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مغایرت استانداردهای بینالمللی
با صورت سازی

اصـــاح صورتهای مالـــی بانکها توســـط بانک مرکزی
1
در ســـالهای گذشـــته موجب افزایش شـــفافیت و کشف
یادداشت زیانهـــای پنهـــان در صورتهـــای مالـــی بانک شـــد .اما
همچنان مشـــکالتی در صورتهای مالـــی بانکها وجود
دارد کـــه مدیران نیز تمایـــل چندانی به رفع آنها و تبعیت
از الزامـــات بینالمللی بانکـــداری و حتی الزامات معقول
حسابداریندارند.
حسابداری نهادهای پولی و مالی بهطور معمول یک سری
محمدهادی مهدویان
صاحبنظر پولی اقالم درآمدی موهوم شناسایی و مدیران بر اساس آن سود
و بانکی به صاحبان ســـهام و حقوق ،دستمزد و پاداش به کارکنان
پرداخت میکنند .این صورت سازیها در حسابداری اتفاق
میافتد و صورتهای مالی به دســـت آمده ،منشـــأ تصمیمات هیأت مدیره نیز
قرار میگیرد .این کار بهمنظور سودده جلوه دادن مؤسسه و بانک انجام میشود
که البته در گذشـــته کمتر این اتفاق رخ میداد ،چراکه در شرایط فعلی نسبت به
جریان اطالعات و اصالحات ،اول مســـئوالن سراغ مسدود کردن مسیر اطالعات
میروند.
برای مثال مالحظه کردیم که در تالطمهای بازار ارز ،سکه و طال مسئوالن به جای
برخورد با علت ،معلول را حذف کردند .یعنی به جای اتخاذ یک سیاست پولی و
مالی اصالحگر ،فعالیت سایتهای اعالم قیمت را متوقف کردند .به این خاطر
که تصورشـــان از راهکار غلط است .وضعیت بانکهای ایران نیز اینگونه است و
حتی موضوع حسابسازی بهصورت یک عرف در نظام بانکداری کشور درآمده
است .درحالی که نظام بانکداری ما نیازمند آن است که هرچه سریعتر از الزامات
بینالمللی و استانداردهای حسابداری پیروی کند.
ظرف  20سال گذشته استانداردهای بینالمللی در جهان با سرعت قابل قبولی
توسعه یافته و بعد از بحران مالی ســـال  2008امریکا الزام و اصرار بیشتری روی
رعایت آن میشـــود .این اســـتانداردها عملیـــات بانکـــداری و صورتهای مالی
بانکهای جهان را شـــفاف و نمایان میکند .حتی با این اســـتانداردها وضعیت
نامساعد مالی بانکها افشا میشود تا بحران جدیدی شکل نگیرد.
اجـــرای این قوانین و مقررات برای مدیران ســـخت و دشـــوار اســـت و اغلب آنها
تمایلی به رعایت این قوانین ندارند .با این حال بانک مرکزی باید بهدنبال الزام
رعایت این قوانین از ســـوی بانکها باشد تا درآمدهای موهوم ،بدهیها و ذخایر
بهطور مصنوعی بانکها را ســـودده نشان ندهد .البته بههر میزان که داراییهای
مســـموم از ترازنامه بانکها خارج شـــود ،به همان اندازه با کاهش ســـود مواجه
میشوند .حتی در بسیاری از موارد بانکها زیان هنگفتی را با اصالح صورتهای
مالی متحمل میشوند و سود صاحبان ســـهام آنها منفی میشود .این بانکها
وضعیـــت لغزانی را پیـــدا میکنند اما با این حال باید ایـــن اصالحات با توجه به
شـــرایط موجود صورت گیرد .در این باره یک ســـؤال نیز مطرح است؛ اینکه برای
جبران کاهـــش داراییها و ســـرمایه باید چه کرد؟ پاســـخ آن تزریق منابع جدید
اســـت .این سرمایه باید توسط ســـهامداران افزوده شود .در بانکهای خصوصی
سهامداران و صاحبان سهام باید سرمایه جدید بیاورند و در بانکهای دولتی این
کار به عهده خود دولت خواهد بود.
در این مسیر یک موضوع را نباید با داراییهای مسموم اشتباه گرفت .داراییهای
مسموم مواردی نظیر وامهای معوق ،داراییهای رها شده یا مصادره شده است.
این داراییها باید سالمسازی و پاکسازی شوند .با فروش اموال توقیف شده و حراج
آنها میتوان تا اندازهای شـــرایط را بهبود بخشید .این موضوع جدا از به روز کردن
اموال بانک هاست .در حسابداری و صورتهای مالی برخی از بانکها داراییها
به ارزش روز محاسبه میشود .این موضوع از نظر اصول حسابداری مشکلی ندارد
اما شـــرطهایی برای آن وجود دارد .مثالً باید در تجدید ارزیابی اموال ،اســـتهالک
نیز لحاظ شـــود و همینطور که داراییهای غیرمالـــی را تجدید ارزیابی میکنند،
تمام اقالم ترازنامه از جمله داراییهای مالی نظیر اوراق ســـهام هم به روز شود.
بایستی داراییهای مسموم را نیز از صورتهای مالی نهادها کوچک و حتی خارج
کرد .این روش حســـابداری بر اساس اســـتانداردهای بینالمللی و مرسوم است.
اســـتانداردهایی که طی دههها بانکداری بینالمللی و با آزمون و خطا به دســـت
آمده و باید ایران نیز به جمع کشـــورهای تابع آن بپیوندد .شرایط قابل مدیریت
و جبران اســـت .بنابراین اگر بســـترهای قانونی برای اقدامات مـــورد نیاز فراهم و
اصالحات نهادی الزم بدرستی انجام شود ،میتوان امید داشت بخش مهمی از
مشکالت نظام پولی و بانکی کشور بهصورت ریشهای حل وفصل شوند.

