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سهمتقریباهیچمردمازتسهیالتبانکهایخصوصی

به گفته قائم مقام سازمان بازرسی  80درصد تسهیالت بانکی را  20ابربدهکار دریافت کرده اند ،
بخش عمده سایر تسهیالت بانک ها به شرکت های زیر مجموعه و استمهال تسهیالت قبلی می رسد ،سهم مردم چقدر است؟!

تازه ترین داده های وزارت صمت نشان می
دهد که در سال گذشته ،تولید چهار قلم لوازم
خانگی بزرگ با رشد  7.56درصدی به بیش
از 6میلیونو 273هزاردستگاهرسیدهاست.
بر این اساس ،بیش از یک میلیون و 305هزار
دستگاه تلویزیون 2 ،میلیون و  265هزار
دستگاهیخچالفریزر،یکمیلیونو 456هزار
دستگاه ماشین لباس شویی و یک میلیون و
 246هزار دستگاه کولر آبی تولید شده است.
بااینحال،بیشترینرشدتولیدبهماشینلباس
شویی با 20درصد و کمترین رشد به کولر آبی
بامنفی 1.6درصدتعلقدارد(.منبع:ایرنا)

بازار خبر

بدون محدودیت شماره ملی،
برای یارانه ثبت نام کنید
ایسنا  -متقاضیان دریافت یارانه میتوانند امروز
بدون محدودیت مربوط به شماره کارت ملی برای
ثبت نام اقــدام کنند .به گــزارش ایسنا ،طی زمان
بندی صورت گرفته جهت ثبت نام از جاماندگان
یارانهنقدی ۳۱،اردیبهشتواولخرداد،متقاضیان
میتوانندبدونرعایتشمارهآخرکدملیبرایثبت
نام اقــدام کنند .با اتمام این دو روز ،اگر همچنان
کسانیازثبتنامجاماندهباشند،بایدمنتظرباشندتا
سازمانهدفمندییارانههازماندیگریرامشخص
و اعالم کند .متقاضیان ثبتنام باید برای کسب
اطالع از آخرین وضعیت ثبتنام خود ،کد دستوری
#کدملی**۴*۴۳۸۵۷راشمارهگیریوسپسبا
مراجعهبهنشانیاینترنتی  my.gov.irدرخصوص
ثبتدرخواستبرقرارییارانهاقدامکنند.

حقگو -اظــهــارات اخیر قائم مقام سازمان
بازرسی که گفته  80درصد تسهیالت بانک
های خصوصی را  20ابربدهکار دریافت کرده
اند ،داغ دل مردمی را که برای چند ده میلیون
وام خرد پشت بوروکراسی بانک ها گیر کرده
اند تازه کرد.این در حالی است که آمارهای
وزیر اقتصاد نیز نشان می دهد سهم تسهیالت
خرد از وام های بانکی تنها  10درصد است.
این مسئله ،نبود توازن شدید در عملکرد نظام
بانکی را نشان می دهد .بررسی ها نشان می
دهد که بانک ها الاقل از دو منظر تسهیالت
به شرکت های زیرمجموعه و نیز استمهال وام
هایی که بدون پشتوانه کافی پرداخت شده
اند ،به این بی عدالتی تسهیالتی دامن زده اند.
▪وزیر اقتصاد :سهم مردم و تسهیالت
خرد از وام های بانکی  10درصد است

به گزارش خراسان ،در میان معضالت نظام
بانکی ،یکی از مواردی که مستقیم ًا به مردم
مرتبط می شود ،دسترسی ناعادالنه مردم به
تسهیالت بانکی است .تازه ترین آمارها در این
زمینه را قائم مقام سازمان بازرسی داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،احمد رحمانیان
با تاکید بر لزوم ورود معاونت اقتصادی سازمان
بازرسی به معوقات بانکی بانک های خصوصی
گفت 80« :درصد تسهیالت را  20ابربدهکار
بانکی دریافت کــرده انــد .از این رو ضرورت
دارد به این مسئله ورود و مشخص شود که آیا
پرداخت تسهیالت و اخذ وثیقه از این افراد
به درستی انجام شده است یا نه؟» نکته قابل
تامل دیگر در این زمینه این جاست که اگرچه
از یک سو 20 ،نفر دریافت کننده  80درصد
تسهیالت کالن اند اما از سوی دیگر سهم مردم
و تسهیالت خرد از وام های شبکه بانکی نیز
اندک است .به گزارش خبرگزاری فارس ،در
دهم اردیبهشت  ،وزیر اقتصاد با بیان این که
سهم مردم و تسهیالت خرد از وام های شبکه
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بانکی 10 ،درصــد اســت ،خواستار افزایش
تسهیالت خرد بانک ها برای مردم شده است.
▪توزیع نامتناسب یا ناعادالنه؟

