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بانک و بیمه

یادداشت

نقدینگی
میتواند
مفید باشد
حسین راغفر
اقتصاددان

نخس��تین گام ب��رای کنترل رش��د بیمحابای
نقدینگی ،شناخت عوامل بروز این پدیده اقتصادی
اس��ت .برای مثال ،در کشورهای توسعهیافته هم
این رشد نقدینگی وجود دارد ،اما به این دلیل که
میتوانند این حجم از س��رمایه را به سمت تولید
روانه کنند با مش��کلی مواجه نمیش��وند .به بیان
دیگر ،رشد نقدینگی در کشورهای پیشرفته نهتنها
موجب رکود نمیش��ود ،بلکه موجب��ات افزایش
می��زان تولید را نیز فراهم میکن��د .اما نقدینگی
در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران که در حقیقت
سیستم داللی و سفتهبازی دارند ،به جای اینکه به
س��مت تولید سرازیر شوند ،متاسفانه موجب رشد
تورم میشوند ،چراکه این درآمدها در بخشهای
تولیدی که بازدهی کمی دارند ،جذب نمیش��وند
و وارد فعالیته��ای س��وداگری و س��فتهبازی که
بازدهی باالیی در این اقتصادها دارند ،میش��وند.
مثال ساده و واضح این حالت ،وضعیت امروز بازار
س��هام در ایران است که درآمدهای بسیار بزرگی
را خلق کرد ولی هیچکدام به سمت تولید نرفتند،
بلکه بانکهایی که زیان انباش��ته داشتند و دارند،
نرخ سهامش��ان به ش��دت افزایش پیدا کرد ولی
مدی��ران این بانکها به جای اینکه س��رمایههای
حاصل��ه از ب��ورس را وارد بخش تولید کنند (مثال
ارائه تس��هیالت به واحدهای تولی��دی) ،با کمال
تاس��ف میبینیم که وارد بازار س��که ش��د ه و به
گسترش سوداگری و سفتهبازی در اقتصاد کشور
دامن میزنند .همین اقدام بانکها موجب افزایش
نرخ سکه در کشور شد و طبیعتا این افزایش نرخ
روی نرخ س��ایر کاالها و اقالم نیز تاثیر میگذارد
و آنها با افزایش نرخ چشمگیری مواجه میشوند.
ازس��وی دیگر ،متاسفانه بانک مرکزی شروع به
چاپ اس��کناس میکند و همی��ن امر نیز موجب
ایجاد و گس��ترش روزافزون دامنه تورم میش��ود.
ولی مش��کل اصلی روی مسئله نقدینگی نیست،
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،رشد نقدینگی
در سیس��تمهای اقتصادی توس��عهیافته میتواند
موج��ب تقویت بخش تولید ش��ود .مثال در آلمان
رش��د نقدینگی بیش از دو و نی��م برابر کل تولید
ناخالص داخلی کش��ور است ولی رشد تورمی نیز
در کار نیس��ت و دلیل این امر نیز ورود س��رمایه
به بخش تولید اس��ت .این چرخه س��الم میتواند
موجب تولید کار و در نهایت تولید ثروت شود که
خود به خود رشد تورم را مهار میکند و در نتیجه
کشور با رشد اقتصادی مواجه میشود.
اما با کمال تاس��ف در اقتصاد رانتی ،سوداگرانه
و س��فتهبازانه ایران ما ش��اهد ایجاد تورم بهدنبال
رش��د نقدینگی هستیم .در کش��ور ما این میزان
س��رمایه بهجای کمک به واحدهای تولیدی وارد
بازار ارز ،طال ،مس��کن ،خودرو و ...میش��ود .این
حوزهها موجب ایجاد ش��غل چندانی نمیش��ود و
طبیعتا در نهایت با رشد تورم نیز روبهر و خواهیم
ب��ود .ش��وربختانه با آن می��زان از افزایش ،میزان
ارزشافزودهای که میتوان در مقابل ورود سرمایه
به بخش تولید باش��یم روبهرو نخواهیم شد و این
موارد هر کدام میتوانند موتور محرک رشد تورم
باشند که بسیار آسیبزاست.
اما مسئله به اینجا ختم نمیشود و ریشهای که
این آسیب در سیستم اقتصادی و اجتماعی ما ایجاد
میکند ،بسیار عمیق است .ما پیش از هر اقدامی
باید سیستم بانکی و نظام مالیاتی کشور را اصالح
کنیم تا س��ازمانها و نهادهای نظارتی مالیاتی از
فع��االن در حوزههای س��وداگری و س��فتهبازی
مالیاته��ای س��نگینی را دریافت کن��د تا بهطور
خودکار چنین اقداماتی از میان برداش��ته ش��وند.
از سوی دیگر نیز بانکها و دولت میتوانند منابع
حاصل از اینگونه مالیاتها را برای کمک به بخش
تولید هزینه کنند تا چرخ تولید در کشور بچرخد.
اما اگر این روند ادامهدار باش��د هیچ نتیجهای جز
آس��یبزدن به بخش تولید کشور نخواهد داشت
و پیامده��ای بس��یار خطرناک و ج��دی دارد .اما
آنچه خطرناکتر اس��ت ،ورود فعاالن حوزه تولید
به دایره س��فتهبازی است ،چراکه با این عملکرد،
تولید بهش��دت پرریسک و پرهزینه میشود و در
عوض خرید و فروش در بازارهای پولی با کمترین
ریس��ک و سود بسیار باالیی همراه است و طبیعتا
بس��یاری از فعاالن بخش تولید در کش��ور به این
سمت جذب میشوند.
نکت��ه مهم دیگر مس��ئله بانکهاس��ت ،چراکه
بانکها منابع خرد مردم را انباشته و از سرمایههای
فراهمشده در بازار ارز و طال و ...استفاده میکنند،
در حالیکه باید این منابع را به س��مت بازار تولید
هدای��ت کنند ول��ی چنی��ن ارادهای در بانکها و
سیستم بانکداری کشور جریان ندارد .این امر نیز
نیازمند وجود یک نظارت بسیار جدی و قوی است
که باید از سوی بانک مرکزی بر سیستم بانکداری
کشورمان حاکم شود.

