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                       ي سالميئ يبانکدار يبازير ايئا 
  ؟يشوپ هداد  هپار يبازارِ يکان پيداويستيه

  
  

ـ  و هلَسا ٣٥ يمساليئ يبانکدار ين هم هت  هک  هاستر   هب
 و هييـ ن ينوک روز يکيخيتار سالميئ يژوويم  يهوان هچيپ
ـ  هغـ  يبانکـدار  يبووون ر هپيت يکان هلَسا يراورد هب هب  هري
ـ هب ، هکورت يکيزموون هئ  هلَسا ٣٥٠  هک يسالميئ ـ  املَ  و هب

و  وتـــن هشـــکيپ يســـالميئ يبانکـــدار  هو هشـــ هلَـــحا
ـ  هخاو  هنوک هه ه.بوهه يرچاو هب يکيکردن هش هگ  ٤٠٠ ين

ـ  يکـ ييهيرما هلق و س ١٥٠٠٠بانک و  و  ونيـ ليتر ک هي
ـ يج  ير هسـ رتا هس  هل  هروالد ارديليم ١٠٠ ـ  داهان  ش هو ه. ئ

 يکـان  هسالَ يراورد هب  هب يسالميئ يبانکدار  يههيمانا و هب
  . بوههه يروز جارکهي يکوتنيكهشيپ يبوونر هپيت

  يهژمــار يرايــخ يوتنــهكهشــيو پ ادبوونيــز و هئــ
درووسـت   يکـ  هر هس ياريدوو پرس يسالميئ يکان هبانک

  کردون:  
ـ ژ  هل يسالميئ يبانکدار يبازير  هاستر :م هک هي  ياني

 ت هييع هواق  هتوب مانلَموسو يکانلَ هخ يئابوور ي هنوک هه
ـ  ژرو لَ هگـ   هل ژرو يسالميئ يو بانکدار  ،ينيسـ  هد  هر هپ

ــ ــهب ــئا املَ ــ اي ــ هخزم ــانک يت ــ يســالميئ يب ــدون هل  ياي
 ي به خوازيـاري وهولَام دانه تواناي داورِو هئ يوتو هشکيپ

  . ؟يههه يي هو هت هونيو ن وييناوخ يبازارِ كانيداواكاريهو 
ــ ــئا :م هدووه ــازير اي   هکــ يســالميئ يبانکــدار يب

ـ   هحرام کردوو ي ههر هب ـ  هاسـ يس  هو ل ـ  يبانکـدار  يت  يب
-ي پيداويسـتيه وهتواناي ولَام دانه کا هد يو هيرِ هپ  ههر هب

ـ  ؟ يـه هـه  يـي  هو هت هونين يبانکدار كاني ـ  واخي ـ  هب  رچ هرپ
 يزامين  هب ر هرامب هب يسالميئ يبانکدار يبازير ي هو هدان

و   هيدا کييهرادچ ئاست و   هل يسالميئ هري هغ يبانکدار
   ؟ هو هوان هچيپ  هب

 يداغـ  هر هقـ  يل هع روسيفوپر زـَيرِ هدا ب هيند هوي هپ و هل
  : دا هد دوانيل  هي هويمش هب

ــتاي"ئ ــ س ــو هت ــالميئ  يليم ــ  يس ــ  يرو هروب ــد هچ  ن
ـ   يوينـاوخ  انيکيند هه  هک  هو هت هبو کيست هرب هب  ويـ ن اني
  ييرو کـاد  يورِپسـپ   يمـ  هو کـ   يعيشر هت اني  يت هلَو هد
ـ  لَ هگ هل املَ هب ، ههاتوويل  کـان  هيسـالم يئ  هبانکـ  شـدا  هو هئ
ـ و ب کـردن  هشـ  هگ يئاست و هناو انيباش روز  ينگاو هه  اولَ
 کـرا،  هد يـي ل هبوو کـ   هيوانرِ هچاو و هو ئ ر هس هل يش هو هبون