تورم و بیاعتمادی
علت کاهش سپردهگذاری

نرخ بـــاالی تورم و افزایـــش قیمتها ،ارزش پـــول ملی را
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کم کرده اســـت .وقتـــی ارزش پول ملی کم میشـــود تأثیر
یادداشت آن بر ســـپردهگذاری قرضالحســـنه بیشـــتر خود را نشان
میدهد .مردم بـــرای حفظ ارزش ســـرمایه خود هر چند
اندک ،از افتتاح ســـپردههای قرضالحسنه طی سالهای
اخیر خودداری کردند و این موضوع بر اعطای تســـهیالت
قرضالحســـنه نیز تأثیر منفی گذاشـــته اســـت .در گذشته
علیرضا دقیقی بهخاطرتشویقهاوجوایزیکهبهسپردههایقرضالحسنه
استاد دانشگاه پرداخت میشد مردم به حساب قرضالحسنه تمایل پیدا
میکردند اما با گرانی ارز این جوایز دیگر مانند قبل تأثیری بر ترغیب مردم ندارد.
جایزهها نمیتواند ارزش پولی که با سپردهگذاری کم میشود را جبران کند .با اینکه
ســـپردهگذاران قرضالحسنه انتظار ســـود ندارند ولی وقتی ارزش واقعی سپرده
آنها بهخاطر رشـــد تورم افت شـــدیدی میکند به سمت سایر سپردههای بانکی
هدایت میشوند.در سالهای گذشته نرخهای باالی سود سپردههای بانکی رشد
ســـپردهگذاری قرضالحسنه را بشدت تحت تأثیر قرار داده است .هر چند دولت
سود بانکی را کاهش داد اما بانکها خود به روشهایی مانند ایجاد صندوقهای
مختلف سعی دارند ســـپردههای مردم را با پرداخت سود بیشتر جذب کنند .اما
تورم باال عمالً جایی برای سپردهگذاری نیز باقی نگذاشته است .کاهش سود بانکی
اثری قوی روی حجم سپردههای مردم داشته است .نرخ بهره واقعی یعنی نرخ
بهره اسمی به عالوه تورم .وقتی بانک  20درصد به سپرده شما سود میدهد و از
طرفی نرخ تورم عمومی  10درصد است یعنی اینکه نرخ سود سپردهگذاری شما
در واقع  10درصد میشود نه  20درصد.وقتی تورم باال میرود و نرخ بهره متناسب
با آن باال نمیرود بدیهی است که سپردهگذاری کم میشود و سپرده قرضالحسنه
کاهش بسیار بیشتری دارد .افرادی که امکان سرمایهگذاری دارند.
پدیدههـــای اجتماعی هـــم تأثیری زیـــادی بر افت ســـپردههای قرضالحســـنه
گذاشـــته اســـت .آشـــفتگی و بیثباتی بازارها ،اعتمـــاد مردم به مـــردم و اعتماد
مردم به مســـئوالن را تنزل داده است .مردم به سمت صندوقهای خصوصی و
صندوقهای خانوادگی جذب شدهاند .مردم بجای اینکه در بانک سپردهگذاری
کنند و از بانک وام بگیرند ترجیح میدهند در صندوقهای خصوصی و خانوادگی
سپردهگذاری کنند و حس اعتماد بیشتری برای گرفتن وام از این صندوقها دارند.
مردم این حس را به سیستمهای رسمی ندارند .در حساب سپرده قرضالحسنه
صاحب حساب بدون توقع سود اقدام به افتتاح حساب میکند .بانکها طی این
ســـالها با جایزههای گوناگون سعی بر ایجاد انگیزه در مردم برای افتتاح حساب
ن مســـأله که بانکها از این ســـپردهها برای کارهـــای اقتصادی و
کرده انـــد .اما ای 
سرمایهگذاریهای سودده استفاده کردهاند و سود زیادی از این طریق نصیب خود
کردند و چه مقدار را به مردم نیازمند پرداخت کردهاند برای مردم شفافســـازی
نکردنـــد به این ترتیب اعتماد مردم به بانکها به کمترین میزان رســـید .کاهش
اعتماد به سیستمهای رسمی سیستمهای موازی زیادی را به وجود آورد و جالب
