را نشان دهندهی عزم جدی مدیران ش��بکهی بانکی درجذب حداکثری منابع
بودجه عنوان کرد و ضمن اش��اره به نگاه ویژهی شبکهی بانکی استان به بخش
کشاورزی با تمرکز بر توسعهی طرحهای گلخانهای بهویژه هیدروپونیک باتوجه
به موقعیت خاص اس��تان وهمچنین بحران کمآبی ،افزود« :تس��هیالت بخش
کشاورزی در آذرماه سال گذشته 24هزار و 964میلیارد ریال ،پایان سال  93به
 26هزار و 668میلیارد ریال و در آذرماه امسال به  35هزار و 370میلیارد ریال
رس��یده ضمن آنکه عمدهی منابع از صندوق توس��عهی ملی به استان تزریق
شده است».
کاهش تسهیالت صادرات و واردات به علت تحریمها
وی با اشاره به کاهش تسهیالت صادرات و واردات به علت تحریمها تصریح کرد:
«تسهیالت این حوزه در آذرماه سال  93به میزان یک هزار و 800میلیارد ریال،
پایان همان س��ال  3هزار و  512میلیارد ریال و تا آذرماه سال جاری یک هزار و
 870میلیارد ریال بوده است».
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان با اشاره به توجه جدی و پیگیری
شبکهی بانکی استان در رابطه با پرداخت تس��هیالت حداکثری خوداشتغالی
کمیتهی امداد وبهزیس��تی ووام قرضالحس��نهی ازدواج جوان��ان باعنایت به
بودجهی اختصاص یافته ،بیان کرد :پرداخت وام قرضالحسنه در آذرماه سال
گذشته 14هزار و 176میلیارد ریال ،در پایان سال 14هزار و 778میلیارد ریال
و آذر امسال 15هزار و 580میلیارد ریال بوده است».
وی افزود« :کل تسهیالت اعطایی شبکهی بانکی استان کرمان تا پایان آذر سال
گذشته  126هزار و 367میلیارد ریال ،پایان سال  135هزار و  739میلیارد ریال
و 152هزار و 7میلیارد ریال تا پایان آذرماه س��ال جاری بوده که نشان میدهد
طی یک سال گذشته  20.3درصد افزایش پرداخت تسهیالت در سطح استان
داشتهایم».
امیری اظهار کرد« :در بخش مطالبات سررس��ید گذش��ته ،در آذرماه سال 93
میزان این مطالبات  3هزار و  50میلیارد ریال بوده که پایان سال  93به یک هزار
و  408میلیارد ریال رسیده بود و تا آذرماه سال جاری این مطالبات به  2هزار و
 305میلیارد ریال رسیده که طی یک سال کاهش  24.4درصدی داشته است».
وی گفت« :در بخش مطالبات معوق نیز از  4ه��زار و  103میلیارد ریال در آذر
 93به  2هزار و  933میلیارد ریال در اس��فند  93ودر پایان آذرامسال به رقمی
معادل 3هزار و 352میلیارد ریال رسیدهایم که رشد  14.3درصدی در این حوزه
را نشان میدهد».
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان بیان کرد« :مطالبات مشکوکالوصول
سرفصل نشدهی شبکهی بانکی استان کرمان در پایان آذرماه سال قبل  7هزار
و  658میلیارد ریال بوده که در آذر س��ال جاری به  8هزار و  440میلیارد ریال
رسیده است».
وی جم��ع کل مطالب��ات در آذر امس��ال را14ه��زار و 97میلیاردری��ال اعالم
کرد و افزود « :این آمار نس��بت به اس��فند س��ال گذش��ته که رقم��ی معادل
10هزارو763میلیاردریال بوده31 ،درصد رشد داشته است».
وی تصریح ک��رد« :یکی از دالیل افزایش مطالبات این اس��ت که یکس��ری از
مطالبات ما با توجه به قوانین بودجهای و دستورالعملهای مجلس تقسیط شده
اما باز هم پرداخت نشده است».
97.1درصد ،نسبت مصارف شبکهی بانکی استان کرمان به منابع
امیری اظهار کرد« :نسبت مصارف شبکهی بانکی استان کرمان به منابع در آذر
سال قبل  93.2درصد ،پایان سال  96.1درصد و پایان آذر امسال  97.1درصد
بوده است».
وی تصریح کرد« :نرخ استاندارد مصارف به منابع  80درصد است که  17.1درصد
از جیب بانک مرکزی و استانهای دیگر خرج ش��ده است ،ضمن آنکه درصد
پرداختی از میانگین کل کشور خیلی باالتر بوده و این واقعیت همراهی شبکهی
بانکی در شرایط خاص حاکم بر استان را نشان میدهد».
