ و
اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر اﻟﮕﻮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

۲۰
ﻣﺮداد
۱۳۹۹
۰۹:۱۶



ﻓ ﻘ ﯿ ﻪ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د
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ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 از ﻣﻬﺮﻣــﺎه  ۱۳۶۰در ﻣــﺪرﺳﻪ رﺳـﻮل اﮐﺮم ؟ص؟ ﻣﺸــﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗﺤﺼــﯿﻞ ﺷـﺪ و در ﺳـﺎل  ۱۳۶۷دوره ﺳـﻄﺢ را ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم
رﺳﺎﻧﺪ.
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨـﺎر درس ﺧـﺎرج ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل در رﺷـﺘﻪ اﻗﺘﺼـﺎد داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﻔﯿـﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در ﺳﺎل  ۱۳۷۳در دوره
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــــﯽ ارﺷـــﺪ داﻧﺸـــﮕﺎه ﺷـــﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸـــﺘﯽ ﺗﻬﺮان در رﺷـــﺘﻪ اﻗﺘﺼـــﺎد ﭘـــﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در ﺳـــﺎل  ۱۳۷۵از اﯾـــﻦ داﻧﺸـــﮕﺎه
ﻓ ﺎ ر غاﻟ ﺘ ﺤ ﺼ ﯿ ﻞ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د .
 اﯾـﻦ اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪ اﺳـﻼﻣﯽ در  ۱۳۸۲ﺷﻤﺴـﯽ ،دﮐـﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺗﻔﺴـﯿﺮ و ﻋﻠـﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ﺧـﻮد را ﮔﺮﻓـﺖ و ﻣﻮﻓـﻖ ﺷـﺪ در
ﺳﺎل  ،۱۳۸۴ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای ﻓﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را از ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻧﯿﺰ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺣﺠﺖاﻻﺳـﻼم دﮐﺘﺮ ﺳـﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن در ﺗﺎر ﯾﺦ دوم ﺧﺮداد  ۱۳۳۹در ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲1ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۸

ﺑ ﻪﻧﺎ م ﻋ ﺠ ﺐ ﺷ ﯿ ﺮ د ﯾ ﺪ ه ﺑ ﻪ ﺟ ﻬﺎ ن ﮔ ﺸ ﻮ د .
وی ﺗـﺎ ﺳـﺎل  ۱۳۵۴در ﻫﻤـﺎن ﺷـﻬﺮ زﻧـﺪﮔﯽ ﮐﺮد اﻣـﺎ از ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗـﺒﺮ ﯾﺰ آﻣـﺪ و در
ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺒﺮ ﯾﺰ و در رﺷﺘﻪ ﺑﺮق ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻮد وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ
در ﺟﺮ ﯾﺎﻧـﺎت اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ز ﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﭘﺲ از
دوره دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎن در ﮐﻨـﺎر دروس داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎز ﻫـﻢ در رﺷــﺘﻪ ﺑﺮق اداﻣـﻪ داﺷـﺖ ﺑـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﻘﻼـﺑﯽ و
اﺳـــﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺟﻬــﺎد ﺳﺎزﻧــﺪﮔﯽ ،ﺳـــﭙﺎه ﭘﺎﺳــﺪاران اﻧﻘﻼــب اﺳـــﻼﻣﯽ روی آورد و ﺑــﺎ آﻏــﺎز ﺟﻨــﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻤﺎموﻗﺖ ﺑﻪ ﺳـﭙﺎه ﺗﺒﺮ ﯾﺰ رﻓﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﭙﺎه ﺷﺪ و از آن
ﻃﺮ ﯾﻖ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۶۰از ﻃﺮف ﺳـﭙﺎه ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻪ ﺷـﻬﯿﺪ آﯾـﺖﷲ ﻣـﺪﻧﯽ رﻓـﺖ و ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺤﺎﻓـﻆ ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪ،
اﯾﻤــﺎن و اﻋﺘﻘـﺎد ﺧـﺎﻟﺺ ،ﺻــﻔﺎ و ﺻــﻤﯿﻤﯿﺖ آﯾـﺖﷲ ﻣــﺪﻧﯽ ﺑـﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﮐـﻪ ﻋﻼـﻗﻪ ز ﯾـﺎدی ﺑـﻪ درس ﺣـﻮزوی و ﺻــﻨﻒ
ر و ﺣ ﺎﻧ ﯿ ﺖ ﭘ ﯿ ﺪا ﮐ ﻨ ﺪ .
