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استانداربااشارهبهآمارمقایسهای
 2سالزراعیگذشته

کاهش 30درصدی سطح زیر کشت و
افزایش ۱/۴درصدی خرید گندم

استانداربا اشاره به این که در سال زراعی ،92 -91
حدود  146هزار تن گندم از کشاورزان استان
خریداری شد ،خاطر نشان کرد :با این که در سال
زراعی  95 -94حدود  30درصد از سطح زیر کشت
گندم نسبت به سال  93 -92کاهش یافت اما خرید
گندم در این سال در مقایسه با آن سال  1.4برابر شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری،رشیدیان
روزگذشته در نشست مشترک با رئیس سازمان
جهادکشاورزی استان با تقدیر از عملکرد مطلوب
کشاورزان به عنوان سربازان عرصه استقالل غذایی
کشور گفت :تولید گندم استان بسیار مطلوب بود به
طوری که در سال زراعی  95 -94حدود  807هزار
تن گندم تولید شد که  29درصد نسبت به سال زراعی
قبل افزایش داشت و  609هزار تن از آن با قیمت
خرید هر کیلو  12هزار و  700ریال ذخیره سازی شد.
استاندار گفت :با وجود محدودیت منابع برای نخستین
بار در طول  50سال گذشته ،دولت تدبیر و امید گندم
را با قیمتی باالتر از نرخ جهانی از کشاورزان خرید.وی
ادامه داد :در مجموع درآمد بخش کشاورزی در حوزه
گندم در سال زراعی  95 -94به هفت هزار و 800
میلیارد ریال رسید.

•اختصاص هزار و  800میلیارد ریال برای
بخش آبیاری تحت فشار

رشیدیان گفت :سال گذشته برای بخش آبیاری
تحت فشار در استان حدود هزار و  800میلیارد
ریال و برای انتقال آب هزار میلیارد ریال اعتبار
اختصاص یافته که با این اعتبارات چهار هزار
کیلومتر خط انتقال آب با لوله،ایجاد خواهد شد.
وی افزایش تولید در بخش های دیگر را نیز
مطلوب ارزیابی و تصریح کرد :سال گذشته
دولت  600هزار تن انواع نهاده با قیمت های
مناسب را به منظور کاهش هزینه های تولید
و توجه به افزایش قیمت محصوالت تولید کننده
در اختیار بخش دام پروری استان قرار داد.
وی افزود :در برنامه پنجم توسعه  34.5درصد
اعتبارات به بخش آب شرب و  6.8درصد اعتبارات
به بخش کشاورزی اختصاص یافت که سهم آب بخش
کشاورزی از این میزان به کمتر از یک درصد رسید.

فرماندار:هیچ بهانه ایازمخابرات پذیرفته نیست
گزارش خبری
گروه سیاست رضوی
معاون استاندار و فرماندارشهرستان مشهد با
اشاره به برخی کاستیها در زمان وقوع زلزله 16
فروردین امسال ،گفت:آن چه در این میان باعث
تاسف است این که  30دقیقه ابتدایی وقوع زلزله
تمام ارتباطات تلفنی در مشهد قطع شد و اینیک
نقص جدی در حوزه خدمات مخابراتی به حساب
می آید که برای توجیه آن هیچ بهانهای قابلقبول
نیست  .شرکت مخابرات موظف است این نقیصه را
برطرف کند.این موضوع سابقه دار است و پذیرفتنی
نیست ما در مواقع بحران و نیاز ارتباطات تلفنی خود
را از دست بدهیم .به گزارش خراسان رضوی ،این
اظهارات رحیم نوروزیان در اولین جلسه شورای
اداری دستگا ههای اجرایی شهرستان مشهد در
سال ،96در پی گالیه های حسن پرکار رئیس
هالل احمر مشهد و ترکمنی رئیس بنیاد مسکن
مشهد از قطع ارتباطات تلفن ثابت و عدم آنتن دهی
خطوط تلفن همراه در مناطق زلزله زده و بخش
هایی از شهرستان های مجاور از جمله مشهد صورت
گرفت.نوروزیان همچنین اظهار کرد :البته اقدامات
هالل احمر هم نقایص و مشکالتی داشت که چون
در این جلسه حضور ندارند و قبال به آن هااعالم
شده است از ذکر آن در این جلسه خودداری می
کنم .وی با قدردانی از نهادها و مراجع دخیل در
ستاد سفر استان گفت :با برنامهریزیهای صورت
گرفته در ستاد سفر استان بر اساس اظهارات مرکز
خدمات سفر کشور ،استان خراسان رضوی رتبه
برتر را در کشور در سال گذشته داشته و مشهد
ظرفیتهای فراوانی درزمینه خدمات سفر دارد.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت:از مجموع
 1019نفر ثبتنام کننده انتخابات شورای شهر
و روستا در شهرستان مشهد ،در مجموع  128نفر
رد صالحیت شدهاند که از این تعداد بخش مرکزی
 21نفر ،رضویه  35نفر ،احمدآباد  7نفر و در دو
شهر تابعه  65نفر رد صالحیت شد هاند و  14نفر
انصرافی داشتهایم؛ بااین وصف حدود  4.5درصد
کل ثبتنا مشدگان رد صالحیت شد هاند.وی
درباره دالیل رد صالحیتها توسط هیئت اجرایی
شهرستان مشهد گفت :از این تعداد  77درصد رد
صالحیت شدگان شورای شهر و روستای شهرستان
مشهد به دلیل نقص مدارک بوده است 13 ،درصد
سوابق قضایی ،حدود  6درصد نیز محکومیت حدود
شرعی و ممنوعیت شغلی داشتهاند .تعدادی نیز بر
اساس استعالم از مراجع چهارگانه ،عدم التزام به
قانون و دیگر موارد را داشتهاند.وی افزود :نتایج
نهایی در تاریخ  2اردیبهشت به افراد اعالم میشود
تا فرصت اعتراض داشته باشند.