اقتصادِکشور ،بانکمحور است
امیری در ادامه با بیان اینکه منابع ش��بکهی بانکی محدود اس��ت ،اظهار کرد:
«اقتصاد موجود در کشور یک اقتصاد بانکمحور است و تأمین منابع مالی صرفاً

از طریق شبکهی بانکی انجام میش��ود اما باوجود تمام بیمهریها به شبکهی
بانکی ،آمار و ارقام نش��ان میدهد که در همهی طرح های اس��تان کرمان و در
مقایسه با دیگر استانها عملکرد شبکهی بانکی کرمان قابل دفاع بوده و از جمله
ساخت واحدهای مسکونی در بم نشان دهندهی همکاری بانکها با طرحهای
توسعهمحور استان است».
دبیر شورای هماهنگی بانکهای اس��تان کرمان گفت« :شبکهی بانکی استان
کرمان کار بس��یار ارزندهای انج��ام داده و در حال حاض��ر در همهی طرحهای
استان ،بانکها همکاری دارند ضمن آنکه در حوزهی بازسازی و بهسازی منازل
مسکونی شهری و روستایی نیز تاکنون تسهیالت ویژهای را ارائه کرده بهگونهای
که امروز شاهد تغییر چهرهی بسیاری از روستاهای استان هستیم.
وی همچنین در ادامه اظهار داشت« :تاکنون بیش از یک هزار واحد مسکونی در
بافت قدیم کرمان با همکاری شبکهی بانکی بازسازی شده است».
امیری تصریح کرد«:با همکاری گستردهی شبکهی بانکی استان در تعویض و
نوسازی ناوگان حملو نقل شهری و بین ش��هری نیز گامهای بلندی برداشته
شده است».
وی افزود« :با توجه به بحران آب در استان کرمان ،یکی از دغدغههای موجود این
است که اراضی به سیستم آبیاری نوین مجهز شوند که در همین راستا شبکهی
بانکی به نوعی در این زمینه کمکهای ش��ایانی کرده اس��ت که متأسفانه این
مسائل در عملکرد شبکه بانکی کمتر دیده میشود».
هرکاری میکنیم که چرخ تولید بچرخد
امیری اظهار کرد« :بانکها در اجرای منویات مقام معظم رهبری در راس��تای
اقتصاد مقاومتی و سیاستهای دولت و مسؤوالن همواره همراه هستند بهطوری
که در استان کرمان نیز شبکهی بانکی با این تعهد که به هر شکل ممکن چرخهی
تولی��د را بچرخانیم ،از هیچ کمک��ی دریغ نکرده و در قالب دس��تورالعملهای
مختلف در تقسیط بدهی واحدهای مشکلدار ،استمهال ،تنفس و تأمین سرمایه
در گردش همکاری الزم را انجام داده است».
وی تصریح کرد« :در دوران پساتحریم نیز شبکهی بانکی با دیگر دستگاهها همراه
و مطابق با سیاستهای توسعهمحور اس��تان در حال انجام کاربوده و همگام و
حامی روند توسعهی استان کرمان خواهد بود ،اما باید بپذیریم که منابع بانکی
استان محدود بود است و در مجموع اگر همراهی مس��ؤوالن استانی و نظارت
بیش��تر بانک مرکزی بر صندوقها و مؤسس��ات مالی و اعتباری صورت بگیرد،
وضعیت بهتر میشود».
مؤسسات مالی و اعتباری ،عامل تهدید اقتصاد
امیری تأکید کرد« :اگر منابع مؤسس��ات اعتباری وارد شبکهی بانکی میشد،
بدون تردید قسمت عمدهای از مشکالت تولید و صنایع استان را حل میکرد،
این در حالیست که نسبت مصارف به منابع در برخی از این صندوق ها9 ،درصد
است».
وی افزود« :یکی از مواردی که اقتصاد کل کشور را تهدید میکند ،مؤسسات مالی
و اعتباری است که کسی از منابع آنها خبر ندارد و باید این مؤسسات هدفمند
شده و بانک مرکزی نظارت بیشتری بر آنها اعمال کند».
برای حفظ اشتغال موجود واحدهای مشکلدار همکاری می کنیم
دبیر شورای هماهنگی بانکهای اس��تان کرمان گفت« :شبکهی بانکی استان
آمادگی کامل دارد تا به منظور حفظ اشتغال موجود برای واحدهایی که مشکل
سرمایهی در گردش و کمبود نقدینگی دارند ،همکاری الزم را بهعمل آورد».
ی به بانکها ،عملکرد ش��بکهی
وی در ادامه ب��ا تأکید بر اینکه با وجود بیمهر 
بانکی کرمان نسبت به سایر استانها قابل دفاع است ،بیان کرد 697« :شعبهی
بانک های دولتی در استان کرمان با یک هزار و 370دستگاه خودپرداز به مردم
خدمات ارائه میکنند که این تعداد دستگاه دراستان 3.2درصد باالتراز میانگین
کشوری است».
امیری در پایان گفتگو ب��ا «اقتصاد کرمان» دربارهی کاهش نرخ تس��هیالت و
سپردههای بانکی اظهار کرد« :موافق کاهش نرخ تسهیالت و سپرده ها هستیم،
زیرا با وضعیت کنونی ،تولیدکننده نمیتواند کار کند و باید نرخ تس��هیالت به
گونهای باشد که از توجیه اقتصادی برخوردارشود».
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