آغاز
سیاستگذاری
نوین پولی از
سوی بانک مرکزی

رئی��س کل بان��ک مرک��زی گف��ت :اکنون باید از س��اختار س��نتی
سیاس��تگذاری پولی که  ۶۰س��ال براس��اس آن فعالیت شده ،فاصله
بگیریم و برای تحقق این هدف ،پژوهش��کده نقش موثری میتواند ایفا
کند  .در این راس��تا ،سیاس��تگذاری نوین پولی را آغاز کردهایم و در
اندیشه طراحی مسیری قرار داریم که بهواسطه آن بتوان تورم را کنترل
و هدفگذاری کرد.
ب��ه گزارش روابطعمومی بانک مرک��زی ،عبدالناصر همتی در بازدید

????و بانکی بانک مرکزی ،گفت :همه ارکان کش��ور و
از پژوهش��کده پولی
بخشهای اقتصادی گوناگون باید با یکدیگر همگن باشند و پژوهشکده
نیز نقش تسهیلگری را در القا و عملیاتیسازی این مهم ایفا کند.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه دبیرخانه کمیته نقدینگی
بر عهده پژوهش��کده پولی و بانکی اس��ت ،گفت :بعد از تأکیدات رهبر
معظم انقالب در س��ال  ۹۷کمیته نقدینگی دو س��ال است که در بانک
مرکزی شکل گرفته و در این مدت بحثها و پیشنهادات مهمی داشته

است .این کمیته توانسته منشأ فعالیتها و سیاستگذاریهای مطلوبی
باش��د و همچنین مس��ئولیت پژوهش ،بررس��ی و آمادهس��ازی دستور
کارهای شورای فقهی نیز به پژوهشکده محول شده است.
همتی یادآورشد :باید از ظرفیت پژوهشکده پولی و بانکی برای تبیین
ارتب��اط میان بازارهای مالی بهره گرفت که این امر میتواند با همکاری
پژوهش��ی میان بازارهای س��رمایه ،بیمه و پولی با پیشتازی پژوهشکده
پولی و بانکی محقق شود.