•افزایش تعداد صندوق رأی در نقاط شلوغ

نوروزیان افزود :حدود  1531شعبه اخذ رأی
در شهرستان مشهد داریم که از این تعداد 378
شعبه به خواهران اختصاص دارد؛ همچنین 891
شعبه در مدارس شهر مشهد و شهرهای تابعه 385
شعبه در مساجد و  48شعبه دیگر در اماکن اداری
مستقر خواهند شد.وی تصریح کرد :با توجه به
این که در سا لهای گذشته در مشهد در برخی
صندوقها بیش از  2000رأی مأخوذه داشتهایم
و این موضوع باعث ایجاد ازدحام در هنگام اخذ
رأی میشد ،امسال در نظر داریم در شعبه هایی که
بیش از  1300نفر رأی دارند شعبه های جدیدی
اضافه کنیم تا مردم بتواند راحتتر رأی خود را به

دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی:

تنها 53حزب در استانمجوزفعالیت دارند
دبیر ستاد انتخابات استان با بیان این که فعالیت
انتخاباتی و سیاسی احزاب ،تشکل ها و جبهه
های سیاسی فاقد مجوز و پروانه بهره برداری
غیرقانونی است ،افزود :در خراسان رضوی با
وجود تشکیل پرونده اولیه برای  107تشکل و

حزب سیاسی به منظور دریافت مجوز ،تاکنون
فقط  53حزب توانسته اند مجوز فعالیت از
کمیسیون ماده  10احزاب دریافت کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری  ،سید
مسعود محوالتی افزود :از مجموع  53حزب

نوروزیان ادامه داد:هیئت بازرسی انتخابات
شوراهای شهر و روستا در شهرستان مشهد تشکیل
شد و خدمتگزار معاون فرماندار به عنوان رئیس این
هیئت و اسدی معاون مدیرکل آموزش و پرورش،
رضا شجاعی مدیرکل سازمان صنعت ،معدن و
تجارت ،از اعضای این هیئت و خانم رکنی رئیس
آموزش و پرورش ناحیه  4مشهد مسئول دبیرخانه
این هیئت است که وظیفه کنترل ،مراقبت و
پیشگیری را در انتخابات شورای شهر و روستای
شهرستان مشهد بر عهدهدارند.وی گفت :در این
زلزله  12روستای شهرستان مشهد آسیب جدی
دیدند یا تخریب کامل شدند که بههیچوجه قابل
سکونت نیستند و باید بازسازی شوند.در این
جلسه ،رئیس جمعیت سازمان هالل احمر ،رئیس
بنیاد مسکن انقالب اسالمی مشهد گزارشی از
فعالیتهای صورت گرفته در مدت وقوع زلزله