اینکه مردم به سیستمهای موازی اعتماد بیشتری دارند.
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روز بیست و یکم مهر ماه جاری سران قوا درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
اختیـــارات ویژهای برای اصـــاح نظام بانکی بـــه رئیس کل بانک مرکـــزی دادند تا
پروژهای که ضرورت آن از ســـالها پیش احســـاس میشد در ســـال  1397به مرحله
عملیاتی برسد .از آنجا که اقتصاد ایران بانک محور بوده و شبکه بانکی نقش و سهم
باالیی در تأمین مالـــی اقتصاد (حدود  80درصد) برعهـــده دارند ،ضعف این نظام
بهصورت مستقیم بر بخشهای واقعی اقتصاد ملی تأثیر میگذارد و برهمین اساس
اصالح این نظام که به اعتقاد مسئوالن و اقتصاددانان با مشکالت ساختاری بسیاری
مواجه اســـت میتواند راهی برای ســـامان دادن اقتصاد باشد .یکی از مشکالتی که
نظام بانکداری ایران به آن دســـت به گریبان اســـت تعداد زیاد بانکهای کشـــور
است که از اواخر دهه  70شمسی بهصورت جهشی بر تعداد بانکهای کشور افزوده
شد .درحالی که بانکها میبایســـت با اعطای تسهیالت و تأمین مالی خرد و کالن
راه را برای توســـعه اقتصادی بازکنند اما بیراهه رفتن برخی از بانکها و صورتهای
مالی ناتراز آنها که مملو از ســـودهای موهوم و زیانهای آشـــکار اســـت باعث شده
است تا این دســـته از بانکها بر معضالت نظام اقتصادی ایران بیفزایند .درهمین
راستا طرحهای متعددی برای به ســـامان کردن تعدد بانکها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی در دستور کار بوده اســـت .یکی از این طرحها ساماندهی مؤسسات مالی
و اعتباری غیرمجاز بود که با حدود  6000مورد ضربات ســـنگینی به اقتصاد ملی وارد
کردنـــد .این طرح با تعیین تکلیـــف تعاونیهای اعتباری باقی مانده درپایان ســـال
گذشته به مراحل پایانی خود نزدیک شد تا پس از تسویه کامل با سپردهگذاران آنها
این پرونده پرماجرا بسته شود .با خالص شدن بانک مرکزی از شر غیرمجازها بخش
دوم ســـاماندهی بازار پول کشور که همان ادغام بانکهای مجاز است کلید خورد تا
بدین وسیله دومین ادغام بزرگ بانکی کشور عملیاتی شود.
ëëمرحلهنخستادغام
در ابتـــدای انقـــاب اســـامی ایـــران و دهه
 50شمســـی با ادغـــام گســـترده بانکهای
خصوصـــی موجـــود در آن زمـــان ،مرحلـــه
نخســـت ادغـــام بانکهـــا رقم خـــورد .اوج
فعالیـــت بانکهـــای غیردولتـــی در رژیـــم
پهلوی ،به ســـال  1352بـــاز میگردد .در آن
ســـالها دهها بانک و مؤسسه مالی اعتباری
خصوصی همانند بانکهای بازرگانی ایران،
تهـــران ،صـــادرات ایـــران ،پـــارس ،عمران،
اعتبـــارات صنعتی ،تجـــارت خارجی ایران،
اعتبارات ایـــران ،ایـــران و انگلیس ،تجارتی
ایران و هلند ،کار ،توســـعه صنعتی معدنی
ایـــران ،بینالمللـــی ایـــران و ژاپـــن ،ایران و
خاورمیانـــه ،ایرانیـــان ،اعتبـــارات تعاونی و
توزیع ،ایرانشـــهر ،شـــهریار ،صنایـــع ایران،
داریـــوش ،توســـعه ســـرمایهگذاری ایـــران،
ساختمان ،ایران و عرب ،بینالمللی ایران،
گسترش آذربایجان ،گسترش خزر ،گسترش
خوزستان و فرهنگیان فعال بودند.
اما پس از پیروزی انقالب اسالمی ،تمام
بانکهـــای خصوصـــی در ایران بر اســـاس

