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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گزارش
در پی تبادل نکردن اطالعات  9بانک در استان

گزارش

نحوهمصارف10درصدمنابعبانکی استان شفاف نیست

•نحوه و میزان مصارف  10درصد منابع
بانکی مشخص نیست

مرتضی اشرافی در گفت و گو با خراسان رضوی

•وضعیت کمیسیون هماهنگی بانکهای
استان و یک اختالف نظر

محمود مــنــصــوری ،دبــیــر اســبــق کمیسیون
هماهنگی بانکهای استان در گفت وگــو با
خراسان رضــوی در ایـن بــاره اظهار می کند:
شورایهماهنگیبانکیکتشکیالتسمبلیک
و تشریفاتی به شمار میآید اما زمانی که وارد
عملکرد این شورا میشویم خواهیم دید این شورا
نهتنها مشکالت سیستم بانکی و هماهنگیهای
بین بانکها را سامان میدهد بلکه هماهنگی با
دستگاههای استانی و مردم از طریق همین شورا
انجام میشود و حالت اجرایی به خود میگیرد.
اگر در چنین شرایطی دبیر کمیسیون بخواهد
نگاه تشریفاتی داشته باشد نشستها کام ً
ال
عادی خواهد بود اما اگر به جنبه فنی عملکرد
کمیسیون نگاه شود در جلسات مهم استانی و
حتی حضور وزیــران ،دبیر کمیسیون بانکها
میتواند درباره کارکرد و عملکرد شبکه بانکی
گزارش دهد و از آن دفاع کند.
وی ادامه داد :عالوه بر اینزمانی که نگاه فنی به
این کمیسیون تقویت شود در جلسات استانی
و تصمیمگیر یهای مهم ،اعضای کمیسیون
هماهنگیهای بانکها حضور خواهند یافت
و از راهبردهای کالن استان پیروی خواهند
کرد و منتفع خواهند شــد.در چنین شرایطی

عکس :تزیینی است

«االن حدود 9بانک که عمدت ًا خصوصی هستند
در همین استان سپردهها و منابع مردم را جمع
میکنند ،ولــی هیچ گــزارشــی بــه کمیسیون
هماهنگی بانکها نمیدهند ،ایــن منابع از
استان خارج میشود ،کجا میرود ما خبر نداریم،
شفافیت نیست ،منابع مردم که باید در خدمت
توسعه استان باشد از استان خــارج میشود،
اولتیماتوم هم دادیم که بیایند اطالعاتشان را
بدهند و پولهایشان را به داخل استان بیاورند»
اینبخشیازسخنانمعتمدیاناستاندارخراسان
رضــوی در آذر امسال بود در انتقاد از عملکرد
برخی بانکهای خصوصی فعال در استان که با
کمیسیون هماهنگی بانکهای استان همکاری
چندانی نمیکنند .اما این سخنان مسبوق به
سابقه است .رزم حسینی استاندار سابق خراسان
رضوی نیز فروردین امسال در نشست شورای
هماهنگی بانکهای استان ضمن انتقاد از
همکاری نکردن برخی بانکها با این کمیسیون
و ارائــه نــدادن آمار عملکرد خود اعالم کرد«:به
تمام بانکها و مؤسسات مالی یکماه فرصت داده
میشود که اطالعات خود را در اختیار این شورا
قرار دهند در غیر این صورت بر اساس تصمیمات
ستاد تدبیر استان با آنها برخورد خواهد شد».
رزم حسینی پیش از ایــن نیز در زمستان 97
که متصدی پست استانداری خراسان رضوی
شده بود به همکاری نکردن برخی بانکها با
کمیسیون هماهنگی بانکهای استان انتقاد
کرده بود،به طوری که این گالیه در جلسه ستاد
اقتصاد مقاومتی استان که در  23تیر 98با
حضور رئیس بانک مرکزی برگزار شد مطرح شد
و همتی دستور داد که همه بانکهای خصوصی و
دولتی موظف هستند که با کمیسیون هماهنگی
بانکهای خراسان رضوی همکاری کنند و تبادل
اطالعات انجام دهند .اما به رغم تمام این ضرب
االجلها بنا بر اذعان سرپرست معاونت اقتصادی
استانداری هم اکنون از مجموع  34بانک فعال
در استان  31بانک عضو کمیسیون هماهنگی
بانکهایاستانهستندوسهبانکعضونیستند.
از  31بانک عضو نیز شش بانک تبادل اطالعاتی
با این کمیسیون انجام نمیدهند.