  يست هد  ي هدوب  هبانک ل ک هي هب تا هر هس يسالميئ  يبانک
ـ رما هسـ  هب کردويپ ـ  الر،ود نيـو مل ١٠  ي هي ـ  هب  سـتا يئ املَ

 ١٥٠٠٠  هبانـک کـ   ٤٠٠  هتوشتي هگ  هبانکان و هئ  ي هژمار
   ."هاندايج  ير هس رتا هس  هل  هي هه  يلق

  هستيويپ  هوزوعهم و هئ ينگاند هسلَ هه دوانويل  هل ر هب
 يبـانک  يکـار  ينـان يه نجام هئ هب يوازيش واخي زميمکان
ـ  يشـت گ يکـ يي هويشـ  هب يسالميئ هري هغ  يپـان  هروگـ   هل

ـ  هويـ و ن ييناوخو يبازرگان ـ  هن  نگانـدن  هسـ لَ ههـ  يـي  هو هت
ـ  تيبکر ـ  ر هسـ   هو دواتر ل  يبانکـدار  ياسـا ي يساسـ  هئ
ـ  هغـ  يـي  هو هت هونيو ن وييناوخ  و هر همـ  هکـ  يسـالم يئ هري

  باس.  ر هب  هتيبخر يسالميئ يبانکدار ي هويچوارچ
ـ   هب يوازيو ش زميمکان  يبانکـدار  ينـان يه نجـام  هئ

ـ  وييورِ هئ يبانک يستميس و بازيرو  يسالميئ هري هغ  و هئ
ـ  هک يما هو بن ساس هئ ر هس  هل  هزامين ـ  رگـرتن  هو کلَ   هل
ـ  يو قازانج سوود اني  ،ههر هب يت هاسيس ـ  يکـر  هب  يدان
  .   هژاودارِ  هپار

ـ  هغـ  يکـان  هزامـ ين يبانکـدار  يبـاز ير  هل  ههر هب  هري
 ريژ  هنانيه وب هنگيگر رِپ يکيي هليس هئامراز و و يسالميئ

  منيه :ر هژيتو
  وه: راه ماپيداچونه
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ـ  ، هپار  هرِب يفيکر ـ   هل ـ  يئـابوور  ي هبازن  يکـ يي هويشـ   هب
  .   يگشت
ـ   هي هل هس هم و هئ  يهونهوونکردر وب ـ يه  هوات  ريـ ژ  هنان

کرـ   هپار يفي ـ   هل ـ  رولَـي   هو يئـابوور   هبازن  ک هو  ههـر  هب
ـ  هاسيس و هئ يکيئامراز ـ  سـت يويپ  هت ـ يه  هب ـ کا  هنان  ي هي
  .  يههه ک هي هنمون
ـ  ل هک يشتنوو فر نانيمه هره هب يئاکام  هل و  ل هو پ
ـ يو ن وييناوخ يکان هبازارِ  هو هتد ل ت هخزم ـ  هون  يـي  هو هت

 يشـ  هب يکان  هکيرهو ش وڤمر يست هد  هتيد ک هي هپار  هرب
و  نيرِکـ  يگـا ير  هل  هي هپار و ه. ئ هو هت هلَو هو د يسووس وخ
و  گالَ هموک يکان هيستيويپ گوزاريهت ها و خزمکالَ يشتنورف
ـ  انسورِلَ هه  هتي هد هکيرهو ش ت هلَو هد ـ  سـت  هد و هو ل  وب
  .  هو هتيزرواگ هد ست هد و هئ

و  تيـ کر هد وت هکـ  هپاشـ   هي هپار و هل کريجار ب روز
بـاج و   ک هو يشـ يکيش هو ب کان هبانک ي هنيزهخ  هتيچ هد
ـ  هلَو هد ي هنيزهخ  هتيچ  هد اتلَيما ـ  و هو هت ـ  شيکيشـ  هب   هل
  هو هتـ يرِ هگـ  هو د تيکر هد يزاروگ هيرما هس هو هتاک ن هيال

