در گفتوگوی دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان با «اقتصاد کرمان» مطرح شد؛

کارنامه شبکه بانکی
در همراهی با توسعه کرمان

مرضیه کاربخش :دبیر ش��ورای هماهنگی بانکهای اس��تان در گفت و گو با
«اقتصاد کرمان» ،با اشاره به عملکرد شبکهی بانکی استان کرمان طی  9ماه اول
سال  94بیان کرد« :کل منابع پساندا ِز بانکهای استان در پایان آذرماه سال
جاری  18هزار و 988میلیارد ریال بوده است .این در حالیست که این منابع در
آذرماه سال گذش��ته 17هزار و 493میلیارد ریال و در اسفندماه  93معادل18
هزار و 954میلیارد ریال بوده که نشان از افزایش 2درصدی مجموع منابع پس
انداز بانکی استان نسبت به اسفندماه  93دارد».
«حسن امیری» افزود« :این امر بیانگر این واقعیت است که سپردهگذاران منابع
خود را باتوجه به رکود موجوددرکشور ،از حسابهای پسانداز خارج و به سمت
سپردههای گران قیمت سوق دادهاند».
امیری با بیان اینکه نسبت به کل منابع در ش��بکهی بانکی،منابع ارزان قیمت
استان 24درصد و گران قیمت 76درصد را به خود اختصاص داده است ،تصریح
کرد« :میزان منابع سپردهی جاری در پایان آذرماه سال  93به میزان18هزار و
903میلیاردریال بوده است که در اسفندماه سال  93به  19هزار و 5میلیاردریال
افزایش پیدا کرده و در پایان آذر امسال نسبت به پایان سال قبل کاهش داشته
و به رقمی معادل  17هزار و  542میلیارد ریال رسیده است».
وی با اشاره به کاهش  7.7درصدی سپردههای جاری در سال  94نسبت به سال
گذشته بیان کرد« :این مس��ئله نیز به نحو بارزی نشاندهندهی رکود در  9ماه
نخست سال جاری نسبت به سال قبل است».
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان با اشاره به اینکه این آمار مربوط
به بانکهای زیر نظر ش��ورای هماهنگی اس��ت ،گفت« :کل منابع ارزان قیمت
استان در آذرماه سال گذشته  36هزارو  396میلیارد ریال ،در اسفند  93به 37
هزار و 959میلیارد ریال و آذرماه س��ال جاری به  36هزار و  531میلیارد ریال
رسیده که نش��اندهندهی کاهش  3.8درصدی نس��بت به پایان سال گذشته
است».
وی اظهار کرد« :سپردههای کوتاهمدت بانکی که در حال حاضر منابع گرانقیمت
بانکهای استان را شامل میش��وند و نرخ باالیی از لحاظ هزینههای عملیاتی
شبکهی بانکی به خود اختصاص میدهند ،در آذرماه سال گذشته به میزان36
هزار و  242میلیارد ریال بوده ،در اسفندماه  93به  38هزار و 688میلیارد ریال
رسیده و درآذرماه سال جاری  46هزار و  386میلیارد بوده است».
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گرایش کرمانیها به سمت سپردههای گرانقیمت
امیری افزود« :میزان س��پردههای کوتاه مدت در آذرماه امسال نسبت به پایان
آذرسال گذشته 28درصد افزایش داشته و مش��خص است که مردم تمایلی به
س��پردههای ارزان قیمت ندارند و یکی از دالیلی که قیمت تمام ش��دهی پول
در اس��تان کرمان تا پایان آذرماه  20.94درصد بوده ،همی��ن گرایش مردم به
سپردههای گران قیمت است».
وی تصریح کرد« :مبلغ سپردههای بلندمدت شبکهی بانکی استان از  56هزار و
753میلیارد ریال در آذر 93به  59هزارو  749میلیارد ریال در اسفندماه همان
سال و به  69هزار و271میلیارد ریال در آذر سال  94رسیده است».
مدیر شعب بانک سپ ِه استان کرمان بیان کرد« :سپردههای گران قیمت از 92
هزار و 995میلیارد ریال در آذرماه سال قبل به 98هزار و 437میلیارد ریال در
اسفند  93و  115هزار و 657میلیارد ریال در آذرماه سال جاری رسیده که طی
یک سال شاهد رشد  24.4درصدی بوده است».
دبیر ش��ورای هماهنگی بانکهای اس��تان کرم��ان اظهار ک��رد« :در مجموع
س��پردههای مؤثر ش��بکهی بانکی اس��تان در آذرماه سال گذش��ته  129هزار
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وی افزود« :نسبت
س��پر د ه ها ی
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امیری گفت« :نسبت سپردههای گرانقیمت به سپردهی مؤثر در پایان آذرماه
سال قبل  72درصد بوده اس��ت که این نسبت در اس��فند همان سال تغییری
نداشته هرچند در پایان آذرماه جاری به76درصد رس��یده است که رشد قابل
توجهی در این زمینه به حساب میآید».
رشد  23.7درصدی پرداخت تسهیالت به حوزه صنعت و معدن
پرداختی ش��بکهی بانکی استان کرمان به
وی تصریح کرد« :میزان تسهیالت
ِ
بخش صنعت و معدن در آذر س��ال گذش��ته  12هزار و  532میلیارد ریال ،در
اسفندماه همان سال 16هزار و 90میلیارد ریال و تا پایان آذر امسال  19هزار و
 897میلیارد ریال بوده است».
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان همچنین ادامه داد« :در بخش
صنعت و معدن تسهیالت کمتری پرداخت شده بود و در سال جاری سعی شده
با توجه به شرایط ویژهی اقتصادی استان ،این بخش به صورت ویژه مورد توجه
قرار گیردکه افزایش سهم این بخش از  9.9به 13.1درصد مؤید این توجه و نگاه
ویژه در شبکهی بانکی در بخش صنعت و معدن است به نحویکه در پرداخت
تسهیالت صنعت و معدن نسبت به س��ال گذشته رشد  23.7درصدی را شاهد
بودیم».
امیری با اش��اره به اینکه با توجه ب��ه زلزلههای بم ،زرند و راور ،س��طح ارائهی
تسهیالت حوزهی مسکن در استان با سایر اس��تانها به هیچوجه قابل مقایسه
نیست،بیان کرد« :تسهیالت بخش مسکن استان نیز تا پایان آذرماه سال گذشته
 38هزار 591میلیارد ریال ،در پایان همان سال  40هزار و 245میلیارد ریال و در
پایان آذرماه سال جاری به 51هزار 937میلیارد ریال رسیده که بخشی مربوط
به تعهدات ما در قسط آخر شهرستانها و بخش��ی در بازسازی و بهسازی بافت
فرسودهی شهری بوده که طی یک سال گذشته  34.6درصد رشد داشته است،
ضمن اینکه مبلغ قابل توجهی به سرفصل مطالبات از دولت منتقل شده است».
وی استفادهی حداکثری ازمنابع صندوق توسعهی ملی نسبت به سایراستانها