الیحـــه  6738و ســـپس الیحـــه حفاظت و
توســـعه صنایـــع مصوبـــه شـــورای انقالب،
دولتی شدند .براین اساس بانک «تجارت»
از ادغـــام  12بانـــک و بانک ملـــت از ادغام
 10بانک تأسیس شدند.
بانکهای صنعت و معدن ،کشاورزی و
مسکن نیز از ادغام برخی دیگر از بانکها و
مؤسسههای اعتباری تشکیل شدند .دولتی
شـــدن بانکها بعدهـــا در اصـــل  44قانون
اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفت .پس از آن
به مدت 20سال صندوقهای قرضالحسنه،
تنها نهادهـــای مالـــی غیردولتی به شـــمار
میآمدند که اجازه فعالیت رسمی داشتند.
اما به مرور زمان تأســـیس مؤسســـههای
مالی اعتباری از ســـال  ۱۳۷۶زمینه تأسیس
بانکهـــای خصوصـــی را فراهـــم کـــرد .در
نهایـــت بانـــک مرکـــزی در اســـفند ۱۳۷۷
موافقـــت خـــود را بـــا تأســـیس بانکهـــای
خصوصی اعالم کرد.
حال پس از گذشـــت  20سال از موافقت
بانـــک مرکـــزی بـــا تأســـیس بانکهـــای
خصوصـــی هماکنون  22بانـــک خصوصی

در نظام پولی کشور اکنون نیروی انتظامی ،سپاه و ارتش
به ترتیب بنیانگذاران و سهامداران اصلی بانکهای
قوامین ،انصار و حکمت ایرانیان هستند و مؤسسه
اعتباری کوثر به وزارت دفاع و نیروهای مسلح تعلق دارد؛
اغلب این بانکها تا پیش از اخذ مجوز از بانک مرکزی در
قالب صندوقهای قرضالحسنه فعال بودند و در فرآیند
ساماندهی نظام پولی کشور در اواخر دهه هشتاد ،مجوز
تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباری را دریافت کردند
دارای مجـــوز در کشـــور فعـــال هســـتند.
درمجموع نام  40بانک و مؤسســـه اعتباری
غیربانکی در فهرست نظام بانکداری ایران
دیـــده میشـــود کـــه از این جمـــع  22بانک
خصوصـــی 7 ،بانـــک دولتـــی 5 ،مؤسســـه
اعتبـــاری غیربانکی 4 ،بانـــک خارجی ،یک
بانک مشـــترک ایرانی خارجی و یک بانک
در انتظار دریافت مجوز هستند.
همـــان گونه که اشـــاره شـــد ایـــن تعداد

بانک و مؤسسه نه تنها مشکلی از مشکالت
اقتصـــاد ایران حل نکرد بلکـــه باری هم بر
دوش اقتصاد ملی اضافه کردند.
درهمین راستا پس از سالها بحثهای
جسته و گریخته درخصوص ادغام بانکها
از ماههای پایانی سال گذشته فرآیند ادغام
بانکهـــا بخصـــوص بانکهـــای نظامـــی
بهصورت رســـمی آغاز شـــد .هرچند طرح
ادغـــام از برنامههـــای اعـــام شـــده بانک