افــزود :در آخرین جلسهای که با این بانکها
داشتیم مطرح میکردند که به دلیل این که
تعداد شعب آ نهــا کم اســت و از سویی برخی
بهصورت منطقهای مدیریت میشوند آمــار و
اطالعات در تهران تجمیع میشود .عالوه بر
این ،نوع مصارف این بانکها از طریق عاملیت
بانک در تهران تعیین میشود .باوجود این ما از
آنها خواستیم که آمار را به کمیسیون ارائه کنند
و قولهایی دادهشده است.
وی ادامــه داد :البته میزان کل منابع ایــن 9
بانکی که به استان اطالعات نمیدهند حدود
 10درصد کل منابع بانکی را شامل میشود اما
نحوه و میزان مصارف این بانک مشخص نیست.
اگرچه این درصــد نسبت بهکل منابع استان
کم است اما اگر این منابع به سمت حوز ههای
غیر مولد استان حرکت کند میتواند روی
شاخصهای اقتصادی استان تأثیر منفی بگذارد
به همین دلیل درخواست استانداری این است
که این منابع و نحوه تخصیص آنها در استان باید
شفاف باشد و گزارش آنها در اختیار کمیسیون
هماهنگی بانکها قرار بگیرد.

همه بانکها ،حتی بانکهای خصوصی سعی
میکنند در همه جلسات حضور داشته باشند
زیرا میدانند حضور نداشتن آنها منتفع نشدن
از تصمیمات و راهبردهاست و اگر انتقادی هم
به عملکرد آ نها وارد شود نه خودشان حضور
دارند و نه کمیسیون میتواند از آنها دفاع کند.
تحت تأثیر همین نگاه بود که در دوره ای که بنده
متولی این مسئولیت بودم یعنی بین سالهای
 95تا 97همه 37بانک و موسسه اعتباری فعال
دراستانبدوناستثنادرهمهجلساتحضورمی
یافتند زیرا بانکها به این نتیجه رسیده بودند که
حضور در این جلسات و تبادل اطالعات کام ً
ال به
نهاست.
سود آ 
دبیر اسبق کمیسیون هماهنگی بانکهای
استان تأکید کــرد :تمام بانکهای خصوصی
بدون استثنا در سالهای  95تا  97با کمیسیون
تبادل اطالعات انجام مـیدادنــد .بانکهای
خصوصی را نمیتوان بهصورت دستوری پایکار
کشاند باید متوجه شوند حضور نداشتن آن ها به
ضررشان خواهد بود و با حضورشان میتوانند از
حمایتها و راهبردها بهره ببرند.
این کارشناس حوزه بانکی درباره این موضوع
که ندادن اطالعات عملکرد توسط بانکهای
خصوصی به این دلیل است که نمیخواهند
محل هزینه کــرد تسهیالت داد هش ــده شفاف
شود ،گفت :باید توجه داشته باشید بانکهای
خصوصی نمیتوانند اعتبارات و سپرد ههایی
را که در یک استان مــازاد است در یک استان
دیگر خرج نکنند .به همین دلیل گاهی مشاهده
میکنیمکهبانکهاحتیبانکهایدولتیبیش

گالیهکارخانهداران شهرک صنعتیتوس
و صنایع برتراز قطع ناگهانی برق

از  100درصد منابع خود یک استان مصارف
داشتهاند ،شاید برخی بگویند این یعنی خروج
منابع بانکی از یک استان به استانی دیگر اما ما
میگوییم که از منابع مرکز استفادهشده است.
اظهارات منصوری درباره تبادل کامل اطالعات
همه  37بانک استان با کمیسیون در سال های
 95تا  97در حالی مطرح می شــود که دبیر
سابق کمیسیون هماهنگی بانکهای استان
در گفت وگو با خراسان رضوی خاطر نشان می

•بانک مرکزی باید آمار دهد

دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان
رضوی با اشاره به این که هم اکنون  34بانک و