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن از ﺳﭙﺎه اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﻣﻬﺮﻣـﺎه  ۱۳۶۰در ﻣــﺪرﺳﻪ رﺳـﻮل اﮐﺮم ؟ص؟ ﻣﺸــﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗﺤﺼــﯿﻞ ﺷـﺪ و در ﺳـﺎل  ۱۳۶۷دوره ﺳــﻄﺢ را ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم
رﺳﺎﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨـﺎر درس ﺧـﺎرج ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل در رﺷـﺘﻪ اﻗﺘﺼـﺎد داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﻔﯿـﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در ﺳـﺎل  ۱۳۷۳در دوره
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـــﯽ ارﺷـــﺪ داﻧﺸـــﮕﺎه ﺷـــﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸــﺘﯽ ﺗﻬﺮان در رﺷـــﺘﻪ اﻗﺘﺼــﺎد ﭘـــﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در ﺳــﺎل  ۱۳۷۵از اﯾــﻦ داﻧﺸـــﮕﺎه
ﻓ ﺎ ر غاﻟ ﺘ ﺤ ﺼ ﯿ ﻞ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د .
از ﺳﺎل  ۱۳۷۳در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼـﯿﻞ ،در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ را آﻏﺎز
ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ.
اﯾـﻦ اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪ اﺳـﻼﻣﯽ در  ۱۳۸۲ﺷﻤﺴــﯽ ،دﮐـﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺗﻔﺴـﯿﺮ و ﻋﻠـﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ﺧـﻮد را ﮔﺮﻓـﺖ و ﻣﻮﻓـﻖ ﺷـﺪ در
ﺳﺎل  ،۱۳۸۴ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای ﻓﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را از ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻧﯿﺰ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ »ﺻﺒﺢﻧﻮ« ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از
ﺣـﻮزه در داﻧﺸــﮕﺎه ﺗـﺒﺮ ﯾﺰ رﺷــﺘﻪ ﻓﻨﯽ )ﺑﺮق( ﻣﯽﺧﻮاﻧــﺪم ﺑﻌــﺪ ﺑـﻪ دوره اﻧﻘﻼـب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣـﺪﺗﯽ ﺧـﺪﻣﺖ ﺷــﻬﯿﺪ ﻣﺤﺮاب
ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ.
و ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﻼـﻗﯽ ﺷـﻬﯿﺪ آﯾﺖﷲ ﻣـﺪﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﺑﻪ ﺣﻮزه
ﮐﻪ آﻣﺪم از ﯾﮏ ﻃﺮف دوﺳﺖ داﺷـﺘﻢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ وﻟﯽ ﻣﯽدﯾﺪم دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺑﺮق
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻌـﺪ از ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﺗﺤﺼــﯿﻞ ،ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺗﺄﺳــﯿﺲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﻔﯿـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﺣـﻮم ﺣﻀـﺮت آﯾـﺖﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﻮﺳـﻮی
اردﺑﯿﻠﯽ ﻣﺎ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر دروس ﺣﻮزوی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺤﺼـﯿﻞ در رﺷـﺘﻪ ﻓﻨﯽ -رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﭼﻮن آن
ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ۶ ،ﺳﺎل ﺑﻮد ﻣﻦ وارد ﺣﻮزه ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ﻫﻢ دروس ﺣﻮزوی.