  دا.  بازارِ  هل  هپار يدنانرِهگ ي هناو بازن
  هو هييـ ئابوور يوانگـا رِ  هل ت هنان هت  هک هباس تيو هنام

ـ   هکـ  يتروبگ پيويسته املَه، بينمنگ هسلَ هه ـ  کيشـ  هب   هل
  هو هتـ يرِ هگ هد کان هبانک يال کانلَ هخ يوت هک هپاش ي هپار
ـ   يوازيشــ  هو بــ ت هو خزمـ  ل هو پــ ل هکـ  يناوبــازارِ وب
  .  تيکر هديپ يزاروگ هيرما هس روراوجوج

ـ و هد ش هويمشـ هب ر هه جا ـ  ت هلَ ـ  روز يکيشـ  هب  و هل
 ي هچــوم يگــاير  هلــ  هداييســتهد  ر هبــلــه   هکــ  هيــ هپــار

ـ  ارگيرِان وکـ  ي همانگان -و خزمـه  (يارانه)ديسوبسـ  يدان
و  گاوبانري ت، هلَو هد يکان هت هخزم ي هنمون( ،وهتگوزاريه

 يندروسـت  هو ت شيو ئاسا ننايباره و رکردنيف يستميس
ــد ــ هد) و هت ــينير هگ ــو   هو هت ــاب ــ يزارب ــ و ل هک و  ل هپ

 يکـان  هچوونيخرج و ت يگوتر هد ييپ  هک گوزاري،ت هخزم
  . ت هلَو هد

 ت هلَو هد  يهپار  هل کيش هب  هو هش هيگاير و هل وابوو هک
  .  هو هاتولَ يئابوور يستميس اندنيرِهگ ي هبازن  هتيچ هد

ـ   هپـار  ي هو هتنسـ اوگ  هو هنـ يهکورت کـ   هک هباس با   هل
ـ  هکـ  يني هب  هل  هک دا هو پار ل هو پ ل هک يبازارِ  يکـان  هرت
ــ روراوجــوج ــابوور يشــدار هب ــ يئ ــدهات ولَ ــترِهگ و  ي
 فيـ کر ريژ  هاننيو ه لَونتروک  هب يستيويپ  هو هتيرساوگ هد
  .   هي هه

-هگـ   هل ي هپار ت،يکرهن لَونتروک  هپار هرب و هئ ر هگ هئ
 يئـابوور  يستميو س کات هد اديز ي هادرِ و هنداز هدا ئش رد

 ت هبـ لَ ه. هـ کـا  هد مورِ هو هت انيئاوسان  ي هشيک يتووش
ـ   هکـ  يبگوتر يب هد ـ وب  وو ئـه هينکاريشـو  و هئ ـ   هچوون   هل
 ردوو هه  هل املَهب  هتاکوو کورت ماو  رچاوترهبه دا هژماويدر
ـ  وانيـ نلـه   و هپتـ  وووخـ  هاستر يکييند هوي هپ تدا هلَحا   هرِب
  .   هيرادائا  هل  ههر هب يو نرخ بازارِ يردانهگ ي هپار

ـ  يئابوور يئاوسان يکات  هل ـ  واخي جـار وا  روز موورِ هت
 دال هو پ ل هک ينرخ ر هرامب هب  هل  هپار ينرخ  هک يد  هتيد

 ت هبـ لَ ه. ه هو هخوار هتيد  هپار يش رز هئ وابوو هک ،يز هب هداد
  هکـ  ن هکـ يد يتريپارام روز ي هستراوهب ش هو هئ سانيد
ـ هب دوان،يل  هن هيدا نا  هباس و هل ـ  املَ  يباسـ  دا هريـ ل ي هو هئ
و  نيشـو   هنگـ يگر رودا زيبانکدار يبازير  هلهو يکر هديل
ـ انه د يرکهب  هپار يسوودو قازانج اني  ههر هب ي هگيج   هل
  .   دايبانکدار يبازير

