با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان ،و با عرض سالم و ادب ،حضور سروران و مهمانان ارجمند

اینجانبان حسن تلیکانی و سلیمان توکلی ،اعضای هیات مدییه ااندق ضدهل انهسدنر م ده
ایهان ،از کشور جم وری اسالمی ایهان ،ار عنوان نمایندی مدییه عامدی ایدن ااندق ،اسدیار
خهسنییم کر در این روییاد ازرگ ج ان اسالم در کشور مانزی حضور یافتر ایم و از انتخدا
اانق ضهل انهسنر م ه ایهان و مییهعامی آن ار عنوان "مییه نخبر ج دان اسدالم" توسد
سازمان همکاری اسالمی تقییه و تشکه می کنیم.
اینک متن پیام دکتر مرتضی اکبری ،مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران و برگزیده جاایزه نخباه اقتااادی
جهان اسالم را خدمت شما حضار گرامی قرائت می کنم.
در ابتدا الزم میدانم مراتب تشکر و سپاس خود را به دلیل انتخاب اینجانب به عنوان یکی از مدیران نخباه جهاان
اسالم در سال  9102توسط هیات محترم داوران  OICابراز نمایم .افتخاری که بارای اولاین باار ناایب یکای از
بانک های جمهوری اسالمی ایران شده است.
تردید ندارم  ،تمامی مهمانان ارجمندی که در این رخداد مهم بین المللی جهان اسالم گاردهم مماده اناد ،اراده ای
جز کمک به همنوعان و زدودن فقر از چهره جامعه خویش ندارند.
کشورهای اسالمی به تاسی از مموزه های دوران حیات پربار پیامبر گرامی اسالم(ص) ،عزم خویش را برای تقویت
اتحاد و همدلی بمنظور حل مشکالت امت اسالمی و بسط عدالت در جوامع اسالمی به کار بسته اند.
ما پیروان من پیامبر رحمتی هستیم که مسلمانان را در برابر انواع تهدیدها – علی الخااوص در دوران ساه سااله
شعب ابیطالب – به ایستادگی و مقاومت و یکدلی و کمک به یکدیگر تشویق و ترغیب فرمود.
در همین راستا ،جمهوری اسالمی ایران مفتخر است که به پیروی از پیام بعثت پیاامبر گرامای اساالم کاه هماناا
ایستادگی امت اسالمی در مقابل سختی ها و نامالیمات است ،رهنمودهای ابالغی رهبر معظم انقالب اساالمی–
حضرت میت اهلل خامنه ای – را که با عناوان "سیاسات هاای اقتاااد مقااومتی" ناام گرفتاه اسات ،برگزیاده و
محورهای من را بطور منسجم و هماهنگ بین دولت و مردم ،بمنظور تقویت ایستادگی همگانی در برابر مشاکالت
و چالش های پیش رو ،به اجرا درمورده است.

این سیاست ها که برپایه اقتااد مردم بنیان و تقویت نقش و مشارکت مردم در حل مشکالت جامعه استوار اسات،
تقویت و توسعه کسب و کار مولد و کارمفرینی و حمایت همه جانباه از تولیاد و اشات ال را در کناار تناوع بخشای
پیوندهای اقتاادی و توسعه روابط تجاری و بانکی با کشورهای اسالمی دنبال می کند.
بر این اساس بانک قرض الحسنه مهر ایران که امروز این افتخار را یافته است تا در حضور شما مهمانان ارجمند و
هیاتهای نمایندگی عالی مقام کشورهای اسالمی ،دستاوردهای خود را به نمایش بگذارد ،نیز تالش نموده است تاا
در مسیر اجرایی نمودن سیاست های اقتااد مقاومتی ،با گستراندن چتر حمایتی خود بارای تماامی اقشاار جامعاه
بویژه از طریق ترویج سنت حسنه قرض الحسنه ،سهم خویش را در حفظ دستاوردهای مقاومت و ایستادگی ماردم
در برابر مشکالت را ایفا نماید.
و اکنون زمان من فرا رسیده است که این بانک بر اساس رسالت مهمی کاه بار عهاده دارد و بایش از یاک دهاه
فعالیت موثر در حمایت از نیازمندان ،توسعه کارمفرینی و ایفای مسئولیت اجتمااعی ،اهتماام خاویش را بار توساعه
فعالیت های بین المللی به منظور تبادل تجربیات ،انعقاد تفاهمنامه های همکاری و پیمان هاای پاولی دو و چناد
جانبه با نهاد های اقتاادی اسالمی و بویژه بانک های اسالمی معطوف دارد که امیادوارم در ایان زمیناه بتاوانیم
گامهای موثری با شرکای اسالمی خویش برداریم.
در اینجا با اغتنام فرصت از حضور در این جایگاه اجازه می خواهم تاویری از تالش هاای انجاام شاده در دوران
مسئولیت خویش را در بانک قرض الحسنه مهر ایران در حضور شما سروران و مهمانان ارجمند ارائه نمایم.

خانم ها و آقایان

بانک قرض الحسنه مهر ایران در  01دسامبر  9112باهدف تحقق بانکداری اسالمی در بستر عقد قرض الحسنه و
تامین مالی خرد برای رفع نیاز و توانمندسازی نیازمندان جامعه تاسیس شد.
مدیران عامل ،اعضای هیات مدیره ،و کارکنان زیادی در سنوات گذشته برای توسعه زیر ساختها ،تثبیت سااختار و
ریل گذاری صحیح فعالیت های این بانک تالش نموده اند.

اینجانب نیز که از سال  9102سکاندار این مجموعه عظیم شده ام ،تمامی ساعی و اهتماام خاویش را در ایان راه
صرف کرده ام که عالوه بر حفظ دستاوردهای قبلی مدیران و کارکنان بانک ،گامهای جدیاد و ماوثری در توساعه
خدمت رسانی به نیازمندان کشورم بردارم.