« ﺣﺠــﺖاﻻﺳـــﻼم دﮐــﺘﺮ ﺳــﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮﯾــﺎن در ﺣــﻮزه اﻗﺘﺼــﺎد اﺳــﻼﻣﯽ و ﺑﺎﻧﮑــﺪاری اﺳــﻼﻣﯽ دارای ﺗﺤﺼــﯿﻼت و
ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ز ﯾـﺎدی اﺳـﺖ و در ﺣـﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾﮑﯽ از ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑﺴـﯿﺎری از
ﻃﺮحﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه وی در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ در دوﻣﯿـﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﯾﻦ ﺟـﺎﯾﺰه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را
در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ دﮐـﺘﺮ ﻣﻮﺳﻮﯾـﺎن ﺑﻪدﻟﯿـﻞ ﺗﺨﺼـﺺ و ﺗﺴـﻠﻄﺶ ﺑﺮ ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ از ﺳـﻮی ﺑﺴـﯿﺎری از
ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی دﻋـﻮت ﺑـﻪﮐـﺎر ﺷــﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾـﻦ آﻧﻬـﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از:
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲1ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۹

ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺻــﻨﺪوق ﻗﺮضاﻟﺤﺴــﻨﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧـﺪﻣﺎت ﺣـﻮزهﻫـﺎی ﻋﻠﻤﯿـﻪ ،ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﺷـﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻨﯿـﺎد
ﻧﺨﺒﮕـﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ،ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﺷـﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺸـﻮرﺗﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺸـﺎور ﻓﻘﻬﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﺸﺎور وﯾﮋه دﺑﯿﺮﮐﻞ در اﻣﻮر ﻓﻘﻬﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻧﻮن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻟﯿﺰ ﯾﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﻀﻮﯾﺖ در
ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق؟ع؟.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ وی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﭘﺲاﻧـﺪاز و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى در اﻗﺘﺼﺎد اﺳـﻼﻣﻰ ،ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳـﻼﻣﻰ
ﮐﻪ در ﭼﻬـﺎر ﻧـﻮﺑﺖ ﭼـﺎپ و در ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره ﺣـﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻠﯿـﺎت ﻧﻈـﺎم اﻗﺘﺼـﺎدى اﺳـﻼم ،رﺑـﺎ و ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﻋﺼـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ ،ﭘﻮل و ﻧﻈـﺎمﻫـﺎى ﭘﻮﻟﻰ ،ﻓﻠﺴـﻔﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﻼﻣﻰ و ﺑﻬﺮه ﯾـﺎ رﺑﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﺑﺎ
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳــﯿﺪه اﺳـﺖ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه و ﻫﺮ ﯾـﮏ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺘـﺎب آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎده ،ﺿـﻤﻦ ﻣﺮوری ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﺑﺮ ﺗﺎر ﯾﺨﭽﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎی اوراق ﺑﻬﺎدار ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم داراﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣـﻪ ﺿــﻤﻦ ﺗـﺒﯿﯿﻦ ارﮐــﺎن ﻧﻈــﺎم ﻣــﺎﻟﯽ ،ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾـﻦ اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﻣـﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده در ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازد.
در ﺑﺨﺶ ﺑﻌـﺪی ﺑﺎزارﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﺲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ اول ﮐﺘـﺎب »اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ اﺳـﻼﻣﯽ« )ﺻـﮑﻮک( ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻓﻘﻬﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﻧﺎم
دارد ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻪ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت و زواﯾﺎی آن را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺘـﺎب ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻓﻘﻬﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ،ﺑﺮرﺳـﯽ ﻓﻘﻬﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺪون رﺑـﺎ در اﯾﺮان« ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﺣﺠﺖاﻻﺳـﻼم دﮐﺘﺮ ﺳـﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪدﻧﺒـﺎل ﺗـﺒﯿﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری اﺳـﻼﻣﯽ در ﻓﻀـﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﭼـﺎرﭼﻮبﻫـﺎی راﯾـﺞ اﯾﺮان اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن ،ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎ ﺷﺮ ﯾﻌﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
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