بانک هایی که اطالعات نمی دهند ،چقدر منابع دارند؟
برای این که متوجه شویم  9بانکی که اطالعات خود را به کمیسیون
هماهنگی بانک ها ارائه نمی کنند ،حدودا چقدر از منابع مالی و سپرده
ها را در اختیار دارند ،یک حساب سرانگشتی کردیم.
بر اساس گزارش شش ماهه بانک مرکزی مجموع سپرد ههای شبکه
بانکی استان خراسان رضوی معادل 140هزار و 28میلیارد تومان است
که از میزان منابع در اختیار شبکه بانکی استان معادل  72هزار و 551
میلیارد تومان تسهیالت جاری و غیر جاری است که در اختیار مشتریان
بانکها قرار گرفته است .بنابراین نسبت تسهیالت به کل منابع بانکی
استان در شش ماهه  99معادل  51درصد بوده است.
اما میزان سپردههای بانکی استان پس از کسر سپرده قانونی 125
هزار و  479میلیارد تومان خواهد بود که نسبت تسهیالت جاری و غیر
جاری بانکهای خراسان رضوی به منابع بانکی با کسر سپرده قانونی
معادل  57درصد خواهد بود .این در حالی است که این نسبت برای کل
سپردههای بانکی کشور  78درصد بوده که این موضوع بیانگر آن است
که بانکهای خراسان رضوی  20درصد پایینتر از متوسط کشوری
تسهیالت نسبت به سپردهها در اختیار مشتریان خود قرار دادهاند.

امــا طبق گــزارش کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مجموع
سپردههای  26بانکی که با این کمیسیون در ارتباط هستند در پایان
شهریور ، 99معادل  128هزار و  960میلیارد تومان است که با کسر
سپرده قانونی  113هزار و  485میلیارد تومان منابعی است که این 26
بانک قادر بودند آن را در اختیار مشتریان خود قرار دهند .عالوه بر این
نسبت منابع به مصارف این  26بانک بنا بر گزارش کمیسیون هماهنگی
بانکهای استان حدود  75درصد است.
بنابراین با کسر  128هزار و  960میلیارد تومان سپرده  26بانک استان
از مجموع  140هزار و  28میلیارد تومان کل شبکه بانکی استان خواهیم
دید که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری فعال در استان که اطالعات
و دادههای خود را در اختیار شورای هماهنگی بانکهای استان قرار
نمیدهند معادل  11هزار و  68میلیارد تومان از کل سپردههای بانکی
استان را در پایان شهریور امسال در اختیار داشتهاند که تقریبا همان 10
درصدی می شود که سرپرست معاونت اقتصادی به آن اشاره کرد.
نکته مهم این جاست که باید بدانیم این میزان از منابع چقدر در ارائه
تسهیالت به مردم یا توسعه و تولید استان نقش دارد؟

استحکامبخشی 75درصد
از بناهای منطقه زلزلهزده درسال96

قطعی برق در شهرستان طرقبه شاندیز باعث
گالیه مــردم و صاحبان تعدادی از واحدهای
تولیدی شــد .در ایــن بــاره  فــرمــانــدار طرقبه
شاندیز  توضیحاتی ارائـــه کــرد .بــه گــزارش
خراسان رضوی ،فرماندار طرقبه شاندیز گفت
 :کارخانه ها باید برای مواقع اضطراری که برق
قطع می شود مجهز به ژنراتور و موتور دیزل
باشند تا برای رفع احتیاجات خود برق ذخیره
داشته باشند .قطع برق در شبکه برق رسانی
شهرستان طرقبه شاندیز و در پی آن قطع برق
در خطوط برق رسانی صنعتی و خانگی این
شهرستان و به دنبال آن مشکالتی که برای
ساکنان و کارخانه های دو شهرک صنعتی این
شهرستان به وجود آورد ،گالیه و شکایت برخی
شهروندان و کارخانه داران را در پی داشت از
همین رو خبرنگار خراسان رضوی این موضوع
را از فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز جویا
شد .سید حسن حسینی در این باره بیان کرد:
قطع جریان بــرق در شبکه بــرق رسانی تنها
مختص به شهرستان ما نیست و یک مسئله ملی
است و تصمیم گیری در این خصوص در وزارت
نیرو انجام می شود تا در موارد لزوم در برخی
از نقاطی که از حساسیت بیشتری برخوردار
هستند جریان برق قطع نشود از همین رو به
صورت اتومات بر اساس تصمیم و برنامه ریزی
که در تهران انجام می شود برق در دیگر نقاط
کشور قطع می شــود .وی خاطر نشان کرد:
برابر اطالعاتی که به ما داده شده امکان این
که ساعت دقیق قطع جریان بــرق در شبکه