خانم ها و آقایان – عالی مقامان

بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف ارائه خدمات بانکی و پرداخت وام های بدون سود و در بساتر عقاد قارض
الحسنه به اقشار ضعیف و متوسط جامعه راه انادازی شاد و گامهاای ماوثری را در زمیناه ازدوان جواناان ،بهباود
معیشت ،بهداشت و درمان و اشت ال زایی وکارمفرینی برداشته است.
خدمات این باناک توانساته اسات باار زیاادی را از دوش هموطنانماان باه ویاژه در حاوزه اشات ال هاای خارد،
توانمندسازی روستائیان ،بهبود کشاورزی و دامپروری ،توسعه صنایع کوچک و خرد گسترش صنایع دانش بنیاان و
غیره بردارد.
در دوره مسئولیت اینجانب بعنوان مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ،بالغ بر  109110111فقاره وام قارض
الحسنه با هدف توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار به مردم اقای نقاط کشورم پرداخت شد؛ که این رقام در
مقایسه با عملکرد بانک از زمان تاسیس تا سال  9102به میزان  042درصد رشد را نشان می دهد.
همچنین این بانک با همکاری نهاد های مردمی و حمایتی با پرداخت  991هزار فقاره وام فرصات شا لی ایجااد
کرده است که رشدی  011درصدی را نسبت به مدت قبل تجربه کرده و باا گساترش خادمات و وام هاای خاود
گامهای اساسی برای رونق تولید کاال و خدمات در حوزه های صنعت ،کشاورزی ،دامپروری ،فعالیت های روستایی
مانند :صنایع دستی ،قالی بافی ،پارچه بافی و  ...باهمکاری نهادهای حمایتی برداشته است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران با توجه به شاخص های عملکردی مثبت ،از سال  9102از سوی نشریه بین المللی
بنکر مورد ارزیابی قرار گرفت و به عنوان موسسه برتر مالی اسالمی منطبق با شریعت معرفی شده است.

حضار ارجمند ...

بانک قرض الحسنه مهر ایران در این سال ها خدمات عام المنفعه و بالعوض زیادی را به ماردم منااطق محاروم
کشورم ارائه داده است که بعنوان نمونه 111 :هزار قلم مموزشی و بهداشتی ،ساخت  5مدرسه در مناطق محروم و
زلزله زده ،احداث  1خانه بهداشت در مناطق روستایی ،ساخت بیمارساتان روان پزشاکی ایاران ،کماک باه زلزلاه
زدگان و مسیب دیدگان از سیل اخیر در کشور ایران ،بخشی از اقدامات این بانک در دوران مدیریت اینجانب بارای
کمک به توانمندسازی هموطنان محروم و مسیب دیده در ایران است.
همچنین در راستای توجه به بانکداری سبز و حفاظت از محیط زیست اعطای تسهیالت قرض الحسنه برای خرید
وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به پروژه های بازچرخانی فاضالب به ویژه
در مناطق محروم ،در دستور کار این بانک قرار داشته است.
این بانک همچنین با سرلوحه قرار دادن اولویت های محیط زیست و توسعه بانکداری سبز و اتوماسایونی نماودن
کلیه فعالیت های اداری خود ،نقش بسزایی در صرفه جویی در کاغذ داشته کاه کماک شاایانی باه حفاظ محایط
زیست و جلوگیری از قطع درختان می نماید.

خانم ها و آقایان

اجازه می خواهم در اینجا به بخشی دیگر از اقدامات و خدمات بانک به اختاار اشاره نمایم:
 اعطای  11هزار فقره وام قرض الحسنه اشت ال و کار مفرینی به زنان سرپرست خانوار تهیه اقالم ضروری برای معلولین و سالمندان مقیم مراکز توانبخشی و مراقبات از ساالمندان و همچنایناختااص اعتبار برای تجهیز و بهسازی اماکن نگهداری معلولین و سربازان مسیب دیده از جنگ
 اعطای بیش از  111هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه برای ازدوان جوانان -اعطای بیش از  911هزار فقره تسهیالت در راستای حمایت از اشت ال در مناطق محروم

امیدوارم مجموعه این اقدامات توانسته باشد زمینه بسط عدالت اسالمی و زدودن چهره فقر از مناطق کمتر توساعه
یافته کشورم را فراهم کرده باشد.
عزم جدی اینجانب و همکارانم در بانک قرض الحسنه مهر ایران ،حفاظ دساتاوردها و تاداوم خادمات متناوع باه
نیازمندان جامعه می باشد که در همین زمینه اعطای تسهیالت قرض الحسنه به یاک میلیاون و  511هازار نفار،
کمک به رونق بازار از طریق تقویت تقاضا برای خرید کاالهای ایرانی ،توسعه همکااری و حمایات از طار هاای
دانش بنیان برای کمک به اشت الزایی و کار مفرینی ،توسعه خدمات برای ناتوانان جسامی و ...بخشای از اقادامات
متی و در دست اجرای بانک طی سال جاری به حساب می مید.

خانم ها ،آقایان!

در پایان الزم می دانم از همه مدیران و کارشناسانی که برای استقرار نظام بانکداری بر مبناای شاریعت و اجارای
عقود اسالمی در جای جای جهان گامهای موثری برداشته اند و نقش اساسی در این زمینه ایفا نموده اند تشاکر و
قدردانی نمایم.
والسالم علیکم و رحمت ا...

خیه و شه هه عمی کز آدمی سه می زنی

آن عمی مزدش ار زودی ،پشت در در می زنی