و بعدازآن را ارائه کردند.وی دربخش دیگری از
صحبت های خود باانتقاد از برگزاری ضعیف
مراسم تشییع شهدا اظهار کرد :مراکز و متولیان
فرهنگی مشهد ادعاهای زیادی دارند ،ولی مراسم
تشییع شهدا آ نقدر نامناسب برگزار می شود
که نمی توان برخی حر فها را مطرح کرد.رحیم
نوروزیان افزود:سال گذشته موضوع را پیگیری
کردیم و ستادی برای انجام مراسم تشییع شهدا
تشکیل دادیم و از همه دستگاههای مربوط برای
حضور دعوت کردیم اما بعضی دستگا هها در
جلسات حضور پیدا نکردند.وی افزود :بخشی از
کوتاهیها از سوی دستگاههای اجرایی بوده است
و ما میپذیریم .بنابراین همه دستگاههای اجرایی
موظف هستند در مراسم تشییع جنازه شهدا حضور
یابند؛ اما این بخشی از کار است و متولیان فرهنگی
نیز باید به وظایف خود عمل کنند.وی تصریح
میکند :چرا باید در مراسم تشییع جنازه شهدا در
مشهد که خود صادرکننده مداح به تمام نقاط کشور
و جهان است با مشکل نداشتن مداح مواجه شویم؟

صندوقهای اخذ رأی بیندازند.

دارای مجوز فعالیت دراستان  28فقره مربوط
به جریان اصالح طلبی 18 ،فقره اصولگرا
و هفت تشکل دیگر جریان اعتدالی هستند
که همه آن ها در خانه احزاب عضویت دارند.
محوالتی سه جبهه دارای مجوز فعالیت را «شورای
سیاست گذاری اصالح طلبان کشور ،جبهه مردمی
نیروهای انقالب اسالمی و جبهه پیشرفت رفاه و
عدالت» ذکر و بیان کرد :بر این اساس شعبه های

استانی این جبهه ها مشکلی برای فعالیت ندارند.
جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز با  13حزب
منتسب به خود درخواستی در این ارتباط ارائه
کرده اند که با تکمیل پرونده و امضای دبیران کل
آن روال کار این جبهه و دریافت مجوز به انجام می
رسد و نخستین جبهه رسمی مجوز دار خراسان
رضوی منتسب به جریان اصولگرا در این استان
شکل می گیرد.

•تشکیل هیئت بازرسی انتخابات شوراها
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معاونوزیرکشوربااشاره بهدستورمقامقضایی

مشکل چکهای برگشتی
پدیده برای دریافت تسهیالت
کنسرسیوم رفع شد

معاون اقتصادی وزیرکشور گفت:موضوع چکهای
برگشتی شرکت پدیده که مانع اصلی پرداخت تسهیالت
پنج هزارمیلیارد ریالی به پدیده بود ،با دستور مقام
قضایی رفع و پرداخت تسهیالت به پدیده بالمانع شد.به
گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،بابک دین
پرست افزود :مرجع ذی صالح در دادسرای عمومی و
انقالب مشهد ،روز گذشته پرداخت تسهیالت مد نظر
در قالب کنسرسیوم بانکی را بالمانع دانست و مراتب
را به معاونت نظارتی بانک مرکزی ابالغ کرد.وی افزود:
یکی از اصلی ترین موانع قانونی که از سوی بانک مرکزی
برای اعطای تسهیالت پنج هزارمیلیارد ریالی از سوی
کنسرسیوم بانکی مطرح شده بود ،در ادامه حمایت
های بی دریغی که تاکنون مسئوالن قوه قضاییه از ذی
نفعان قانونی شرکت پدیده شاندیز داشتند ،رفع شد.
رئیس کارگروه ویژه پیگیری حل مشکالت شرکت پدیده
شاندیز افزود :پس از آن که حسب دستورات مؤکد و
مثبت رئیس کل بانک مرکزی  ،همکاری معاونت نظارتی
بانک مذکور و مدیرعامل بانک صادرات ،روند اعطای
تسهیالت مصوب پنج هزار میلیارد ریالی شرکت پدیده
شاندیز درمسیر قانونی خود قرار گرفت ،بانک مرکزی در
اوایل اسفند ماه سال گذشته با ارسال نامه ای اعالم کرد
که « اعطای تسهیالت مذکور با توجه به وضعیت فعلی
شرکت ازجمله شمول ماده  141قانون تجارت و چک
های برگشتی متعدد ،منوط به صدور مجوزی از سوی
مرجع قضایی برای مستثنی شدن شرکت از این وضعیت
است» .بنابراین مراتب از سوی وزارت کشور برای
پیگیری و بررسی موضوع به استانداری خراسان رضوی
و همچنین معاون دادستان کل کشور منعکس شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد :در نهایت با
پیگیری های انجام شده مسئوالن استانداری
خراسان رضوی و هیئت مدیره شرکت و حمایت و
همراهی قابل تقدیر مسئوالن دستگاه قضایی ،به
ویژه در دادستانی کل کشور و دادگستری استان،
مرجع ذی صالح در دادسرای عمومی و انقالب
مشهد ،روز گذشته پرداخت تسهیالت مد نظر در
قالب کنسرسیوم بانکی را بالمانع دانست و مراتب
را به معاونت نظارتی بانک مرکزی ابالغ کرد.
وی اظهار امیدواری کرد که با توجه به تایید طرح توجیهی
فنی ،اقتصادی و مالی شرکت از سوی کنسرسیوم
بانکی ،دستور صریح رئیس کل بانک مرکزی برای
اقدام عاجل دراین خصوص و در نهایت رفع موانع قانونی
موجود ،در اولین فرصت شاهد پرداخت تسهیالت
مصوب ازسوی کنسرسیوم بانکی و درنتیجه ان شاء
ا ...آغاز عملیات اجرایی پروژه پدیده شاندیز باشیم.
دین پرست همچنین از تماس تلفنی روز جاری
(روزگذشته )خود با مدیرعامل بانک صادرات و تدارک
آن بانک برای برگزاری جلسه کنسرسیوم بانکی در هفته
آینده خبر داد.

