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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]روزنامه:[ کیهان

 ۱۳۹۹جمادی الثانی [ ۱۴] پانزدهم -۱۳۵۸اردیبهشت ماه   ۲۲شنبه  ]تاریخ:[

 ۱۰۷۰۴ ]شماره:[

 ۸  [:صفحه]

 

 های مذهبی و گروههای سیاسی هم وام میدهداسالمی به اقلیتبانك 

نویسی این بانك به یمن سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا سالم هللا علیها،  سخنگوی بانک اسالمی ایران گفت: پذیره

شعب روز ادامه خواهد داشت. اینکار از طریق  ۸اردیبهشت اعالم و از اول خرداد تا نهم خرداد بمدت  ۲۷در روز 

 بانک ملی در سراسر کشور و نیز در خارج از کشور انجام میشود.

این سخنگو شایعه پیشنهاد خرید پانصد میلیون تومان از سهام بانك اسالمی ایران، از طرف یکی از تجار را تکذیب 

اند و حتی شخصی  کردهکرد و گفت: طبقات مختلف مردم بطرق گوناگون در مورد تاسیس بانك اسالمی حسن استقبال 

ضمن مراجعه بدفتر موقت بانك اسالمی اعالم کرد که مایل است یك خانه مسکونی متعلق به خود را در منطقه  

 آباد و یا قیمت آنرا بعنوان كمك به مستضعفین در اختیار این بانک قرار دهد. حسن

 انواع وام

یان میپردازد، یکی وام مصرفی مانند وام مسکن به  در مورد انواع وام وی گفت: این بانك دو نوع وام به متقاض

محرومان و طبقه کم درآمد و یا وام ازدواج و غیره که این نوع وامها بدون بهره خواهد بود و دیگری وام اعتباری و  

گذاری که به متقاضیان تجار و کسبه داده خواهد شد. این نوع وام بصورت مشارکت و مضاربه و مزارعه  سرمایه

های مستضعفین متفاوت است. البته در اعطای وام نهایت بود. درصد کارمزد هم برای عملیات ارزی و خانه خواهد 

آید و حتی در مصرف وام اعطائی هم ممکن است نظارت شود. وام اعطائی بانک اسالمی دقت و مراقبت بعمل می

مسیحی و زرتشتی تعلق میگیرد و شاید  – های مذهبی مانند کلیمیایران بدون استثناء به همه مردم ایران و اقلیت

 . داد های سیاسی هم وام خواهدپرداخت وام به اقلیت ها از اولویت برخوردار باشد، بانک اسالمی حتی به گروه

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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