  هکـ  يز هرکهم يبانک داکياتلَو يئابوور يتمسيس  هل
ـ   هل کيک هي  هييت هحوکوم يکيند هناو   هر ههـ  يکـان  هرکـ  هئ
 يسـتم يس  هردان لهگ ي هپار يفيکر ريژ نانيه ينگيگر

 يت هاسيس  هل  هست هب هم و هئ وب يز هرکهم يبانک ، هييئابوور
ـ  بازارِ  هردان لهگ ي هپار يفيکر ريژ هنانيه ـ   هدا ل   ههـر  هب
  . تيگر هرد هو کلَ هک کيرزوو گ کيپشتلَپا ک هو

ـ  رگرتن هو کلَ هک يت هاسيس ـ   هل ـ   ههـر  هب ـ يه وب   هنان
 يبانک ر هگ هئ ، هي هو هئ يمانا بازارِ يردانهگ  هپار يفيکرريژ
ـ  ي هپار هرِبكه  وتركهبوي ده يز هرکهم ـ  بـازارِ   هل  واخي
ـ ئابوور ي هر هم هک اني  هبازن  هردان لهگهپار ـ  رتـر وز داي   هل
 يتوان هد  هو هييز هرکهم يبانک ن هيال  هل  هکراوياريد ي هادرِ
 ل هکـ  ينرخ  هب ر هرامب هب  هپار ينرخ ينيز هداب ويه  هتيبب
 رگـرتن  هو کلَ هک يت هاسيس  هل يز هرکهم يبانک ،ل هپ و
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ـ  هسـ  هم و هل تنشگريپ وب کيئامراز ک هو  ههر هب  هل ـ  هل   هي
  .  کا هد  هستفاديئ

ـ  لَونتروکـ  يمرازئـا   ههـر  هب نلَييب نييتوان هد  يکردن
ـ  هکان هبانک ي هپار  رِهب يكري دان به  وابـو   ه. کـ  يگشـت   هب
كري  به وب وا هو هش هک يب زمن  ههر هب يد هرس هد ر هگ هئ

ـ   هپـار  يگرتن ـ  همـ  وب  يزاروگـ يـه  مار هسـ  يکـان  هسـت  هب
-ويتهكهليده يزاروگيه رما هس يدانيپ  هش هو گ هموناسبتر

ـ ز پيشـه کارو  يت هرف هد يسازدان يمانا هب ش هو هئ وه.  ادي
ـ ييهگشـت زيـاتري   يامدئر هد سخستنيدهو وهکردن   هو ب

  .  هو هوان هچيپ
ـ  ر هه شيي هو هت هونين يبانکدار يبازير ـ  ر هسـ  هل  و هئ

 يکـ يرو هد  ههـر  هب بوواو  هک و هژاودارِ  هو هر هس ي هساس هئ
يـه  رما هس ي هادرو استو ئهپار يردانکردنهگ  هل يک هر هس
ي کـارو شـوغلَ   يو سـازادان يگشـت  يد هامئر هو ديزاروگ

  .  يهولَاتدا هه
ــ ــ هل ــ ر هس ــل و هئ ــهارو دواني ــ ڤ ــ يهکردن   هو ه ر هس

و يسـالم يئ يبانکـدار  يبـاز ير يرايـ خ يکينچاوخشاند
  .  ني هک هد دا هستميس و هل  ههر هب ولَيره ورو هد