نظر کارشناسان درباره کنترل رشد نقدینگی را بررسی کرد

گروه بانک و بیمه

editor@smtnews.ir

برخی کارشناس��ان بر این باورند ک��ه اقتصاد ایران به
سمت ابرتورم و انفجار نقدینگی میرود ولی بانک مرکزی
این ادعا را رد کرده و معتقد است رشد نقدینگی را کنترل
کرده اس��ت .چند روز قبل ،عبدالناصر همتی ،رئیس کل
بانک مرکزی از آنچه کنترل میزان رشد نقدینگی خواند،
ابراز خوش��حالی کرد و گفت؛ در  ۵ماه نخس��ت سال ۹۹
فقط ۱۲درصد رشد نقدینگی داشتهایم.
این س��خنان رئیس بانک مرکزی در حالی مطرح شد
که بارها و بارها کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از بروز
و ظهور پدیده ابرتورم ابراز نگرانی کرده و حتی برخی از
اقتصاددانان لفظ «انفجار» را برای رش��د نقدینگی بهکار
برده بودند .با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران به نظر
میرس��د بانک مرکزی درصدد تغییر قواعد بازی اس��ت
و میخواهد س��یگنالهای امیدوارکنن��دهای به جامعه
ارس��ال کند .اما اگر تنها به آمار و ارقام رش��د نقدینگی
در ۲۰س��ال اخیر بنگریم ،درمییابیم که چنین رشدی
(۱۲درصد در ۵ماه نخس��ت س��ال) تنها یکبار و آن هم
در سال  ۸۵تکرار شده است .به بیان دیگر میتوان گفت
که امسال شاهد رکوردزنی در رشد نقدینگی در اقتصاد
ایران هستیم و چندان جای خرسندی باقی نمیماند.

 کسری بودجه و چاپ پول

سیدمحمد طبیبیان

کامران ندری

طب��ق گفتههای رئیس کل بانک مرکزی ،دولت برای
جبران کسری بودجه  ۹۹دست به دامان این نهاد مستقل
اقتصادی نشده است اما آنچه برای ناظران پرسش ایجاد
ک��رده ،دلی��ل این افزایش چش��مگیر نقدینگی در نیمه
نخس��ت امس��ال اس��ت ،چرا که معموال زمانی رشد پایه
پولی از حد میانه خارج میشود که دولتها برای جبران
کس��ری بودجه ،بانک مرکزی را وادار به چاپ اس��کناس
میکنند.
در همی��ن حال ،س��یدمحمد طبیبی��ان ،اقتصاددان
برجس��ته ایرانی چند روز قب��ل و در واکنش به اظهارات
عبدالناص��ر همتی درباره موفقی��ت بانک مرکزی در امر
کنترل رش��د نقدینگی در صفحه تلگرامی خود نوش��ت:
«اما از یک مدیر که باید براس��اس ش��أن علمی و تجربی
بر مسندی نشس��ته باشد انتظار نمیرود شیوهای را پی
بگیرد که تنها ابزارش سرزنش خارجیها و متهم کردن
منتقدان داخلی به همکاری با خارجی است و این شیوه
هم صرفا برای ترس��اندن و بستن زبانها بهکار میرود و
نتیجه مثبتی ندارد»

 انفجار نه ،اما نگرانیم!

محمدرضا پورابراهیمی

مرتضی سامتی

کام��ران ن��دری ،اقتص��اددان و اس��تاد دانش��گاه در
گفتوگویی که با
داشت با وجود رد بحث انفجار
نقدینگ��ی در ایران ،این میزان باالی رش��د نقدینگی را
نگرانکننده خواند و گفت :انفجار واژه بس��یار سنگینی
اس��ت ،میتوان گفت که رش��د نقدینگی در این  ۵ماه و
در مقایس��ه با س��الهای قبل بیشتر بوده و نگرانکننده
نیز هس��ت ،اما اس��تفاده از لفظ انفجار مناس��بتی با این
وضعیت ندارد و برای ش��رایط کنونی اقتصاد ایران تعبیر
غیرواقعبینانه و تندی است.
این استاد اقتصاد در ادامه و خطاب به مسئوالن بانک
مرکزی اظهارک��رد :بانک مرکزی باید تا جاییکه امکان
دارد از افزای��ش میزان نقدینگ��ی بپرهیزد و از ادامه این
رون��د جلوگیری کند .بانک مرکزی وظیفه عوامل منجر
به افزایش نقدینگی را شناسایی و خنثی کند تا این روند
نگرانکننده بیش از این ادامه پیدا نکند.

 نگاه مجلس

محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیس��یون اقتصادی
مجلس ش��ورای اس�لامی در گفتوگویی که در برنامه
دستخط با سیمای ملی داشت با تاکید بر لزوم کنترل
رشد نقدینگی گفت :ریشه نقدینگی در استقراض دولت
از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی اس��ت .بس��یاری از
عوامل موثر در اینجا باید بهعنوان پایه تصمیمگیری شود
ولی در حال حاضر که به هر دلیل دچار این مش��کالت
هستیم که همزمان با آن باید بتوانیم عوامل را در کشور
مدیریت کنیم ،قطعا باید نظارت را در این بخش داش��ته

یک ادعای پرحاشیه

یا نقدینگی میش��ویم ،که اکنون نیز دچار این مس��ئله
هس��تیم .در حقیقت بخش بزرگی از این رشد نقدینگی
مربوط به همین مسئله است.

