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در ســایه تحــوالت اقتصــادی و 

مسکن
اجتماعی و نابسامانی بازار مسکن، 
بخش بیشتری از جمعیت کشور در 
معــرض تهدیــد بدمســکنی و به خصــوص 
حاشیه نشینی قرار گرفته اند؛ به گونه ای که فقط در 
6سال گذشته، جمعیت حاشیه نشینان 14.8درصد 

است. رشد کرده 
به گزارش همشهری، براساس آمارهای سال 1395 
بالغ بــر 19.5میلیون نفــر از جمعیــت آن زمان 
کشور در بافت های ناکارآمد )فرســوده، تاریخی و 
سکونتگاه غیررسمی( سکونت داشته اند و حرکت 
ملــی بازآفرینی شــهری و نهضت ملی مســکن 
به منظور حل وفصل همین مشــکل قدیمی به راه 
افتاد. حاال اما، آخرین برآوردهای دبیرخانه ســتاد 
ملی بازآفرینی شــهری حاکی از این است که فقط 
جمعیت حاشیه نشینان کشور از سال 1395 تاکنون 
14.8درصد رشــد کرده و به بیــش از 7میلیون و 

136هزار نفر رسیده است.

سیاهه بافت های ناکارآمد
در ســال 1395طبق آمارهای رسمی 24.4درصد 
از جمعیــت کشــور در بافت هــای ناکارآمد اعم 
از بافت های فرســوده، تاریخی و ســکونتگاه های 
غیررسمی و حاشیه ای سکونت داشتند. این آمارها 
در سایه بی عملی سال های گذشته در حوزه مسکن 
و همچنین تنش های اقتصادی که مسکن و معیشت 
مردم را به شــدت تحت تأثیر قرار می دهد، وخیم تر 
شده اند و یکی از اهداف دولت در احداث 4میلیون 
مسکن در 4ســال و همچنین تســریع بازآفرینی 
شهری، جلوگیری از رشد همین پدیده های مخرب 
اقتصــادی و اجتماعی و همچنین جبــران مافات 
گذشته بوده اســت.  در این میان، شهرداری ها نیز 
بر تسریع در بازآفرینی بافت های فرسوده با استفاده 
از ظرفیت های نهضت ملی مســکن تأکید دارند و 
براساس آمارهای مرکز پژوهش های مجلس حضور 
اثرگذاری در این حوزه داشته اند به گونه ای که بیش 
از 100درصد تعهدات آنها در حوزه تخصیص اعتبار 
به بازآفرینی شــهری محقق شده است. البته که نه 
آن تالش ها و نه این اعتبارات قادر به مهار ســریع 
بافت های ناکارآمد نیستند و باید در یک دوره چند 

ســاله، ضمن توجه به ثبات اقتصادی، عزم جدی 
برای اصالح ســاختار بازار مســکن و بازیابی توان 
مالی ساکنان بافت های ناکارآمد به کار گرفته شود. 
براســاس آمارهای مربوط به سرشــماری عمومی 
نفوس و مسکن در ســال 1395، مجموع مساحت 
بافت های ناکارآمد اعم از بافت فرســوده، تاریخی و 
سکونتگاه غیررسمی در سطح کشور برابر با 162هزار 
و 667هکتار بوده است و درمجموع حدود 5میلیون 
و 837هزار خانوار بــا جمعیت بیش از 19میلیون و 

518هزار نفر در این بافت ها سکونت داشته اند.

علل بروز حاشیه نشینی
براســاس منابع و تحلیل های صــورت گرفته، در 
بلندمدت مســائلی نظیر فقدان نگاه و برنامه ریزی 
آمایشــی، وجود اقتصــاد غیرمولــد، عدم تعادل 
منطقه ای، مدیریــت ناتــوان برنامه ریزی فضایی، 
بی عدالتی هــای اجتماعــی و اقتصــادی، تمرکز 
سرمایه گذاری دولت در شهرها و بورس بازی زمین 
و مسکن در بروز حاشیه نشینی در ایران نقش آفرین 
بوده اند؛ اما تحلیل گران، تغییــر و تحوالت رخ داده 
طی ســال های اخیر ازجمله تورم بخش مسکن و 
سرریز جمعیت شهرها، ضعف در سیاستگذاری های 
بازار اجاره، ناکارآمدی و ناتوانی مدیریت شــهری، 
ضعف در تدویــن مقررات شــهری کاربری زمین 
و کم توجهی به برنامه ریزی توســعه روســتایی و 
مهاجرت گسترده روستا به شــهر را باعث افزایش 
و تشدید حاشیه نشــینی تلقی می کنند. براساس 
آمارهای رسمی در ســال 1335حدود 68درصد 
مردم در روستاها و 32درصد در شهرها ساکن بودند 
اما به مرورزمان این نســبت تغییر کرده و در سال 
1400حدود 76درصد مردم در شهر و 24درصد در 
مناطق روستایی ساکن بوده اند. عالوه بر این جمعیت 
قابل توجهی از مهاجران خارجی به خصوص مهاجران 
افغانستانی نیز در مناطق حاشیه ای مستقر شده اند.

تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها
طبق گزارش مرکز پژوهش هــای مجلس، در یک 
دهه اخیر تورم بخش مسکن در کشور و به خصوص 
کالنشــهرها بیش از 1500درصد بوده که همین 
عامل موجبات جابه جایــی جمعیت و مهاجرت به 

سمت حاشیه ها را فراهم کرده است. البته برآوردها 
حاکی از این اســت که بیش از 30درصد از ســیر 
افزایشی جمعیت حاشیه نشــینان را ساکنان شهر 
اصلی تشکیل می دهند که توان تأمین مسکن قابل 
اســتطاعت در شهر را از دســت داده اند و ناگزیر به 
حاشــیه کوچ کرده اند. برآوردهای میدانی حاکی 
از آن اســت که تأمین مســکن برای خانوارها چه 
به صورت اســتیجاری و چه به صــورت مالکیت در 
مناطق حاشیه نشین به میزان 85درصد از هزینه های 
این بخش را می کاهد؛ ازاین رو خانوارها در شــرایط 
تورمی، این مناطق را به عنوان آخرین پناهگاه خود 
انتخاب می کنند. تحقیقات میدانی حاکی از آن است 
که خانوارها در شــرایط ویژه می توانند تا 60درصد 
از درآمد ماهانه خود را صرف تأمین مســکن کنند 
و درواقع از تــاب آوری بســیاری برخوردارند. این 
بدان معناست که افراد ترجیح می دهند با افزایش 
هزینه ها همراهی بیشتری کنند اما از محل سکونت 
خود جابه جا نشوند. به محض اینکه میزان هزینه های 
بخش مســکن از 60درصد و حتــی رقم های 50و 
45درصد بیشتر شود جابه جایی جمعیت و مهاجرت 
حاشــیه ای درون شــهری رخ خواهد داد. بنابراین 
تعدیل قیمت های بازار مسکن به خصوص در بخش 
استیجاری می تواند روند رو به رشد حاشیه نشینی 
را کندتر کند و حتی در درازمدت به سامانده نسبی 

آن منجر شود.

ترکیب بافت های ناپایدار
براساس آمارهای مربوط به ســال 1395، مجموع 
مســاحت بافت های ناکارآمد در سطح کشور )اعم 
از بافت های فرســوده، تاریخی و ســکونتگاه های 
غیررسمی و حاشیه ای( برابر 162هزار و 667هکتار 
بوده و درمجموع حدود 5میلیون و 837هزار خانوار 
با جمعیت بیش از 19میلیــون و 518هزار نفر در 
این بافت ها سکونت داشــته اند. از مجموع مساحت 
بافت های ناکارآمد، 32هــزار و 626هکتار مربوط 
به بافت هــای تاریخی بــوده و بیــش از 825هزار 
خانوار با جمعیت 2میلیــون و 542هزار نفر در این 
مناطق ساکن بوده اند. تعداد واحدهای مسکونی در 
بافت های تاریخی 792هزار واحد برآورد شده است.