مرکـــزی عقبتر اســـت ،ولی بـــا اختیارات
ویـــژهای کـــه عبدالناصر همتـــی رئیس کل
بانک مرکـــزی از ســـران قوا دریافـــت کرده
اســـت انتظار میرود این فرآیند با ســـرعت
بیشـــتری طی ماههای باقی مانده از ســـال
 97پیـــش رود .برپایـــه طـــرح بانک مرکزی
که از انتهای ســـال گذشته بهصورت رسمی
رونمایی شـــد بانکهای نظامی در اولویت
ادغام قرار دارند.
ëëادغام مؤسسه ثامن در بانک انصار
در شهریورســـال گذشـــته امیر ســـرتیپ
امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مســـلح اعالم کرد کـــه مؤسســـههای مالی
وابســـته به نهادهای نظامـــی در چارچوب
قانون ســـاماندهی میشـــود .بـــه گفته وی،
بانک مرکـــزی برنامهای برای ســـاماندهی
همه مؤسســـههای مالی و اعتباری سراســـر
کشـــور دارد کـــه در آن همـــه جوانب و حق
و حقـــوق ســـهامداران رعایـــت میشـــود؛
وزارت دفـــاع نیـــز در چارچـــوب همـــان
قوانیـــن ،ســـاماندهی مؤسســـههای مالی و
اعتبـــاری وابســـته بـــه نهادهـــای نظامی را

به ازای هر  100هزار ایرانی  30شعبه وجود دارد

ایران در جایگاه  31دنیا از نظر تعداد شعب بانکی

گروه اقتصـــادی /در ایـ ــران  20هزار
و  475شـ ــعبه و  2314باجـ ــه بانکی
وجـ ــود دارد .ایـ ــن بر مبنـ ــای آخرین
اطالعاتی اسـ ــت که در سامانه بانک
مرکزی وجـ ــود دارد .با این حسـ ــاب
تقریبـ ــاً بـ ــه ازای هـ ــر  100هـ ــزار نفر،
 30شـ ــعبه بانکی وجود دارد .بانک
جهانی نیز در آخریـ ــن گزارش خود
از وضعیـ ــت بانکی کشـ ــورها ،تعداد
شـ ــعبههای بانکهای تجـ ــاری را به
ازای هـ ــر 100هزار نفر بزرگسـ ــال31 ،
شـ ــعبه گـ ــزارش داده اسـ ــت .این در
حالـ ــی اسـ ــت کـ ــه متوسـ ــط جهانی،
12.5شـ ــعبه اسـ ــت و ایـ ــران بـ ــرای
رسـ ــیدن به این میانگین باید تعداد
شـ ــعبات بانکـ ــی خود را بـ ــه 8868
شـ ــعبه برسـ ــاند که نیاز به حذف 11
هزار و  730شعبه بانکی دارد.
بیشـ ــترین تعـ ــداد شـ ــعب بانکی
در ایـ ــران بـ ــا  3101شـ ــعبه ،متعلـ ــق
بـ ــه بانـ ــک ملی اسـ ــت و بعـ ــد از آن
نیـ ــز صادرات بـ ــا  2329شـ ــعبه قرار
دارد .بانک خاورمیانـ ــه نیز در میان
بانکهـ ــای خصوصی با  17شـ ــعبه
کمترین تعداد شـ ــعبههای بانکی را
دارد و بانک مشترک ایران و ونزوئال،
یک شعبه دارد.
بـــر اســـاس آمـــار صنـــدوق
بینالمللی پـــول ،کلمبیا بـــا 257.7
شـــعبه بـــه ازای هـــر  100هـــزار نفـــر،
بیشترین تعداد شـــعبههای بانکی را
در اختیار دارد .سن مارینو با 238.8
شـــعبه در جایگاه دوم و لوکزامبورگ