مواردفوق،توزیعبهشدتنامتناسبتسهیالت
بانکی در شبکه اقتصادی و بانکی کشور را
نشان می دهد اما آیا می توان از این نامتناسب
بودن تعبیر ناعادالنه بودن را داشت؟ در حالت
معمول این فرضیه وجود دارد که تسهیالت
به تناسب اعتبار و سپرده تسهیالت گیرنده
پرداخت می شود .به عبارت دیگر ،چه اعتبار
و چه میزان سپرده تسهیالت گیرندگان کالن
را که مد نظر قــرار دهیم ،به ایــن نتیجه می
رسیم که بالطبع  ،تسهیالت گیرندگان کالن،
باید قدرت اقتصادی متناسب با دریافت 80
درصد تسهیالت بانکی را داشته باشند.با این
حال با کنار هم گذاشتن حجم باالی نقدینگی
و تسهیالت بانکی ،بانک محور بودن تامین
مالی در اقتصاد ایران و نیز این که نرخ رشد
اقتصادی کشور در سال های اخیر ،رقم باالیی
نبوده ،به طور خالصه می توان این برداشت
را مطرح کرد که تسهیالت به تناسب ارزش

افزوده تسهیالت گیرندگان یا قدرت واقعی
اقتصادی آنان پرداخت نشده است .از این رو
فرضیه ناعادالنه بودن تسهیالت بانکی (یعنی
پرداخت تسهیالت خالف کارایی اقتصادی
آن) تقویت می شود.
▪ریشه تسهیالت ناموزون بانکی

در این زمینه که چه پدیده هایی درخصوص
شکل گیری تسهیالت ناموزون در نظام بانکی
وجود دارند ،می توان به دو مورد اشاره کرد:
 -1ارائــــه تسهیالت بــه شــرکــت هــای
زیرمجموعه یا مرتبط با بانک :بانک مرکزی
حدود یک ماه قبل ،فهرست ابربدهکاران بانک
هارامنتشرکرد.بررسیجزئیاتفهرستهای
منتشر شده یک موضوع را به خوبی نمایان کرد
و آن رواج پدیده تسهیالت دهی به شرکت های
زیرمجموعهبرخیبانکهابود.بهاغراقمیتوان
گفتکهگوییبرخیبانکها(عمدت ًابانکهای
خصوصی)اساس ًاشایدباهدفجذبمنابعبرای
شرکت های زیرمجموعه به وجود آمده باشند.
فهرستابربدهکارانبانکینشانمیدهدکهبه
عنوانمثال،دربانکپاسارگاد 70درصدمانده