چــهــره ه ا وخــبــرها
معاونسیاسی ،امنیتیواجتماعی استانداری

حلمشکالتواحدهایتولیدیبایدباجدیتپیگیریشود
معاون استاندارگفت :در خراسان رضوی  37شهرک صنعتی با شش هزار واحد
صنعتی و حدود  190هزار واحد صنفی با  800هزار کارگر فعالیت می کنند که
حل مشکالت آنان باید با جدیت پیگیری شود.به گزارش روابط عمومی استانداری،
سید جواد حسینی اظهار کرد 800:هزار کارگر فعال در خراسان رضوی ارکان
و بازوهای اصلی تولید و توسعه استان و کشورهستند .دبیرخانه کمیسیون کار و
کارگری در این زمینه و به منظور حل و فصل مسائل کارگری الگویی را طراحی
کرده که پیش از به وجود آمدن مشکل و در حین آن راه حلهایی را ارائه می کند .

براساس آمار مقایسه ای اسفند  95با مدت مشابه ادارات کل تامین اجتماعی و کار استان مشخص شد

افزایش  9.3درصدی مقرریبگیران بیمه بیکاری استان
تامین اجتماعی استان  143.744.400.000 :تومان مقرری بیکاری طی  11ماه سال  95پرداخت شده است
با وجود اینکه بر اساس آمار استانداری طی سال 95
حدود  97هزار و  475شغل جدید در استان ایجاد
شده است اما یک منبع آگاه دربخش خصوصی به
خراسان رضوی گفت  :میانگین مقرری بگیران بیمه
بیکاری استان در سال  95نسبت به سال قبل از آن 19
درصد رشد داشته است .اگرچه تالش خبرنگار ما برای
دریافت آمار دقیق این میانگین از منابع رسمی یعنی
سازمان تامین اجتماعی استان یا اداره کل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی به نتیجه ای نرسید اما نهایتا مدیرکل
تأمین اجتماعی خراسان رضوی مجموع کل پرداختی
مقرر یبگیران بیمه بیکاری استان در  11ماهه سال
 95را  143میلیارد و  744میلیون و  400هزار تومان
اعالم کرد.محمد قوامی افزود :این رقم در  12ماهه
سال  94برابر با  125میلیارد تومان بوده است که
میزان پرداخت مقرری در سال  95نسبت به مدت
مشابه در سال  94برابر  13درصد افزایش پیداکرده
است البته بخشی از این میزان مربوط به افزایش حقوق
می شود.وی بااشاره به آمار تعداد مقرری بگیران بیمه
بیکاری در اسفند ماه  95و مقایسه آن با پایان اسفند 94
گفت :در پایان اسفند 95حدود  15759نفر مقرری
بیکاری دریافت کرده اند که این میزان در پایان اسفند
94حدود 14288نفر بوده که 9.3درصد افزایش
را نشان می دهد.محمود احمدی مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان ،نیز در پاسخ به سواالت
خراسان رضوی گزارشی را در اختیار ما قرار داد که در
این گزارش اعالم شده است :تعداد مستمر یبگیران
استان در سال  95معادل  15هزار و  437نفر بودهاند
که این تعداد در سال  94معادل  14هزار و  136نفر
بود هاندکه  8.4درصد افزایش داشته است .احمدی
همچنین افزود :در سال  95در زمینه ایجاد شغل مجدد
برای مقرر یبگیران بیمه بیکاری استان که بهصورت
غیرارادی شغل خود را ازدستدادهاند؛ توانستیم برای
 22درصد این افراد اشتغال مجدد ایجاد کنیم که از این
طریق 470 ،میلیارد ریال در منابع بیمه بیکاری استان
صرفهجویی شده است.این گزارش تعداد شاغلین استان
در سال  95را معادل یک میلیون و  927هزار و 456