و سـاس  هئ ر هس  هل يسالميئ يبانکدار يزاميو نبازير
ـ  يبانکدار يما هبن ـ  يب ـ هدارژاو  ههـر  هب ـ  هاسـ يس  هو ل  يت
ـ  و ههاتووكيپ  ههر هب  هل گرتنهرن هو کلَ هک  دا هبـاز ري و هل
 يکـ يي هو هکـرد   هب کوولَ هب  ييهن يدوج و  ههر هب ر هه ک هن

ـ ب يسـالم يئ يکان هبانک و هرام ناسراوهو حشروعهنام  انوي
  هسـتفاد يئ  ههـر  هب يت هاسيس  هل يبانک يبار کارو  هل  هيين

  . ن هبک
 يکيبــازري يســالميئ يبانکــدار يزامــين وابــوو هکــ
ـ   هکـ   يهبانکدار ـ  ييـه ن يکينيوشـ   ههـر  هب  دا هزامـ ين و هو ل

ـ   به يچوونيت اني زدوکارم  هل  ههر هب ياتيج هل  يكـري دان
  . يريگ هرد هو کلَ هک  هپار

 يسـالم يئ يبانکـدار  يرچاو هناسراو و ب يکان هشيک
ـ  يبـاز  هو پار هپار يکاسب و کارو ههر هو بباير  هل نيتيبر   هل
كـري دراو،   بـه  ي هپار يقازانج يداهات  رِهب ير هگ هئ ر هس

 يقازانج رِيب يرار هق ر هس هل  هپار يدان يکرهب  هنمون وب
  .  يکارو کاسب ودراو ب يکرهب ي هپار

ــر يكــيي هشــيک ــرِين يســالميئ يبانکــدار يت  وك
 يشـتن وو فرنرِيکـ  هادارو هب يوراق هو ئهام هس تنيشوفر
ـ   هپار يکان هروج ـ  هجـار يو تيو بازرگـان  همـاو  ژريـ د  هل  يت

  .  هالن هو پل هک  هروجو هو ئوت هن ت هبيتا هب  هدار هماو
 ردا همـاو  يت هجاريو تهام هس يشتنوو فرنرِيک يبازارِ

ـ  ر هس هل يواو هت  هب ـ  ينيشـب يو پرار هقـ  يساسـ  هئ  يکردن
ـ  هو خزمل هپ ول هک يکان هبازارِ يکان هووداور  يهـان يج يت
و نرِيـ گ هد يکهر هس يکولَير وور هد بايو رههر هب و هژاورِاد
ـ  يسالميئ يبانکدار ياساي ييپ هب  ييـه بازرگان هويشـ  و هئ
  شروعن.  هو نامرامهح

 يبـاز ريو زميکانيم  هک يسالميئ يبانکدار ت هبلَ هه
 يبـار  کـارو  ينجامدان هئ وب  هرام کردوهح يبايو ر ههر هب

ـ   ه،پـار  يكري گرتنـ  و بهكري دان و بهيبانک  يبـاز رِي  هل
شـني كـه   به چـه . کا هد  هستفاديئ هب هو موزارت هک هموشار
ـ  ، هپـار  ن هخـاو  ـ  هبانـک داد  يال ويخـ  ي هپـار   رِهب و ين
ـ  يکـ يي هويش  هب ي هک هپار دا هد لَو هه شيبانک  شـدا يپ  هل
  هو هتينيخوهد يسالميئ يتهعيرهش لَ هگ  هل  هک کراوياريد
  كري بدا.  به ت هک هموشار يگاير  هل

 يت يهمن هئ  هكري ک به  هشاريئ  هل هس هم و هب  هريل يب هد
ـ   بـه  ي هپـار  ي هو هانرِ هگ  يروجـ  ي هتراوسـ هكـري دراو ب
 لَيمـا  يزعـ  هو و دراو يبـازارِ  يوا ههـ  شو هو کتهجاريت
ـ  وانيـ ن ي هنام وتن هكير  هلكه .  يه هپار يكري گر به -هب
و ت هکـ  هموشـار   هپار ن هخاو  ه،پار يكريگر و بهر هد يكر
ـ  يترسـ  همـ  وتـر  هخ يشدار هب ـ   هل ـ  هب ـ  يونوچـ  ني  رِيب