همچنین حــدود 71.1هزار هکتــار از بافت های 

ناکارآمد را بافت های فرســوده تشــکیل داده اند و 
درمجموع حدود 3.2میلیون واحد مسکونی در این 
بافت ها قرار گرفته است. براساس آمارهای رسمی، 
در سال 95بالغ بر 10میلیون و 762هزار نفر در قالب 
3میلیون و 346هزار خانوار در این مناطق ســاکن 
بوده اند که یکی از اهداف اصلی طرح ملی بازآفرینی 
پایدار شهری محسوب می شوند. عالوه بر بافت های 
تاریخی و فرسوده، 58هزار و 956هکتار از بافت ها 
ناکارآمد نیز سکونتگاه های غیررسمی بوده که طبق 
برآوردها یک میلیون و 740هزار واحد مسکونی را در 
برگرفته است و یک میلیون و 828خانوار با جمعیت 
6میلیون و 215هزار نفر در این مناطق ســکونت 
داشته اند. نکته اینجاست که بافت های حاشیه ای و 
سکونتگاه های غیررسمی، پناهگاه خانوارهای رانده 
شده از بازارهای مسکن و اجاره نیز محسوب می شود 
و از سال 95تاکنون براساس برآورد دبیرخانه ستاد 
ملی بازآفرینی شهری پایدار، جمعیت سکونتگاه های 
غیررســمی با 14.8درصد افزایش بــه 7میلیون و 

136هزار نفر رسیده است.

توزیع سکونتگاه های غیررسمی در استان ها
بررســی وضعیت پراکنش فضایــی محالت هدف 
اسکان غیررسمی در استان های کشور نشان دهنده 
این است که استان های خراسان رضوی و خوزستان 
به ترتیب با تعداد 107و 103محله بیشترین تعداد 
محالت هدف حاشیه نشینی را در کشور دارا بوده اند 
و در مقابل استان های چهارمحال و بختیاری و ایالم 
نیز با تعداد 3و 4محله، کمترین تعداد محالت را در 
خود جای داده اند. آمارها نشــان می دهد که از نظر 
تعداد جمعیت ساکن در سکونتگاه های غیررسمی، 
اســتان خراســان رضوی با جمعیت 668هزار نفر 
در رتبه نخست قرار داشــته و پس ازآن استان های 
کرمانشــاه با جمعیتی 543هزارنفری و آذربایجان 
شرقی با جمعیت 613هزارنفری در رتبه های دوم و 
سوم قرار گرفته اند. درمجموع و می توان گفت که در 
زمینه وضعیت سکونتگاه های غیررسمی، استان های 
خراسان رضوی، خوزســتان، کردستان، کرمانشاه، 
آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان در اولویت 
مداخله قرار دارند و در بازآفرینی شهری باید به آنها 

توجه ویژه شود.

زنگ خطر حاشیه نشینی به صدا در آمد
در 6سال گذشته، جمعیت حاشیه نشینان 14.8درصد رشد کرده است

ساکنان بافت های ناکارآمد زیر ذره بین

تغییر مسیر وام ها به سمت مردم
بانک مرکزی می گوید سهم مردم از تسهیالت بانکی، 

بانک
از 30.4درصد در 7ماه نخست پارسال به 32درصد در 
7ماه نخست امسال رسیده است بانک ها وام می دهند 
اما به  نظر مي رسد این وام ها کافی نیســت و همچنان بخش زیادی از 

متقاضیان دریافت وام، در صف انتظار هستند. 
بانک مرکزی می گوید سهم مردم از تسهیالت بانکی از 30.4درصد در 
7ماه نخست پارسال به 32درصد در 7ماه نخست امسال رسیده است 
که از تغییر مســیر وام دهی بانک ها حکایت دارد. این در حالی اســت 
که 68درصد از کل تسهیالت پرداختی در این مدت، سهم بنگاه های 

اقتصادی و اشخاص حقوقی بوده که نسبت به  مدت مشابه سال گذشته 
1.6واحد درصد از تسهیالت این بخش کاسته شده است.

به گزارش همشهری، بانک مرکزی با اعالم رشد 47.2درصدی حجم 
وام دهی بانک ها در 7ماه نخست امسال اعالم کرده تسهیالت پرداختی 
به اشخاص حقیقی 55درصد و اشخاص حقوقی 43.8درصد رشد کرده 
است.  طبق این گزارش کل تسهیالت پرداختی به  صورت خرد کمتر از 
200میلیون تومانی در این مدت 39.4درصد و تسهیالت غیرخرد در 
قالب کارت های اعتباری به اشخاص حقیقی 116.8درصد قد کشیده 
است. تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد تسهیالت پرداختی 