نیـــز با  76.8شـــعبه در جایگاه ســـوم
رده بندی کشـــورها بر اســـاس تعداد
شـــعبههای بانکی قـــرار دارد .در این
رده بندی کشـــورهای توسعه یافتهای
مانند ایتالیا ،سوئیس و فرانسه نیز به
ترتیـــب در ردههای دهـــم ،یازدهم و
شانزدهم قرار دارند .ایران نیز در این
رده بندی در جایگاه 31ام قرار گرفته
اســـت .کمترین تعـــداد شـــعبههای
بانکـــی بـــه ازای هر صد هـــزار نفر نیز
متعلق به کشـــورهای آفریقایی مانند
نیجریه ،کنگو و چاد است .در آخرین
رده نیز اوکراین با  0.56شعبه به ازای
هر صد هزار نفر قرار گرفته است.
بر اساس گزارش دنیای اقتصاد،
در پژوهشـ ــی دیگـ ــر از سـ ــوی بانـ ــک
جهانی ارتباط تعداد شعب بانکها
و نظـ ــام تأمیـ ــن مالی کشـ ــورها ،نیز
بررسی شـ ــده است .در این پژوهش،
دو گـ ــروه از کشـ ــورهایی کـ ــه نظـ ــام
تأمیـ ــن مالـ ــی آنهـ ــا بانک محـ ــور و
سرمایه محور است ،مقایسه شدند.
نظامهـ ــای اقتصـ ــادی مختلـ ــف
کشورهایی که در این گزارش بررسی
شـ ــده بودند ،از منظر تراکم شـ ــعب
مورد بررسی قرار گرفتند.
بهطـ ــور میانگین ،تراکم شـ ــعب
بانکهـ ــا نسـ ــبت بـ ــه  ۱۰۰هـ ــزار نفر
جمعیت در کشـ ــورهای بانک محور
بیشـ ــتر از کشـ ــورهای بـ ــازار سـ ــرمایه
محور است.
میانگین ارزش شـ ــاخص مذکور
در کشـ ــورهای منتخب بانک محور و

سرمایه محور به ترتیب  ۲۴ /۴۲و  ۱۸ /۵۱است .همچنین
تراکم شـ ــعب بانک نسـ ــبت به مسـ ــاحت در کشـ ــورهای
منتخب بانک محور و سرمایه محور ،بهطور میانگین/۱۳ ،
 ۳۷و  ۱۴ /۹۱اسـ ــت .این نتایج نشان میدهد بین تعداد
شـ ــعب و نظام اقتصادی کشـ ــورها ،رابطـ ــه معنیداری
وجـ ــود دارد .بـ ــا توجه به بانک محور بـ ــودن نظام تأمین
مالی ایران ،نسـ ــبت شـ ــعب بانکها بـ ــه جمعیت برای
ایـ ــران ( ،)۳۱ /۲۹بـ ــه میانگیـ ــن همیـ ــن نسـ ــبت بـ ــرای
بانکهای کشورهای بانک محور ( )۲۴ /۴۲نزدیک است.
نسبت شعب بانکها به مسـ ــاحت کشور برای ایران
( ،)۹ /۹۳به میانگین همین نسبت برای کشورهای بانک
محور ( )۳۷ /۱۳به مراتب عدد پایینتری است.
تعداد شعبات بانکهای تجاری
به ازای هر  100هزار نفر بزرگسال در جهان

جهان

12.5

آسیای شرقی و دریای پاسیفیک

11.5

امریکای التین و دریای کارائیب

13.2

آسیای جنوبی

9.6

اروپا و آسیای مرکزی

خاورمیانه و شمال آفریقا
جنوب صحرای آفریقا

کشورهایی با درآمد پایین

22.7
14.7
5.3
9.2

کشورهایی با درآمد متوسط پایین

15.1

ایران

31.3

کشورهایی با درآمد باال
ترکیه
چین

17.6
18.1
8.8

منبع:بانکجهانی

تعداد شعبههای بانکهای ایران

نام
ملی
صادرات
کشاورزی
سپه
تجارت
ملت
مسکن
انصار
رفاه کارگران
قوامین
قرض الحسنه مهر ایران
پست
توسعه تعاون
پارسیان
ایران زمین
پاسارگاد
شهر
سینا
اقتصاد نوین
قرض الحسنه رسالت
آینده
سامان
حکمت ایرانیان
سرمایه
کارآفرین
گردشگری
دی
صنعت و معدن
توسعه صادرات
خاورمیانه
مشترک ایران و ونزوئال
مجموع

تعداد شعبه
3101
2329
1837
1667
1613
1471
1256
1058
1056
730
570
407
398
345
332
328
261
258
252
215
205
137
132
119
109
89
81
60
41
17
1
20.475

تعداد باجه
181
556
78
149
474
518
17
47
6
7
16
17
45
10
9
3
86
14
29
3
73
3
1
2
2314

منبع:بانکمرکزی