  .  کا هد ي هک هپار
 يتوشـ   هپـار  يكريگر به ر هگ هئ  يه يهمانا و هب ش هو هئ

 يدان ست هد هل يترس هو متر هخ شري هكريد به ،بيب رهر هز
. ي هو هکـ  هديـ ل يرهر هو زيـه  ههـ  ي هکـ  هپـار   هل کيش هب
و تـر  هخـ  يسـالم يئ يبانکدار يبازري  هک نييلَب نيتوان هد
ـ   هپـار  يچـوون  دايـ ت يترس هم ـ   هل ـ  هغـ  يبانکـدار  يئ  ري
  .  هرچاوتر هو بقتر هز يسالميئ
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ـ  اريپرس ـ ئا  يـه  هو هئ ـ  هخـاو  اي و تـا چ ئاسـت    هپـار  ين
ـ  هب ه ل يترس هو متر هخ ک يه هادر  ي هکـ  هپـار  يچـوون  ني
ـ  يکـ ييرانت هچ گـ  يسالميئ يکان هو بانککا هد بوولَ هق  وب
 يشـ  هشـک يپ زاروگـ  يـه مار هسـ  ي هپـار   هش هب ي هو هانرِ هگ

   کا؟ هد  هپار ن هخاو
 يوازيو شروج ر هس  هل واو هت ياريزان نووچ ت هبلَ هه

 داسـت  هرد هب هل  هپار يگركري و بهر هكريد به ي هوتنام هکير
 ، هپـار  يکيشـتن وو فرنرِيکـ  ر ههـ  ييپ  هب  يه هوان هو لييهن
ـ  ههـ  ياوازيو جاوارلَ هه  هک هوتنام هکرِي يوازيو شروج  يب

 کـان  هرارداد هقـ  يکور هو ناوشتسروو ر هس هل  ييهئاسان ن
ـ  هس ه. متبكري دوانيل ـ ئا ن، هل  يسـالم يئ يکـان  هبانکـ  اي
ـ د  هپار يدانكري به وب روونيان يکي د هرس هد   هکـردو  ياري
و نيشـو  يـي پ  هب يسالميئ يکان هبانک  هل ک يه ر هه واخي

 ي هادرو ئاسـت   هپـار  يگـر كري و بهدانكري به يسرووشت
   ن؟ هک هد س هخ هموش  هپار يدانكري به يد هرس هد

  هل  هپار يكريدان به  هل يي هويو هاوشييوا هن ک يه ايئا
 يکـان  هبانکـ  واخي ، ايهئاراد  هل يسالميئ يکان هبانک وانين
ـ  انيـ کيدار همـ  رارو هق يچه انويخ وانين  هل يسالميئ  وب
 کيياساي  هل انو هل ک يه ر هه اني ، يه هه  هپار يدانكري به
   ؟ كاتي دهو يرِه هپ ويخ  هب ت هبيتا

ـ  يفـ يکر ريژ  هنانيه وب يسالميئ يبانکدار   هپـار   رِهب
ـ  کيت هاسيچ س  هل يئابوور ي هبازن  هردان لهگ  يو يـرِه  هپ
   ؟ينيه هکار ده ب  ههر هب ي هگيج  هل کيمرازاو چ ئکا هد

  هپار يكريدان به ينرخ  يهارادائ  هئاوا ل يکيتيش ر هگ هئ
ـ ين يکـان  هبـازارِ   هو لاتلَو ويناوخ  هل ـ  هون ـ  يـي  هو هت چ   هل
بازريـ ئا ؟ هنـد  هچي هو رادو ئاستكاتي دهو يرِه هپ کي  اي

ـ  ويـ ن ميكيسيسته  هل  هپار يكريدان به ينرخ ـ  هن  يـي  هو هت
   کا؟ هد يو يرِه هپ