نفراعالم کرده و آورده است :این تعداد در سال  94معادل
یک میلیون و  829هزار و  981نفر بوده است که خالص
اشتغال ایجادشده سال  95نسبت به سال  94معادل
 97هزار و  475بوده است .در بحث اشتغال ایجادشده در
استان در سال  95نسبت به سال  94میزان 5درصد رشد
داشتهایم.بر اساس این آمار تعداد شاغلین استان در سال
 92معادل  1میلیون و  837هزار و  997نفر بوده است که
نسبت به سالهای  93و  94این تعداد بیشتر بوده است.
این گزارش تعداد شاغلین استان در بخشهای کشاورزی
استان در سال 95را 454هزار و 640نفر ،شاغلین بخش
صنعت را  593هزار و  919نفر وتعداد شاغلین بخش
خدمات استان در سال  95را  878هزار و  897نفر اعالم
کرده است.براساس این آمار تعداد بیکاران استان در سال
 95معادل  293هزار و  300نفر بوده است که این تعداد
در سال  94معادل  281هزار و  637نفر بوده است که در
سال  95نسبت به سال  94رشد 4درصدی داشته است.

•نرخ اشتغال و بیکاری استان در مقایسه با کشور

نرخمشارکتاقتصادیدراستاندرسال 95معادل42.1
درصد بوده است که از متوسط کشوری که39.4بوده است
2.7درصد باالتر است .همچنین نرخ بیکاری استان در
مجموع سال  95معادل  13.2درصد بوده که از میانگین
12.4درصدی آن در کشور  ./8درصد باالتر بوده است.
اگرچه تالش مسئوالن استان در حوزه اشتغال با فراهم
آوردن بیش از  97هزار و  475شغل جدید طی سال 95
ستودنی است اما بی تردید باید نسبت به افزایش تعداد
مقرریبگیرانبیکاریکهنشانهایازافزایشنرخبیکارییا
الاقل عامل بی اثر کردن نرخ رشد اشتغال استان هست بی
تفاوت نماند .چه اینکه به اذعان منابع آگاهی که میانگین
افزایش تعداد مقرری بگیران استان در سال  95نسبت
به  94را حدود  19درصد اعالم کرده اند این آمارها تنها
شاغلین بیکار شده ای را نشان می دهد که از موهبت بیمه
برخوردارند و قطعااگر بیکارشدگانی که بدون قرارداد و
بیمه و یا به طور فصلی اشتغال دارند و هر لحظه ممکن است
شغلشان را از دست بدهند در این آمار لحاظ کنیم بی تردید
آمار و ارقام نجومی تر خواهد شد .

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبرداد

معاونسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانخبرداد

خودروسوزاکیوهایمای٥درخطتولیدخودروسازیخراسان

پرداخت456میلیاردتومانتسهیالترونقتولیدتاکنون
معاون امور صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گفت:تا کنون از محل
تسهیالت طرح رونق تولید در استان برای 536واحد صنعتی و کشاورزی مبلغ
 597میلیارد و  600میلیون تومان تسهیالت مصوب شده که  455میلیارد و
 900میلیون تومان آن پرداخت شده است .ناصری با اعالم این خبر به خراسان
رضوی افزود:از این میزان سهم صنعت 266واحد با 478میلیارد و  400میلیون
تومان مصوبه و  381میلیارد تومان پرداختی و سهم بخش کشاورزی  270واحد
با 119میلیارد و  200میلیون تومان مصوبه و 74میلیارد و  900میلیون تومان پرداختی بوده است .