 ارجحیت دیدگاه آکادمیک

مرتضی س��امتی ،استاد اقتصاد دانش��گاه اصفهان در
گفتوگویی که با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) داش��ت با
دفاع از موضع انتقادی نسبت به بانک مرکزی عنوان کرد:
بهطور حتم ،دیدگاه افرادی مثل دکتر طبیبیان همیشه
به حقیقت نزدیک است ،چون نسبت به سیاستمداران
برت��ری دارد .مطمئنا اگر آقای همتی بهعنوان یک عضو
هیات علمی دانشگاه به مسئله نگاه میکرد با این موضوع
همدیدگاه میشد ،چون وقتی از موقعیت سیاسی به این
موضوع نگریسته میشود باید در قالب همان سیاستها
حرکت کرد .این اس��تاد دانش��گاه اقتصاد در ادامه افزود:
دول��ت کنونی که کس��ری بودجه باالی��ی دارد بهدنبال
جب��ران آن از طریق رش��د پایه پولی اس��ت و چون یک
س��ال از فعالیت آن باقی مانده ،اینگونه فکر میکند که
اگر ابرتورم هم باش��د زیاد دولت فعلی را تحتتأثیر قرار
نخواهد داد .اما نگاه طبیبیان نگاه گذشته ،حال و آینده
اس��ت ،چون در گذشته رش��د پایه پولی باعث تورمهای
باالیی شده است .در میتوان گفت که دیدگاه من هم با
دیدگاه آقای طبیبیان همراستا است.

همت��ی بر این نکته تاکی��د دارد که ایران تاکن��ون برای پر کردن
حفرههای بودجه دس��ت به استقراض از بانک مرکزی نزده ،این در
حالی است که برخی کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند این مدعا
درس��ت نیست و بانک مرکزی اجبار ًا اقدام به چاپ اسکناس کرده
است

 احتمال بروز ابرتورم

سامتی در پایان و با تاکید بر جدی گرفتن احتمال بروز
پدیده ابرتورم گفت :باید توجه داش��ت زمانی که ما ۴۰
هزار تا  ۱۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتهایم،
تقریبا تورم  ۳۰تا  ۵۰درصدی به کشور تحمیل میشد و
حاال اگر قرار باشد  ۲۰۰هزار میلیارد تومان تأمین منابع
انجام شود ،ابرتورم هم روی خواهد داد.

 دلیل رشد نقدینگی

باشیم که هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه کشور
یک اولویت و ضرورت برای اقتصاد ایران است.

 دو نگاه متفاوت درباره استقراض

همت��ی بر این نکت��ه تاکید دارد که ایران تاکنون برای
پر کردن حفرههای بودجه دس��ت به اس��تقراض از بانک
مرکزی نزده ،این در حالی اس��ت که برخی کارشناسان
و اقتصاددانان معتقدند این مدعا درس��ت نیست و بانک
مرکزی اجبارا ً اقدام به چاپ اسکناس کرده است.
ندری نیز در همین باره به خبرنگار
گفت :وقتی
ش��ما از منابع صندوق توس��عه ملی برای تامین کسری
بودجه استفاده میکنید و در حالی که منابع این صندوق
اصال در دس��ترس نیست ،میزان اسمی منابع اختصاص
یافت��ه روی ترازنامه بانک مرکزی مینش��یند و بهعنوان
دارایی این مجموعه بهش��مار میرود .از سویی هم ،ریال
در اختی��ار دولت قرار میدهد ،اما بهدلیل عدمتوانایی در