ـ  هب  هل يترس هو متر هخ وب کيسابيح ايئا  يچـوون  ني
 ر هگــ هئــ ، هکــراو يکــ هر هد يکــان هتريو پــارامهپــار

ـ  ر هس  هل  هکراو  هو هبار و هل ک يه هو هکدانيل  کيساسـ  هچ ئ
   ؟ هبوو

ـ   هل يترس هم ترو هخ يکردن  هميب ايئا ـ  هب  يچـوون  ني
ـ  يسـالم يئ يبانکـدار  يزامين  هكريدراو ل به ي هپار رِهب   هل

 سـاب يح يمـا  هبنـ   يـه  هها هـ هو يکيشت ر هگ هئ ، يهئارادا
   ؟ هکيساس هچ ئ ر هس هو ل يهچ يکردن

ـ   هل يتر هخ ي هل هس هم  هل  هجگ ـ  هب ـ  ينوچـو  ني   رِهب
ـ   ه؛پار ن هخاو يكريدراو به ي هپار  يبانکـدار  يبـاز ري  هل
 يـي  هو هت هونين يت هجاريت لَي له گهند هوي هپ  هل يداسالميئ
 نـج  هر هس ييج گومانيب  هک  هئاراو  هنيتر دياريپرس ند هچ

  دانن.  
  هپـار  ير هكريـد  به ياريزاوو خستيو ي هراد م، هک يه

 يسـالم يئ يبانکدار  هوات  ههر هب يب يبانکدار يبازري  هل
ـ  هونين يرگانهباز ريبا کارو يند هوي هپ  هل ـ  يـي  هو هت چ   هل

    ؟ هرخوردار هب ک يه هو رادئاست
ـ  هو هنـ يلَوکيل يکيي هژنيل يمساليئ يکان هبانک ايئا  اني

 يرانتـ  هگـ  ؟ هکـردو  خـان رهت  هو هر هس ي هست هب هم و هئ وب
ـ  يسـالم يئ يکان هبانک يکردن ـ   هپـار  ري هكريـد  بـه  وب  اي
ـ  هونين يکان هبازارِ  هل  هپار ن هخاو ـ  يـي  هو هت و چ ئاسـت   هل
ـ ئا ، يـه ئارادا  هئاوا ل يکيشت ر هگ هئ ؟ يهدا ک يه هراد ـ  اي  و هئ
ــ هز ــ همان ــ  هت ــد هو هئ ــه  هن ــزهب ــ هي ــاو  هک ــار ن هخ   هپ
بکـا تـاکوو    يسالميئ يبانک يال ويخ يزاروگ يهرما هس

   ؟يسالميئ هري هغ يکان هبانکالي 
ـ  يسـالم يئ ي ههر هب يب يبانکدار يوت هسوکلَ هه   هل

ـ   هکـ  يسالميئ هري هغ يبانکدار ر هرامب هب ـ  هاسـ يس  هل  يت
ـ  هک  ههر هب ـ ئا ؟ يـه چ يگـر  هد ر هو کلَ ـ يل اي ـ  کييـ  هژن  وب
ـ   يـه  هل هس هم و هئ ي هو هنيلَوکيل ـ  ، هرخـان کـراو  هت  ر هگـ  هئ

  چ بوون؟  ي هک هئاکام  هنجامدراو هئ کيي هو هنيژيتو
 لَ هگ  هل يسالميئ يبانکدار ي ههر هب يب يزامين ايئا

ن يبانکدار يبازريـ   هک يي هو هت هوني ـ  هاسـ يس رسـه   هل  يت
   ؟ هو هتينيخوي هد  هژاودارِ ايبو ر ههر هب

پ  هب يسالميئ يبانکدار يبازريهسـت يس ي هوان هچي-
ـ  يسـالم يئ هري هغ يبانک يم ـ  ت هاسـ يس  هل ـ   ههـر  هب  وب

