
علی  دینی  ترکمانی، عضو هیأت علمی 
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
در گفتگــو بــا ایلنا، درخصــوص تاثیر 
ســامان دهی موسسات مالی غیرمجاز بر 
کاهش نرخ ســود بانکی، اظهار داشت: 
در خصــوص این دو مورد بحث مدیریت 
و نظــارت بانــک مرکزی مطرح اســت 
زیرا بانک مرکزی بایــد بتواند به صورت 
متمرکــز و با سیســتم نظارتی قوی بر 
بانک ها و موسســات نظارت داشته باشد 

و بانک ها نیز موظفند نرخ ســود اعالمی 
را اجرا کنند. وی افزود: موسســات مالی 
غیرمجاز نرخ سود باالتری را به مشتریان 
خود پیشنهاد می دهند، بانک ها نیز ناچار 
در رقابت با موسسات غیرمجاز به دنبال 
راهکارهای مختلفی برای محاســبه نرخ 
سود به گونه متفاوتی هستند که بتوانند 

مشتریان خود را حفظ کنند.
 این در حالی اســت  که اگر نرخ سود 
اعالمی ۱۵ درصد است آن ها معموال به 

گونه ای عمل می کنند که این نرخ ۱۶ و 
یا ۱۷ درصد تعیین شود.

 دینی بــا تاکید بر ایــن که ضرورت 
دارد تــا موسســات مالــی غیرمجاز در 
شــبکه بانکی کشــور ادغام شوند گفت: 
این دســت از موسسات اجازه نمی دهند 
تا سیاست گذاری درستی در نظام بانکی 

صورت پذیرد.
 عضو هیأت علمی موسســه مطالعات 
و پژوهش هــای بازرگانــی  در مورد نرخ 

مطلوب سود بانکی افزود: در حال حاضر 
نرخ تورم ۹ تا ۱۰ درصد است و بر اساس 
چارچوب تئوری اقتصادی باید نرخ سود 
بانکــی بین ۲ تــا ۳ درصد دیگر کاهش 
پیدا کند تا این نرخ مناســب شود و در 
کنار آن نرخ سود تسهیالت نیز کم شود. 
دینی  افزود: کاهش نرخ ســود تسهیالت 
در کنار کاهش نرخ سود سپرده ها باعث 
افزایش  درآمد ســرانه و حرکت منابع به 

سمت تولید خواهد شد.

با وجود این که طبق مصوبه کمیسیون 
تلفیق بودجه ســال ۹۶، قیمت بنزین و 
حامل های انرژی در ســال جاری نباید 
افزایش پیدا کند، افزایش میزان مصرف 
بنزین و عدم کاهش آن از ابتدای ســال 
گران  یا  ســهمیه بندی  احتمال  تاکنون 
شدن این حامل انرژی را قوت بخشیده 
اســت. به گزارش ایسنا، اوایل اسفندماه 
ســال گذشته بود که نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی در ادامه رســیدگی 
به بخــش درآمدی الیحــه بودجه ۹۶ 
تصویــب کردنــد کــه قیمــت بنزین، 
گازوئیل  و ســایر حامل هــای انرژی در 

ســال ۱۳۹۶ افزایش نیابــد. قانونی که 
احتمــال مــی رود با توجه بــه افزایش 
بی ســابقه مصــرف بنزین در کشــور با 

تغییر مواجه شود. اندکی 
منابع رسمی و غیر رسمی در کشور از 
میانگین مصرف بنزین بین ۷۹ تا بیش از 
۸۳ میلیون خبر داده اند و اعالم کرده اند 
این افزایش مصرف و عدم کاهش آن در 
کشور بی سابقه بوده است. میزان مصرف 
بنزین در تیرماه ســال جاری نسبت به 
تیرماه سال گذشته ۹ تا ۱۰ میلیون لیتر 