فروش ذخایر ارزی در بازار دولت مجبور به انتش��ار ریال
برای جبران کسری بودجه میشود ،اما در جمعآوری آن
به مش��کل برمیخورد.وی در ادامه افزود :این رش��د پایه
پولی عمدتا به بحث تامین کس��ری بودجه دولت مربوط
میش��ود ،چراکه بخش قابلمالحظ��های از درآمدهای
دولت در ازای ذخایر و منابع صندوق توس��عه ملی بوده
که مس��دود هس��تند و امکان استفاده از آن وجود ندارد.
البت��ه اگر بانک مرکزی میتوانس��ت ای��ن منابع ارزی را
در بازار بفروش��د ،طبعا رش��د نقدینگی هم کمتر از این
مقدار بود .این اقتصاددان با اش��اره بر موضوع تحریمها و
مسدود شدن ذخایر ارزی ایران ،تحلیل خود را اینچنین
تشریح کرد :متاسفانه تحریمها موجب مسدود شدن این
ذخایر ش��ده و از جهتی نی��ز روی ترازنامه بانک مرکزی
هم نشس��ته اس��ت ،در نتیجه زمانی که این اعداد و ارقام
در ریال ضرب میشود ما شاهد انبساط شدید پایه پولی

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
بررس��ی آمارهای مربوط به رش��د نقدینگ��ی در ایران
در س��الهای  ۱۳۷۹ -۹۸نش��ان میدهد میانگین رشد
نقدینگی در این دوره  ۲۷.۶درصد و میانگین دو ساله نیز
 ۲۷.۲درصد بوده است.
بهگ��زارش پژوهش��کده پولی و بانک��ی بانک مرکزی،
براس��اس آمارهای منتشرش��ده از درصد رشد نقدینگی
ایران  ،۱۳۷۹ -۹۸میانگین رشد نقدینگی در ایران در دو
دهه گذشته رقمی معادل  ۲۷.۶درصد بوده است .در سال
 ۱۳۷۹رش��د نقدینگی ایران  ۲۹.۳درصد بود و در پایان
سال  ۱۳۹۸نیز به رقم  ۳۱.۳درصد رسید.

براس��اس این بررس��ی ،در س��ال  ۱۳۸۵با رشد ۳۹.۲
درصدی بیشترین و در سال  ۱۳۸۷با رشد  ۱۵.۹درصدی
کمترین میزان رشد نقدینگی در  ۲۰ساله گذشته ایران به
ثبت رسیده است .میانگین دو ساله درصد رشد نقدینگی
ایران (سالهای  )۱۳۹۷ -۹۸نیز  ۲۷.۲درصد اعالم شد.
براس��اس این گزارش ،در س��ال  ۱۳۸۰رش��د نقدینگی
 ۲۸.۸درص��د و ی��ک دهه بعد یعنی در س��ال  ۱۳۹۰نیز
 ۲۰.۱درصد بود و در  ۱۰س��ال افت  ۸.۷درصدی داشته،
ضمن اینکه وضعیت در سال  ۱۴۰۰رشد نقدینگی در چه
شرایطی قرار خواهد گرفت ،نیازمند زمان است.

این واقعیتی انکار ناپذیر است که از اوایل سال ۱۳۹۷
کش��ور تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه امریکا قرار
داش��ته و از اواخر س��ال  ۱۳۹۸نیز ش��یوع کرونا شرایط
اقتص��ادی را دش��وارتر ک��رده اس��ت .تحریمهایی که با
هدف فروپاش��ی اقتصاد کشور اعمال شده بود ،منجر به
کاهش ش��دید درآمدهای نفتی کشور شده و دسترسی
به درآمدهای ارزی را با مشکالت عدیدهای مواجه کرده
اس��ت .در این ش��رایط ،تامین بخش��ی از کسری بودجه
دولت از مس��یر منابع ارزی صندوق توسعه ملی با توجه
ب��ه در دس��ترس نبودن این ارزها ب��رای بانک مرکزی و
انباشت در ترازنامه این نهاد ،منجر به افزایش پایه پولی
شده که طبیعتا اثر خود را بر سایر متغیرهای پولی مانند
نقدینگی نیز نشان میدهد.



سخن آخر

یرس��د مس��ئوالن اقتصادی دولت و
به نظر م 
بهتبع آن بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران
نی��ز امید زیادی ب��ه انتخابات آین��ده در ایاالت
متح��ده امری��کا دارن��د و درحالحاض��ر تالش
میکنند ای��ن چند هفته باقیمان��ده را با ایجاد
موجهای مثبت اجتماعی مدیریت کنند تا پس از
انتخابات بتوانند با دولت دموکرات امریکا بر سر
یکجانبه این کشور به توافقاتی
رفع تحریمهای 
برسند .البته چنین امری طبیعتا ثمرات مثبت و
س��ازنده خواهد داشت اما نباید فراموش کرد که
در عصر رسانه و ش��بکههای اجتماعی نمیتوان
آمار و ارقام را تفس��یربهرای کرد و انتظار داشت
مردم نیز همانگونه که ما میپسندیم ،فکر کنند!
از همین رو ناظران معتقدند بهتر اس��ت دولت و
مسئوالن اقتصادی کشور صادقانه شرایط حاکم
بر اقتصاد ای��ران را برای مردم تش��ریح کنند تا
ملت بتواند چشمانداز روشنتری نسبت به آینده
معیشتی خود داشته باشد.