ـ يو ه هپـار  يدانكري به وگرتنكري و بهيبانک يکاروبار   هنان
ـ   هپـار  يفيکر ريژ ـ   هل ـ هگـ   هبازن  يمـ هسـت يس يردانکردن
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ـ  ر هه ک هن يوورئاب ـ  ينينـاه  ياركـ هب  يشـ ييپ کـوو لَ هب
  .   هرام هح

ـ  اتريز يسالميئ يبانکدار تيچ هديپ و وت ره ر هسـ  هل
 يکيبـاز ريتاکوو  يبکهاتيپ يسالميئ يت هعيرهش يما هبن

 لَيـدا ما يهانيج  هل  هنوک هه  هک يسالميئ هري هغ يبانکدار
  . يريگ هرد هوي ل يکلَ هک

و يسرووشـت  ياسـا ي  هکـ  نيـي لَب نيتوان هد ها هرو هه
 يکـان لَ هخـ  ينـد  همـ وريخ يزوو سـ سـت  هو هيقالخ هئ

 يور هد يدا زيـاتر سالميئ يبانکدار يبازري  هل مانلَموسو
ـ  هونين يناسراو يکيياساي ووتاک  يه هه يک هر هس  يـي  هو هت

  . يبانکدار
ـ  يسـالم يئ يبانکدار  هاسترِ دا  م هکـ  يکـ يي همـاو   هل
ـ  يرچـاو  هب يکيفت هشريپ يت يهويتوان ـ  يب ـ  هب  يبـاز ري املَ

ـ  يسـالم يئ يبانکدار ـ  ويهـ  هب ـ  يبـوون  هن  يکيزمـوون  هئ
ـ  تيـ چ هديـ پ يـي،  هو هت هونين يبانکدار نيدريژخايه  وهر هب

ـ  و  هک يب يبانک يکياريپرس لَه هموک يروو ـ  املَ  ي هو هدان
  . يب هئاسان ن يي هنوک هه

ــ ــر  يهنمون ــ يوون ــانيک و هئ ــد  هش ــ ياري  يکردن
ـ  يگـر يج رچـاوي بـه  يکيت هاسيس ـ   ههـر  هب  يبـاز ري  هل

 و هپـار  ن هخـاو  ي يـه رما هسـ  يکردن يرانت هو گيبانکدار
 يت هجاريو تهپار يشتنوو فرنرِيو کهام هس يبازارِ يپرس
-كه جيگاي خويه هامن هو سرسوب يکان هو بازارِدار هماو

زاياني ئابووري ئيسالمي به وردي له و شارهتي پسپورِان
-كاريـه و و بيـرو راو ورده نن بكهته ئاخاوتم بابهر ئهسه

 ر چاو.نه بهتي ئيسالم بخهريعهكاني به پيي شه

 
  

  
 تنيشوفر وكرِين يمساليئ يبانکدار يترييكي هشيک    

 يکـان  هروج يشتنوو فرنرِيک هادارو هب يوراق هو ئهام هس
ـ د  هل  هپار ـ  هجـار يو تيو بازرگـان  همـاو  ژري   هدار همـاو  يت

  .  هالن هو پل هک  هروجو هو ئوت هن ت هبيتا هب

 دار همـاو  يت هجاريو تهام هس يشتنوو فرنرِيک يبازارِ
ـ  هئ ر هس هل يواو هت  هب ـ  يساس ـ  ينيشـب يو پرار هق  يکردن
ـ  هو خزمل هپ ول هک يکان هبازارِ يکان هووداور  يهـان يج يت
ـ گ هد يکهر هس يکولَير وور هد بايو رههر هب و هژاورِاد و نرِي
ـ  و هئ يسالميئ يبانکدار ياساي ييپ هب  ييـه بازرگان هويش
  شروعن.  هو نامرامهح
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