گزارش عملکرد شبکه بانکی استان کرمان منتشر شد

مازاد مصارف نسبت
به منابع بانکی استان
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اقتصاد کرمان :مازاد مصارف نسبت به منابع بانکی در حالی در ساختار بانکی وی ادام��ه داد:
کرمان و ایران به یک قاعده تبدیل شده است که در حالت استاندارد در یک نظام همچنی��ن پرداخت
بانکی انتظار میرود تا  80درصد مناب��ع به شکل تسهیالت به مصرف برسد .این  12ه��زار میلی��ارد
چالشی است که در نهایت و به اعتقاد کارشناسان ،اثر خود را در رشد نقدینگی و ری��ال مناب��ع ب��ه
نرخ تورم نشان خواهد داد چرا که بخش عمدهای از شکاف ایجاد شده میان منابع حوزه صنع��ت24 ،
و مصارف را بانکها از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران میکنند .بر اساس هزار میلی��ارد ریال
این گزارش ،روند فزونی مصارف به منابع در سیستم بانکی استان در سال های به کش��اورزی14 ،
اخیر نیز وجود داشته و همین تسهیالت دهی بیش از توان بانکها  ،ضرورت ایجاد هزر میلی��ارد قرض
الحسنه به زوج های
نظم پولی و نظام مالی سیستم بانکی را دو چندان ساخته است.
این گزارش می افزاید دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان هم با تشریح ج��وان و  ...بخ��ش
عملکرد شبکه بانکی استان در دولت یازدهم،بیشتر بودن مصارف بانکی کرمان دیگ��ری از عملکرد
نسبت به منابع را تایی��د کرد و افزود :در حال حاضر مناب��ع بانکی استان کرمان شبکه بانکی استان
 135هزار میلیارد ریال است که این میزان جدا از بحث مطالبات بوده و  126هزار کرمان است.
میلیارد ریال در ح��وزه های مسکن ،صنعت و معدن ،ص��ادرات و واردات ،قرض حسن امیری افزود:با
وجود شرایط دشوار
الحسنه ،خدمات بازرگانی و  ...پرداخت شده است.
حسن امیری اظهار داشت :اگر میزان مطالبات بانک ها که  15هزار میلیارد ریال شبکه بانکی ،بزرگ
است به این عدد اضافه شود ،پرداختی ها از جمع مناب��ع استان بیشتر است در تری��ن پ��روژه های
حالی که حداکثر میزانی که بانک ها می توانستند طبق قانون پرداخت کنند  80است��ان کرم��ان با
درصد منابع بوده است .وی به ایسنا گفت :دو مشکل اساسی که در استان به وجود مشارک��ت شبک��ه
آمد و در افزایش معوقات بانکی هم اثر بسیاری داشته ،وقوع زلزله های بم و زرند بانکی فع��ال شده و
بود که بخش عظیمی از منابع بانکی استان را هم در قالب پروژه ای فرا استانی و در حوزه بافت فرسوده ،مردم عمدتا از منابع بانکی با نرخ پایین استفاده می کنند.
امیری با اشاره به مشارکت بانک ها در بهسازی و بازسازی  100درصدی برخی
ملی به سمت بازسازی این دو شهر سوق داد.
امیری با اشاره به اینکه شبکه بانکی مشکالت خ��اص خود را دارد ،تصریح کرد :روستاها ،ادامه داد :همچنین بانک های استان در ط��رح های بزرگ کشاورزی
شرایط مانند قبل نیست و مردم نسبت به مسائل اقتصادی آگاه شده و خودشان همکاری داشته اند و با توجه به بحران کم آب��ی در استان تالش بر این است که
در بخش های مختل��ف سرمایه گذاری انجام می دهند ک��ه این امر موجب بروز حداکثر استفاده از مناب��ع آب از طریق مکانیزه کردن کش��اورزی صورت گیرد
و شبکه بانکی در بحث گلخان��ه ها و استفاده از سیستم آبی��اری نوین همکاری
مشکل در تامین و تجهیز منابع بانک ها شده است.
میکند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان بیان
وی گفت :در زمینه ارای��ه خدمات بانکی در سراسر
کرد :در بحث معوقات بانکی طب��ق مواد  29 ،28و
استان هم عالوه ب��ر موسسات اعتباری و بانک های
 11موظف به اجرای قوانین مجلس و بانک مرکزی
در حال حاضر منابع بانکی استان
خصوصی ،در حال حاض��ر  668شعبه بانک با بیش
برای تقسیط بدهیها هستیم و به پرونده هایی که
کرمان  135هزار میلیارد ریال است
از  6هزار و  500نفر پرسنل ب��ه مردم خدمات ارایه
از طریق شورای گفت و گوی استان به بانک ارجاع
که این میزان جدا از بحث مطالبات
می دهد.
داده شده ،کمک کرده و استمهال و تقسیط را انجام
بوده و  126هزار میلیارد ریال در
وی افزود 700 :دستگاه خودپرداز و  100هزار پایانه
داده ایم.
حوزه های مسکن ،صنعت و معدن،
فروشگاهی ،سرویس دهی گست��رده ای در سطح
 15هزار میلیارد ریال تسهیالت معوق
صادرات و واردات ،قرض الحسنه،
استان به مردم داشته و از حمل و نقل پول جلوگیری
وی تاکید ک��رد :معوقات ،شبکه بانک��ی استان را با
خدمات بازرگانی و  ...پرداخت شده
می کنند امیری با بیان اینک��ه در حال حاضر 500
مشکل مواجه کرده و در حال حاضر  15هزار میلیارد
است.
هزار نفر در استان کرمان از خدمات اینترنت بانک
ریال تسهیالت بانکی معوق در کرمان داریم.
استفاده کرده و یک میلیون و  400هزار کارت ،در
حسن امیری افزود :اگ��ر مسووالن و مردم واقعا می
خواهند در جهت استراتژی استاندار و مثل��ث توسعه استان اقدام جدی صورت دست مردم است ،بیان کرد :شبکه بانکی در استان کرمان رسالت خود را در بخش
بگیرد ،باید کمک کنند تا مطالبات بانک ها برگردد و به شبکه بانکی تزریق شود های مختلف اقتصادی و خدماتی انجام داده است.
تا بانک های استان از شرایط فعلی خارج شوند .دبیر شورای هماهنگی بانک های دبیر شورای هماهنگی بانک های استان ،در پایان با اش��اره به تخلف بانکی 12
استان کرمان با اشاره به اینکه بیش از  72درصد منابع بانکی گران قیمت هستند ،هزار میلیاردی کرمان ،خاطر نشان کرد :در هر سازمانی ممکن است مشکالت و
تصریح کرد :بیشترین درصد پرداختی شبکه بانکی استان مربوط به بخش مسکن یا کارمند متخلفی باشد که نمی شود آن را به حساب کل آن مجموعه گذاشت.
با  38هزار میلیارد ریال است که بخش مولد بوده و موجب اشتغال می شود.