شامخ کل اقتصاد به 47/39واحد رسید
 کاهش فعالیت های اقتصادی

زیر سایه رکود
اقتصاد ایــران در آبان مــاه در 3بخش ســاختمان، خدمات و 
کشــاورزی گرفتار رکود و کاهش فعالیت شــده و فقط بخش 
صنعت با رشد اندکی روبه رو بوده است. در این ماه عالوه بر رکود 
فعالیت های ساختمانی، کشاورزی و خدماتی، همانند ماه قبل 
کمبود نقدینگی، اتفاقات اخیر کشور و روند صعود نرخ ارز نیز در 

افول شامخ اثرگذار است.
به گزارش همشــهری، مرکز پژوهش های اتاق ایران از رسیدن 
شــامخ اقتصاد به 47.39واحد خبر داده کــه 2.8واحد کمتر 
از مهرماه اســت. با این میزان افت، شــاخص آبان ماه به کمتر 
از 50واحد نزول کرده و درواقــع از کاهش میزان فعالیت های 
کسب وکارها و افزایش رکود حکایت دارد. در این ماه به جز مؤلفه 
سرعت انجام و تحویل ســفارش و موجودی مواداولیه یا لوازم 

خریداری شده سایر مؤلفه های اصلی کمتر از 50ثبت شده اند.

نقشه فعالیت های اقتصادی در آبان
در آبان ماه شاخص میزان فعالیت های کسب وکار به واسطه رکود 
فعالیت در بخش های ساختمان، خدمات و کشاورزی به کمترین 
میزان 15ماه اخیر )به غیر از فروردین ماه( رســیده و شاخص 
میزان سفارشات جدید مشتریان نیز برای دومین ماه پیاپی و 
با شیب بیشتری افت کرده است. همچنین در آبان ماه شاخص 
میزان صادرات کاال یا خدمات برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی 
بوده و شاخص میزان فروش کاالها و خدمات نیز برای دومین ماه 
پیاپی افت کرده است. البته در ماه گذشته، شرایط بخش صنعت 
باوجــود اثرپذیری فعالیت های این بخــش از تحوالت اقتصاد 
کالن، اندکی مساعدتر بوده و فعالیت های صنعتی با رشد بسیار 
اندک روبه رو بوده اند؛ هرچند در این بخش نیز شاخص موجودی 
مواداولیه خریداری شده برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی بوده 
و همزمان شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز برای 
دومین ماه پیاپی کاهشی و البته با شدتی کمتر، افت کرده است. 
ضمن اینکه در آبان ماه، شاخص میزان فروش محصوالت بخش 
صنعت نیز برای پنجمین ماه پیاپی همچنان زیر 50ثبت شده؛ 

اما در مقایسه با مهرماه با شدت کمتری کاهشی است.

حال و هوای اقتصاد کالن
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص 
میزان فعالیت های کســب وکار در آبان ماه به کمترین مقدار از 
شهریورماه1400 تاکنون )به غیر از فروردین ماه( رسیده و دلیل 
اصلی آن رکود در بخش ســاختمان، خدمات و کشاورزی بوده 
است. در این ماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان برای 
دومین ماه پیاپی و با شیب بیشــتری کاهش داشته و شاخص 
میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی نیز به کمترین میزان 
8ماهه اخیر رسیده اســت. از سوی دیگر، شاخص قیمت خرید 
مواداولیه و لوازم موردنیاز تولید با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل 
افزایش پیدا کرده و به باالترین مقدار 5ماهه رسیده درحالی که 
شاخص قیمت فروش محصوالت با شیب کمتری نسبت به ماه 
قبل رشد داشته است. به عبارت دیگر، باوجود افزایش هزینه تولید، 
کاال و خدمات تولیدی به واسطه شــرایط بازار و کاهش تقاضا با 
افزایش قیمت کمتری عرضه شده است. عالوه بر این، شاخص 
میزان صادرات کاال یا خدمات نیز در آبان برای پنجمین ماه پیاپی 
کاهش داشته و میزان فروش کاال یا خدمات نیز برای دومین ماه 
پیاپی در رکود بوده است. به گزارش همشهری، تحوالت اقتصادی 
آبان ماه باعث شده شاخص انتظارات فعاالن اقتصادی برای میزان 
فعالیت در آذرماه با شدت بسیار کمتری نسبت به مهرماه رشد 
کند. به طورکلی، گزارش شــامخ کل اقتصاد در آبان ماه نشان 
می دهد که شرکت ها همچنان با کاهش شــدید تقاضا به ویژه 
در بخش خدمات و کشاورزی و کاهش در میزان فروش روبه رو 
هستند. همانند ماه قبل کمبود نقدینگی و اتفاقات اخیر کشور در 
این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است. از سوی دیگر، روند صعود 
نرخ ارز با توجه به کمبود قدرت خرید مشتریان شرایط را برای 

فعاالن اقتصادی مشکل می کند.