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت  :امسال خودروهای
جدید سوزاکی و هایمای  5تولید شده در ایران خودروی خراسان رضوی وارد
بازار خواهد شد.علی رسولیان با اعالم این خبر به خراسان رضوی اظهار کرد:
سال گذشته در مجموع  141هزار خودرو در ایران خودروی خراسان رضوی تولید
شد که این میزان تولید  532شغل جدید ایجاد کرد.وی افزود :امسال نیز در این
بخش  ١٠٠میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید خواهیم داشت که با این حساب
پیش بینی می شود تولید این واحد به بیش از  ١٧٠هزار خودرو برسد وحداقل  ٣٠٠شغل جدید ایجاد شود.

براساس گزارش بانک مرکزی تا پایان دی ماه  95بانک های استان 29هزارمیلیارد تومان مانده تسهیالت دارند

29هزارمیلیارد تومان اسکناس تا نخورده!
جمال رستم زاده -گزارش وضعیت کل مانده
سپردهها و تسهیالت بانکها و موسسات اعتباری
به تفکیک استان ها در پایان دی ماه سال ۹۵
که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده،
نشان میدهد که مانده کل سپرد ههای ریالی و
ارزی در سراسر کشور حدود ۱۲۲۵هزارمیلیارد
تومان بوده که نسبت به دی ماه سال  ۹۴به میزان
۲۳۴هزارمیلیارد تومان معادل ۲۳.۶درصد
و نسبت به اسفند  ۹۴معادل ۱۵.۴درصد به
میزان ۱۶۳هزارمیلیارد تومان افزایش یافته
است که در این میان خراسان رضوی با 54هزار
میلیارد تومان مانده کل سپرد ههای ریالی و
ارزی و 29هزار میلیارد تومان مانده تسهیالت
در جایگاه سوم قرار دارد .به گزارش خراسان
رضوی ،بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان
تهران با 726هزارمیلیارد تومان و کمترین
مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد
با 2640میلیارد تومان بوده است.همچنین
میزان مانده کل سپرده های مردم دربانک های
استان در مقایسه با میزان 44هزار میلیاردتومانی
پایان دی ماه 94حدود  22.3درصد و نسبت
به میزان  47هزار میلیارد تومانی پایان اسفند
ماه  94حدود 13درصد افزایش داشته است
.همچنین مانده تسهیالت در بانک های استان
در پایان دی ماه 95نسبت به میزان 24هزار
میلیارد تومانی پایان دی ماه  94حدود 15
درصد ونسبت به میزان 26هزار میلیارد تومانی
پایان اسفند 94حدود  12درصد رشد نشان می
دهد .نسبت تسهیالت به سپرد هها در  7استان
باالی 100درصد بوده است .نسبت تسهیالت به
سپرد هها در استا نهای عمدتا محروم کشور نیز
ازجمله گلستان ،لرستان ،اردبیل ،چهار محال
و بختیاری ،ایالم ،خراسان شمالی و کهگیلویه
و بویراحمد باالتر از 100درصد بوده است اما
در دیگر استا نهای کشور این نسبت با رعایت
سپرده قانونی و کمتر از 100درصد بوده است.
رقم تسهیالت در  15استان باالتر از سپرده

بعد از کسر سپرده قانونی بوده و در استا نهای
مازندران ،گیالن ،کرمان ،سمنان ،لرستان،
قزوین ،کردستان ،زنجان ،گلستان ،لرستان،
اردبیل ،چهارمحال و بختیاری ،ایالم ،خراسان
شمالی ،و کهگیلویه و بویراحمد رقم تسهیالت بیش
از سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی بوده است.
بعد از تهران ،استا نهای اصفهان ،خراسان
رضوی ،فارس ،خوزستان ،گیالن ،آذربایجان
شرقی ،مازندران ،البرز ،کرمان ،آذربایجان غربی،
قم و یزد در مجموع بیش از 90درصد سپرد هها
را جذب کرد هاند و بقیه استا نهای کشور یعنی
 18استان فقط 10درصد سپرد ههای بانکی را
جذب کردهاند.در بخش تسهیالت نیز  13استان
شامل تهران ،اصفهان ،خراسان رضوی ،فارس،
مازندران ،آذربایجان شرقی ،خوزستان ،کرمان،
گیالن ،آذربایجان غربی ،البرز ،یزد ،کرمانشاه و
گلستان با سهم بیش از یک درصد بازار تسهیالت
معادل  87درصد تسهیالت را جذب کردهاند و بقیه
استانها یعنی  17استان دیگر در مجموع بیش از
12درصد تسهیالت را جذب کردهاند .به عبارت
دیگر تقریبا نیمی از استانها به اندازه هفت برابر
دیگر استانها تسهیالت جذب کردهاند.بااین حال
هنوز میزان جذب سپرده ها به پرداخت تسهیالت
در خراسان رضوی یکسان یا حتی متعادل نیست و
با وجود رشد  22.3درصدی جذب تسهیالت طی
10ماه سال  95نسبت به مدت مشابه سال 94
پرداخت تسهیالت در این مدت تنها  15درصد
رشد داشته است و همچنان 29هزار میلیارد تومان
از منابعی که می توانست در قالب ارائه تسهیالت
پرداخت شود و به رونق تولید و کسب و کار بینجامد
در بانک های استان مانده است .