تسهیالت بزرگ این بانک در اختیار این قبیل
شرکتهاستیادربانکرفاه،بیشاز 90درصد
مانده تسهیالت این بانک در اختیار ذی نفعان
مرتبط با تامین اجتماعی قرار گرفته است .در
بانکآیندههمکهدرسالهایقبلحاشیههای
زیادیرادرستکرده،طبقگزارشایرانآنالین
 80درصدمنابعبانکصرفپرداختتسهیالت
بهشرکتهایزیرمجموعهاینبانکشدهاست.
-2استمهال پی در پی تسهیالت بانکی:
پدیده ای که در نظام بانکی در ســال های
اخیر مشاهده شده ،این بوده است که در نبود
نظام اعتبارسنجی صحیح ،تسهیالت بانکی
اعطا شده و در ادامه ،عملکرد غیر اقتصادی
تسهیالت گیرندگان یا شرایط بد اقتصادی
موجب غیر جاری شدن این تسهیالت شده
اســت .با این حــال ،بانک ها به دالیلی نظیر
فرار از شناسایی مطالبات مشکوک الوصول یا
معوق در ترازنامه اقدام به استمهال تسهیالت
کرده اند .آن هم با افزودن مبلغ تسهیالت با
عناوینی نظیر جریمه دیرکرد که خود به خود
موجب فربه شدن رقم تسهیالت جدید نسبت
به قبل شده اســت .این کار حتی شناسایی
تسهیالت جدید و بهبود وضع ترازنامه ای آن
ها را هم رقم زده و البته به مرور زمان قدرت
تسهیالت دهی آن ها برای ذی نفعان بیشتر را
کاهش داده است.
در مجموع باید گفت تا زمانی که نظام بانکی
برخالف رویه های سابق به تسهیالت دهی
خــود ادامـــه مــی ده ــد ،تغییر تمرکز شدید
تسهیالت بانکی به نفع مردم (به خصوص برای
مصارفی نظیر تسهیالت مسکن ،تسهیالت
خرد ،تسهیالت سرمایه در گردش برای بنگاه
های مولد و  )...شدنی نیست و منافع خاصی از
این نظام تسهیالت دهی (بدون دوپینگ هایی
که به رشد پایه پولی یا نقدینگی منتهی شده و
مضرات بعدی را به همراه دارد) دستگیر مردم
نخواهد شد.

خبر

افزایش  ۱۶۰مگاواتی تولید برق
کشور بدون سوخت
حسین بــردبــار :مدیر عامل نیروگاه سیکل
ترکیبی فردوسی مپنا از راه انــدازی واحد دوم
بخار این نیروگاه تا پیک تابستان امسال خبر داد و
گفت :با هدایت دود خروجی بخش گازی نیروگاه
به سمت بویلرها و تولید بخار آب و چرخاندن
توربین هــای ایــن واحــد بــدون مصرف سوخت
اضافه  ۱۶۰مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده
می شود.
به گزارش خبرنگار خراسان« ،فریبرز موتمنی»
در جریان بازدید خبرنگاران از رونــد ساخت
واحــدهــای بــخــار نــیــروگــاه  ۱۴۳۴مگاواتی
فردوسی مپنا در حومه شهر مشهد افــزود :این
نیروگاه دارای شش واحد گاز  ۱۵۹مگاواتی و
سه واحد بخار  ۱۶۰مگاواتی است که عملیات
ساختواحدهایبخاردرقالبطرحهایقرارداد
بیع متقابل در دستور کار قرار گرفته است که
اولین واحد بخار سال گذشته به بهره برداری
رسید و دومین واحد تا پیک تابستان امسال به
بهره برداری می رسد.
وی ادامــه داد :ماموریت اصلی طرح های بیع
متقابلساختبخشبخارنیروگاهسیکلترکیبی
از محل منابع حاصل از صرفه جویی سوخت
است ،در نیروگاه های گازی ،حرارت واحدها
از اگزوز بخش گاز با درجه حرارتی بین  ۵۴۰تا
 ۶۰۰درجه سانتی گراد به محیط بیرونی خارج
می شــود که عــاوه بر هــدررفــت ان ــرژی ،باعث
افزایش انتشار گازهای گلخانه ای می شود اما
در این طرح با استفاده از حرارت خروجی اگزوز
واحدهای گازی و هدایت آن به تجهیزات بخش
بخار ،انرژی الکتریکی تولید می شود .مدیر عامل
نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی گفت :ساخت
سه واحد بخار نیروگاه فردوسی مانع از انتشار
 ۲.۴میلیون تن دی اکسیدکربن در سال می
شود .موتمنی با تاکید بر این که سیستم کنترل
نیروگاه ها تا پیش از این در انحصار تعداد کمتر
از انگشتان دست از شرکت های مطرح خارجی
بوده است ،گفت :با تالش متخصصان داخلی
این تجهیزات برای نخستین بار در کارخانه های
گروه مپنا طراحی و بومی سازی شده و در بخش
بخار نیروگاه پرند با موفقیت مورد استفاده قرار
گرفته است.