بخش صنعت در حاشیه امن
براساس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش صنعت، با 
وجود نامساعدتر شدن وضع فعالیت های کسب وکار در بخش های 
ساختمان، کشاورزی و خدمات، شاخص مدیران خرید بخش 
صنعت در آبان ماه اندکی رشــد کرده و به عدد52.49 رسیده 
است. در این ماه، شاخص مقدار تولید محصوالت بخش صنعت 
تقریباً مشابه ماه قبل بوده، هرچند با توجه به کاهش شدید تقاضا 
مانند ماه قبل افزایش تولید به افزایش موجودی انبار منجر شده 
است. در این میان شاخص میزان سفارش های جدید مشتریان 
بخش صنعت در آبان برای دومین ماه پیاپی کاهش پیدا کرده 
که به عقیده فعاالن اقتصادی ناشی از کمبود نقدینگی، کاهش 
قدرت خرید، صعود نرخ ارز، اتفاقات اخیر کشور و همچنین در 

برخی از فعالیت ها ناشی از قطعی اینترنت بوده است.
بررســی گزارش شــامخ نشــان می دهد در آبان ماه، شاخص 
موجودی مواداولیه خریداری شده بخش صنعت برای چهارمین 
ماه پیاپی کاهشی بوده که دلیل اصلی آن از نظر فعاالن اقتصادی، 
کمبود نقدینگی و افزایش نرخ ارز است. به خصوص که شاخص 
قیمت خرید مواداولیه بخش صنعت در آبان ماه به بیشــترین 

میزان 5ماهه رسیده است. 

تعیین تکلیف اموال بانک ها
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می گوید: 
این وزارتخانه فروش اموال مازاد را با اختیار 
ویژه دنبال خواهد کرد و مدیرانی که پای 
فروش اموال مازاد بانک ها نایستند، برکنار 
می شوند. به گفته او فروش اموال مازاد بانک ها باعث کنترل رشد 
نقدینگی، افزایش توان تسهیالت دهی بانک ها و رفع کسری ها 
و ناترازی های شبکه بانکی می شود و در سال1401 با اقدام های 
انجام شده، برگ زرینی بر فراز تمام سال های گذشته در حوزه 
فروش اموال مازاد بانک ها رقم خواهد خورد. به گفته وزیر اقتصاد، 
90درصد از کل اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط 
به نیمه دوم سال، یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است و اگر 
بانکی برای فروش اموال مازاد خود مزایده برگزار نکند، مشمول 

مالیات می شود.
سال هاست که دولت و مجلس بر فروش دارایی های مازاد بانکی 
تأکید و بانک ها هم آگهی مزایده منتشر می کنند اما نتیجه پیدا 
نشدن خریدار برای اموال مزایده شده است. اکنون وزیر اقتصاد 
می خواهد از ابزار مالیاتی علیه بانک ها استفاده کند و بانکداران 
متخلف را به برکناری تهدید کرده اســت. استفاده از ابزارهایی 
تنبیهی نظیر سلب مسئولیت از مدیران بانکی، اعمال مالیات بر 
بانک ها و حتی کمک گرفتن از قوه قضاییه برای تسهیل در فروش 
امالک مازاد بانکی وقتی مؤثر واقع می شود که همزمان موانع و 
مشکالت ناظر بر فروش امالک اضافه در دست بانک ها دیده شود 