•نگرانی استاندار از ورشکستگی بانک ها

این آمار درحالی است که رشیدیان نیز بارها در
جلسات متعددی از دست نخورده ماندن منابع
بانکی استان گالیه کرده است تاجایی که آذر ماه
سال گذشته در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر

کل مانده تسهیالت و سپرده های ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری در پایان دی 95
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نام استان

سپرده ها()2

726.7706
تهران ()1
645270
اصفهان
خراسان رضوی 548.752
268561
مازندران
505987
فارس
367638
خوزستان
آذربایجان شرقی 296113
170934
گیالن
217804
کرمان
آذربایجان غربی 154533

استان در اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت:
من نگران شکست صنعت نیستم ،بلکه نگران
ورشکستکی بانکها هستم ،چون پول بانکها اگر
نتواند به جریان افتد و به افزایش سرمایه در جریان
تولید برسد ،آن ها ورشکسته خواهند شد.باید از
بانک های کشوربرای تولید و اشتغال بهره برد.

•بانک ها معموال 70درصد منابع تسهیالت
می دهند و 30درصد را نگه می دارند

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان اما در
گفت و گو با خراسان رضوی با تاکید بر این که
هنوز این آمار و ارقام را ندیده است ،افزود :عملکرد
بانک های استان در پرداخت تسهیالت طی سال
گذشته مطلوب بوده و این نکته از سوی استاندار
نیز مطرح شده است .محمود منصوری تاکید
کرد:به طور استاندارد و بنابر قواعد بانکی ،بانک
ها تنها  70درصد سپرده های خود را پس از کسر
ذخایر قانونی به صورت تسهیالت واگذار می
کنند و پرداخت بیش از این مقدار ریسک محسوب
می شود اگرچه طی سال گذشته برخی بانک
ها تا  100درصد منابع بانکی خود را تسهیالت

سپرده بعد از کسر سپرده قانونی

تسهیالت(مانده)

6629551
573770
487265
238720
448507
329503
264141
151828
193164
137834

5666887
452787
297.069
258113
292573
206130
234509
161810
196506
136690

پرداخته اند.وی با تاکید بر این که حیات بانک
ها به سرمایه گذاری و واگذاری تسهیالت وابسته
است تصریح کرد:نباید از نظر دورداشت بانک
ها در پرداخت تسهیالت خودرا موظف می دانند
که در بخش های سودده سرمایه گذاری کنند
یا تسهیالت را به بخش ها یا کسانی بپردازند
که اطمینان به بازگشت آن قطعی است.وی
یادآورشد :با این که در شکل استاندارد جهانی
2درصد معوقه تسهیالت پرداختی برای بانک
ها منطقی است و توجیه دارد اما امروز 30درصد
تسهیالت پرداختی بانک های استان معوقه
شده است و این میزان کمی نیست .منصوری
افزود:برخالف تصور جامعه ،بانک ها از معوق
شدن تسهیالت و دریافت جریمه دیرکرد نفعی
نمی برند .با این حال براساس آمار منتشر شده
توسط بانک مرکزی ،بانک های استان تا پایان دی
ماه  95حدود  61درصد منابع خود را پس از کسر
ذخایر قانونی تسهیالت داده اند و  39درصد منابع
دست نخورده باقی مانده است .البته برای ارزیابی
نهایی عملکرد بانک های استان در سال  95باید
منتظر گزارش نهایی ساالنه بود .