باجه خبر

 رونمایی از بسته اعتباری بانک توسعه تعاون

بانک توس��عه تعاون در راس��تای تحقق ش��عار جهش تولید،
همزمان با گرامیداشت هفته تعاون بهعنوان تنها بانک تخصصی
در این بخش از «بس��ته اعتب��اری فرصت ناب تعاون » رونمایی
کرد.
بهگزارش روابطعمومی بانک توسعه تعاون ،تسهیالت موضوع
«بس��ته اعتب��اری فرصت ناب تعاون» که ب��ا اولویت حمایت از
ش��رکتهای تعاونی م��ورد تصویب هیات مدیره بانک توس��عه
تعاون قرار گرفته ،حداکثر تا  ۱۰۰میلیارد ریال و فرصت ویژه ۴
ماهه تنفس در بازپرداخت طراحیشده که براساس هدفگذاری
پرداخت تسهیالت موثر ازسوی این بانک به بخشهای گوناگون

تع��اون اع��م از تولی��دی و خدمات��ی و نیز اصن��اف و بنگاههای
اقتصادی خارج از بخش تعاون با اولویت اش��تغالزایی در اقتصاد
ملی پرداخت خواهد ش��د .نرخ این تسهیالت با نگاه حمایتی از
بخ��ش تع��اون ۱۵ ،تا حداکثر  ۱۶درصد برای تعاونگران و  ۱۷تا
حداکثر  ۱۸درصد برای س��ایر فعاالن اقتصادی ،براس��اس عقد
مرابحه ،پیشبینیشده که دوره بازپرداخت آن حداکثر  ۲۴ماه
شامل  ۴ماه تنفس خواهد بود.

 بانک آینده و مردم ،مالک ایرانمال

مجتمع چندمنظوره ،تجاری ،تفریحی ،گردش��ی ،ورزش��ی،
خدمات��ی و فرهنگی ایرانمال براس��اس اس��ناد ،بهطور کامل،
متعلق به بانک آینده است و هیچ فرد حقیقی و حقوقی دیگری

در آن سهیم نیست.
به گزارش روابطعمومی و بازارافزایی بانک آینده ،خبر «انتقال
مالکیت ایرانمال به بانک آینده برای تسویه بدهی علی انصاری
با تصویب ش��ورای پول و اعتبار» کذب و جعلی اس��ت .احداث
پ��روژه بازار بزرگ ایران (ایرانمال) ،از ش��روع به کار بانک تات
در پایان س��ال  ١٣٨٨و آغاز س��ال  ١٣٨٩سر گرفته ،پس از آن،
ط��ی فرآیند ادغام و تأس��یس بانک آین��ده و انتقال داراییها و
بدهیها ،به بانک آینده منتقل ش��ده اس��ت .بانک آینده ضمن
انتشار این بیان ،حق پیگیری حقوقی و قانونی بهمنظور صیانت
از منافع س��هامداران ،سپردهگذاران ،مشتریان و ذینفعان خود
را محفوظ میدارد.

 تسهیالت رفع احتیاجات ضروری بانک ملی

بان��ک ملی ایران در ۵ماه نخس��ت س��ال بی��ش از  ۱۲هزار مورد
تس��هیالت قرضالحس��نه رفع احتیاجات ض��روری از محل منابع
قرضالحس��نه خود پرداخت کرده اس��ت .به گزارش روابطعمومی
بانک ملی ایران ،تس��هیالت قرضالحس��نه رفع احتیاجات ضروری
عموم��ا برای تامی��ن هزینه درمانی ،کمک هزینه تحصیلی ،تعمیر و
تأمین مسکن و ...با کارمزد  ۴درصد به متقاضیان پرداخت میشود.
این بانک با هدف تقویت س��نت پسندیده قرضالحسنه و همچنین
رفع احتیاجات ضروری مش��تریان ،در مدت یادش��ده افزون بر ۵۵۰
میلی��ارد و  ۷۷۵میلی��ون ریال از این تس��هیالت در ۱۲هزار و ۲۴۴
مورد اعطا کرده است.