شــانزدهم فروردیــن  96ســاعت 22:39
زلزله ای بــه قــدرت  6.1ریشــتر در عمق 10
کیلومتری زمین به مرکزیت یکی از روستاهای
ســفید ســنگ فریمان اتفاق افتاد که در نتیجه
این زمین لرزه ،بخش زیادی از منازل روستایی
در  13روستا تخریب شد.درآن زمان رشیدیان
اســتاندار وقت به منظور رســیدگی به وضعیت
این روســتاها به این شهرســتان ســفر و دستور
اعطای وام های بالعوض و اجرای سریع طرح
هــادی از ســوی بنیاد مســکن اســتان را صادر
کرد .زلزله هفته پیش در کانون ســفید ســنگ
بهانه ای شد تا وضعیت بازسازی مناطق زلزله
زده در سال  96را بررســی کنیم.حسن نباتی
کارشــناس دفتر شــهر و روســتای فرمانداری
فریمان و بخشــدار ســابق بخش قلندر آباد این
شهرســتان در گفت و گو با «خراســان رضوی»
دربــاره آخرین اقدامــات انجام شــده در زمینه
بازســازی روســتاهای تخریــب شــده در زلزله
سال 96خاطر نشان کرد :در آن زمان به محض
وقــوع زلزله تیــم های امــدادی به محــل اعزام
شــدند و طبق برآوردها  292منزل مســکونی
دچار مشکل شــده بود که پس از سفر استاندار
وقت وظایفــی در زمینه ارائــه خدماتی از قبیل
اعطای وام های بالعوض و اجرای طرح هادی
به بنیاد مســکن استان واگذار شــد و بازسازی
ها در دستور کار قرار گرفت که عالوه بر ساخت
و ایمــن ســازی 292واحــد ،طــرح هــادی در
تعــدادی از روســتاها انجــام شــده و حتــی در
واحدهایی که در زلزله سال  96تخریب نشده

اشرافیان

عکس :تزیینی است

با توجه به این که در برخی از کارخانه ها تبعات
قطع جریان برق ممکن است بسیار خطر آفرین
باشد از همین رو تالش کردیم این حساسیت
را در بین مسئوالن شرکت برق ایجاد کنیم تا
قطع برق را در کارخانه های دو شهرک صنعتی
این شهرستان به حداقل برسانند .وی افزود:
طبق اخباری که به ما می رسد مرتب وزارت
نیرو یادآور می شود که قطع جریان برق موقتی
است و با توجه به این که اولویت وزارت نیرو بر
تداوم جریان برق خانگی است ،این وزارتخانه
تالش دارد تا جایی که امکان دارد برق در شبکه
خانگی قطع نشود  .حسینی خاطر نشان کرد:
با توجه به حساسیتی که شهرستان ما به لحاظ
بحث گردشگری دارد  ،در سطح استان تدابیری
اتخاذ شده است تا این شهرستان کمترین تعداد
موارد قطع برق را داشته باشد.

عکس :آرشیو

اقتصاد

جامعه

شهرستان مشخص شود وجود ندارد  .حسینی
درخصوص دو شهرک صنعتی توس و صنایع
برتر گفت :در شهرک صنعتی توس حدود یک
هزار و  100کارخانه وجود دارد که نزدیک به
 35هزار کارگر هم اکنون در آن جا مشغول کار
هستند و در شهرک صنعتی صنایع برتر 350
کارخانه داریم که در آن جا نیز حدود شش هزار
کارگر کار می کنند .فرماندار طرقبه شاندیز
در خصوص خسارت وارد شده به کارخانه ها به
دلیل قطع جریان برق اظهار کرد :تمام کارخانه
ها موظف هستند بــرای مواقع اضطراری که
جریان برق قطع می شــود مجهز به ژنراتور یا
موتور دیزل باشند تا برای رفع احتیاجات خود
برق ذخیره داشته باشند .حسینی با بیان این که
این شهرستان کمترین تعداد موارد قطع جریان
برق را در شبکه خود داشته است ،توضیح داد:

کند :زمانی که بنده در سال  97دبیر کمیسیون
هماهنگیبانکهایاستانبودمتنها 16بانکبا
این کمیسیون همکاری داشتند و در پایان دوران
تصدیگری من در تیر 98تعداد  34بانک از 38
بانک و موسسه مالی فعال در خراسان رضوی با
کمیسیونهمکاریمیکردند.تعدادبانکهایی
که تبادل اطالعات با کمیسیون داشتند تنها12
بانک در سال 97بود که تا تیر 98این عدد به27
یا  28بانک رسیده بود.
مــونــســان افــــزود :هــدف مــا ایــن بــود کــه همه
بانکهای فعال در اســتــان خــراســان رضــوی
بهعنوان یک مجموعه واحــد هدف واحــدی را
در راستای سیاستهای کالن نظام و راهبرد
تعیینشده از سوی رهبر معظم انقالب در قالب
شعار سال دنبال کنند .در این اثنا تعدادی از
بانکهای عضو با کمیسیون تبادل اطالعات
نداشتند اما مدیران استانی این بانکها بارها
اعالم تمایل کردند اما مشکالت فرا استانی و
مربوط به سیاستهای مرکزی برخی بانکها
بــوده است که اجــازه نمیداد شعب استانی با
کمیسیون هماهنگی بانکهای استان تبادل
اطالعات انجام دهد.

موسسه اعتباری در استان فعالیت میکنند به
خراسان رضوی گفت :تا پیشاز این ما حدود38
بانک و موسسه در استان داشتیم که به تازگی
برخی از آنها با هم ادغامشدهاند.
صفایی نکو دربــــاره شــفــاف بـــودن یــا نبودن
بانکهای غیر عضو در کمیسیون هماهنگی
بانکهای استان گفت :تصمیم گیران استان این
مطالبه گری را دارند که میزان منابع بانک استان
چقدر است تا بتوانند بر مبنای آن برنامهریزی
کنند .وقتی برخی از بانکها آمار را در اختیار
قرار نمیدهند طبیعت ًا بخشی از منابع بانکی
استان مغفول خواهد ماند و برنامهریزی را برای
تصمیمگیراندشوارمیکند.اینموضوعموجب
حساس شدن مسئوالن شده که بحث خروج
منابع از استان هم مطر حشده است .البته در
جلساتی که با بانکهای خصوصی داشتهایم
آ نها آمادگی خود را برای اجــرای تصمیمات
استانی اعالم کردند .وی ادامه داد :در مکاتبات و
شبراین
پیگیریهایاستانیبابانکمرکزیتال 
است که آمار را از طریق بانک مرکزی به دست
آوریم و نه از بانک خصوصی که آمار نمیدهد یا
دسترسی استانی ندارند .یعنی بانک مرکزی
ن باره فعال شود و آمار عملکرد ماهیانه
باید در ای 
بانکها را به استانها اعالم کند زیرا مدیریت
مرکزی تمامی بانکها موظف هستند اطالعات
خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

بود استحکام بخشی منازل به صورت صددرصد
در دستور کار قرار گرفته و انجام شده بنابراین به
همیــن دلیــل در زلزله اخیر هراســی بــه خاطر
وجود منازل نا ایمن نداشتیم.کارشــناس دفتر
شهر و روستای فرمانداری فریمان افزود:عالوه
بــر اقدامــات انجام شــده توســط بنیاد مســکن
،کمک های خیران  ،بســیج ،دولت  ،دفتر مقام
معظم رهبری و کمیته امداد امــام خمینی(ره)
نیز تاثیر زیادی در تسریع انجام اقدامات داشت
که در نهایت  293واحد مسکونی  170 ،خانه
دامی  ،یک باب مدرســه  ،پنج باب مسجد و یک
خانه بهداشت ساخته شد.
•میزان تسهیالت اعطایی

حســن نباتی ادامــه داد  :برای هــر واحد تخریب
شــده  20میلیون تومان وام قرض الحســنه  ،پنج

میلیون تومان وام بالعوض  180،پاکت ســیمان
رایگان ،حق نظارت رایگان ،اعطای ســازه هایی
بدون دریافت ســود از سوی بنیاد مسکن از جمله
تســهیالت اختصاص داده شــده بود و همچنین
کمیتــه امــداد  19واحــد مســکونی بــه ارزش
148میلیونتومانرادر پنجروستا ساختهاست.
• 25درصد منازل منطقه سفید سنگ
همچنان نا ایمن

وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از مناطق
زلزلــه زده در فریمان همچنان فرســوده اســت،
گفت  :هم اکنون حدود  75درصد از بناهای این
منطقه زلزله زده اســتحکام بخشــی شده است
و حــدود  25درصد از روســتاها بــه دلیل صعب
العبور بــودن و دیگــر مشــکالت موجود نیــاز به
استحکام بخشی دارد.