و برای رفع آن اقدام صورت پذیرد.
البته نمی توان منکر مقاومت بانک ها برای از دست دادن اموال 
خود شد اما روی دیگر ماجرا به چشم انداز آینده اقتصاد کالن 
بازمی گردد به ویژه اینکه این منابع و نقدینگی ناشی از فروش 
اموال بانک ها به تنخواه دولت تبدیل نشود و از این جهت تشویق 
بانکداران به فروش دارایی های ثابت نظیر امالک در اختیارشان 
برای تبدیل به ســرمایه بانک ضرورت دارد. از سوی دیگر باید 
گزارشــی دقیق از آخرین وضع امالک مازاد بانک ها در اختیار 
رسانه ها قرار گیرد تا مدیران عامل بانک ها در برابر افکار عمومی 
پاسخگو باشند. در غیاب تصویری شفاف از امالک داری بانک ها، 
انتظار نتیجه بخش بودن ابزار تهدید و تنبیه نباید داشت. حال 
باید دید الگوی فعلی می تواند به فروش ســریع تر و نقدشدن 
امالک و اموال مازاد بانک ها کمک کند یا اینکه دولت و مجلس 

برنامه دیگری را رو خواهند کرد؟

زندگی در دمای 21درجه
  خبر: محمد رضا جوالیی، مدیر دیســپچینگ 
شرکت ملی گاز ایران گفته مصرف گاز بخش خانگی 
و تجاری از مرز 530میلیون مترمکعب عبور کرده و 
64درصد از کل گاز تولیدی ایران به 2بخش خانگی و 
تجاری در روزهای سرد پیش رو اختصاص پیدا کرده 
است. از سوی دیگر شرکت ملی گاز با هشدار درباره 
 احتمال قطع گاز نیروگاه ها و محدودیت  گاز صنایع، 
اعالم کرده که بهتر اســت مردم دمای خانه خود را 

بین 18تا 21درجه سانتی گراد تنظیم کنند.

  نقد: زمســتان سرد در راه اســت و اگرچه گاز 
هست، اما کم است و ممکن است پاسخگوی رشد 
مصرف نباشد. در چنین وضعی الزم است هر شهروند 
اندکی تامل کند و با احســاس مســئولیت به این 
سؤال بیندیشد که قطع گاز احتمالی مناطق سرد 
و کوهســتانی به ویژه شهرها و روســتاهای درگیر 
برودت شدید هوا ، چه مشقتی را برای یک هموطن 
به همراه دارد. چاره کوتاه مدت برای عبور از زمستان 
ســرد پیش رو این اســت که با تنظیم دمای هوا و 
پوشیدن لباس مناســب به ویژه در خانه خودمان، 
هوای همدیگر را داشته باشیم. اکنون این ما هستیم 
که می توانیم به خودمان کمــک کنیم و بدانیم که 
ارزش ندارد به خاطر بدمصرفــی ما، دیگران بلرزند 
و بیمار شــوند زیرا انتظار می رود دست کم تا پایان 
دی ماه، هوای استان ها ازجمله شهرها و روستاهای 
سردسیر بسته به شــرایط جوی و میزان بارش ها 
نوسان داشته باشــد. از این جهت ضرورت دارد تا 
دولت گزینه هایی چون اعمال محدودیت در مصرف 
گاز بخش های غیرضروری را به گونه ای اجرا کند که 
هم کسی نلرزد و هم اقتصاد دچار اختالل در تولید 
و اشتغال نشود. یادمان باشد اگر نیروگاه ها ناچار به 
استفاده بلندمدت از سوخت دوم شوند و ناخواسته 
مازوت مصرف کنند، هزینــه آالینده ها را با تهدید 
سالمتی مان می دهیم و اگر هم محدویت گاز صنایع 
باعث ضرر اقتصادی شود، بازهم هزینه آن را همه با 

تورم می پردازیم.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

بانک ها در 7ماه نخست سال1401 معادل 2331هزار میلیارد تومان 
بوده و بانک ها نسبت به  مدت مشابه سال قبل 748هزار میلیارد تومان 
معادل 47.2درصد بیشتر وام پرداخت کرده اند که این میزان 1.4واحد 

درصد پایین تر از نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه امسال بوده است.

سهم وام های خرد 
بانک مرکزی اعالم کرد تســهیالت پرداختی خرد شــبکه بانکی به 
اشخاص حقیقی در 7ماه نخست سال1401 معادل 572هزار میلیارد 
تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 47.4درصد بیشتر 
شده و عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری در زمینه تسهیالت خرد و 
غیرخرد و بخش حقوقی و حقیقی در مقطع 7ماه نخست 1401 نسبت 

به  مدت مشابه سال قبل، دارای روند صعودی بوده است.