افزایش داشته است. 
به طور کلی میانگین کل مصرف بنزین 
از ابتدای ســال تاکنون ۸.۵ درصد رشد 
داشته اســت. با وجود این که مسئوالن 
ذی ربــط بارها بــر این موضــوع تاکید 
کرده  اند کــه حتی در زمان پیک مصرف 
بنزین مشــکلی در تامیــن و توزیع آن 

وجــود ندارد، این موضــوع را نیز مطرح 
کرده انــد که با این حــال چنانچه روند 
نشــود  کنترل  بنزین  مصــرف  صعودی 
ممکن اســت دولت و مجلس شــورای 
تغییر  در خصــوص  مصوباتی  اســالمی 
قیمت یا ســهمیه بندی داشــته باشند. 
مدیرعامل  ریاحــی  منصــور  گفتــه  به 
شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
با این که اکنون این شــرکت پاسخگوی 
نیازهای کشور اســت، اما چنانچه مورد 
خاصی پیش آمد مدیریت کالن کشــور 
باید در این زمینــه تصمیم  گیری کند. 
دولت اکنون در قبال ســوخت، یارانه ای 
سنگینی می پردازد در صورتی که قیمت 
سوخت بســیار باالتر از این نرخ ها است 
و این موضوع نیاز به کارشناســی دارد. 
چنانچــه نتوانیم رونــد صعودی مصرف 
بنزین را کنترل کنیــم دولت و مجلس 

قیمت  تغییر  باید مصوباتی درخصــوص 
یا ســهمیه بندی داشته باشــند و ما به 
عنوان مجری تنها اجراکننده سیاست ها 

هستیم. 
این گزارش دالیل مختلفی  براســاس 
افزایش مصرف سوخت اعالم شده  برای 
است که یکی از مهم ترین آن ها افزایش 
تولید خودرو در کشــور اســت. در سال 
۱۳۹۴، ۹۶۶ هزار خودرو تولید شــد که 
این میزان در سال ۱۳۹۵ به یک میلیون 
و ۳۴۰ هــزار خودرو رســید. به عبارت 
دیگر تولید خودرو در کشــور در ســال 
۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، ۳۸ درصد 
رشد داشته اســت. از سوی دیگر برخی 
براین باورند که دلیل مهم دیگر افزایش 
مصرف بنزین در کشــور ثابت بودن این 
حامل انرژی برای دو سال و ارزان بودن 

قیمت آن در کشور است.
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تنش ایران و عربستان 
بر همکاری های نفتی بی تاثیر است

وزیر نفت درباره وجود موانع بانکی در قرارداد توسعه 
فاز ۱۱ پــارس جنوبی، گفت: مشــکلی در اجرای این 
قرارداد وجود ندارد و پرداخت های آن ها، وارد سیســتم 
مالــی ایران نمی شــود. بیــژن زنگنه دربــاره مراودات 
بانکی قرارداد با شــرکت توتال فرانســه و سایر اعضای 
کنسرسیوم بین المللی فاز ۱۱ پارس جنوبی به خبرنگار 
ایرنــا گفت: توتال و اعضای کنسرســیوم، پرداخت های 
خود را به پیمان کاران بدون مشــکل انجام خواهند داد. 
وزیر نفت افزود: پرداخت های آن ها، اصال وارد سیســتم 

مالی ایران نمی شود که با مشکل مواجه شود.
نخســتین قــرارداد جدیــد نفتی در پســاتحریم در 
دوازدهــم تیرمــاه جــاری بین شــرکت ملــی نفت و 
کنسرســیوم بین المللی به رهبری شــرکت نفتی توتال 
فرانســه برای توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد. 
ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون دالر است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 
۵۶ میلیون مترمکعــب )معادل ۲ میلیارد فوت مکعب( 
به ظرفیت برداشــت ایران از میدان گازی پارس جنوبی 
مشترک با قطر افزوده می شــود. این قرارداد، نخستین 
قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی اســت که 
پس از لغو تحریم ها امضا شد. بر اساس این قرارداد، یک 
کنسرســیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد 
شــده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین 
و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند. 

سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد 
۵۰.۱ درصد اســت. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت 
چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۱۹.۹ درصد 
ســهم دارند. این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار 
روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب )برابر با حدود ۵۶ میلیون 
مترمکعب( گاز غنی ترش از منابع بخش فراســاحل فاز 
۱۱ میدان گازی مشــترک پارس جنوبــی و انتقال آن 
به خشــکی اجرا می شــود. وزیر نفت تاکید کرده است: 
خواســته و فرمایشــات رهبر معظم انقالب نیز در روند 
تدوین و تصویــب چارچوب مدل جدیــد قراردادهای 

جدید نفتی رعایت شده است.
نخستین قرارداد بین المللی ایران در قالب مدل جدید 
قراردادهای نفتی ایران، پس از مذاکره های طوالنی میان 
شــرکت ملی نفت ایران و کنسرســیومی شامل توتال، 
سی.ان.پی.ســی و پتروپارس به امضا رسید. هم زمان با 
توسعه نخستین فاز پارس جنوبی، شرکت پتروپارس در 
هفــت بهمن ۱۳۷۶ با تالش های بیژن زنگنه، وزیر نفت 
وقت، تاسیس شد.  شرکتی که ۱۰۰ درصد سهام آن به 
شرکت نیکو )NICO( از شرکت های وابسته به شرکت 
ملــی نفت ایران تعلق دارد، ماموریت یافت تا برای ارتقا 
و بهره گیری از توان و تجربه پیمانکاران داخلی و انتقال 
دانــش مدیریت پروژه و فناوری روز دنیا به داخل ایران 
تــالش کند. ۲۰ ســال از آن زمان می گــذرد و اکنون 
پتروپارس به واسطه عملکرد مطلوبش در پارس جنوبی 
برای شــرکت های بین المللی نامی آشناست. همچنین 
این شرکت از نخستین شرکت هایی است که صالحیتش 
از سوی وزارت نفت ایران برای فعالیت در حوزه اکتشاف 
و تولید در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی تایید شد. 
 ) HOA( در سال ۱۳۹۵ نخستین موافقت نامه اصولی
با حضور کنسرســیوم بین المللی توتال، سی.ان.پی.سی 
و پتروپارس برای توســعه فاز ۱۱ بســته شد و پس از 
مذاکره های طوالنی میان اعضای کنسرســیوم و شرکت 
ملی نفت ایران، نخســتین قرارداد بین المللی ایران در 
قالب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به امضا رسید.

همچنین عباس تقی پورنیا مدیر توســعه کســب و 

کار شــرکت پتروپــارس، درگفتگو با ایــران پترولیوم 
درباره برنامه های گروه پتروپارس در حوزه فعالیت های 
اکتشــاف و تولیــد توضیــح داد. وی گفــت: عمــده 
فعالیت هــای پتروپارس در بخش توســعه میدان های 
گازی پارس جنوبــی بــوده؛ به نحوی که تــا امروز ۱۱ 
میلیارد فوت مکعب از گاز تولیدی پارس جنوبی از محل 
اجرای پروژه هایی اســت که پتروپــارس در آن در کنار 
شــرکت های داخلی و خارجی مشارکت داشته و یا این 
که خود پیمانکار اصلی توســعه آن ها بوده است. ارزش 
پروژه هایی که در این مدت از سوی پتروپارس اجرا شده 

به ۱۷ میلیارد دالر می رسد که عدد بزرگی است.
مدیر توســعه کسب و کار شــرکت پتروپارس با بیان 
اینکــه در ونزوئال و آنگوال فعالیت های خوبی داشــتیم، 
افزود: امــا به دلیل برخی از مســائل مانند تحریم های 
بین المللی نتوانستیم همکاری های خود را ادامه دهیم. 
پورنیا یادآور شــد: همان زمان مطالعات اولیه شناسایی 
میزان نفت درجــا را نیز انجام دادیــم و حتی مجلس 
ونزوئــال هم واگذاری توســعه یکی از ایــن میدان ها را 
به واســطه مطالعات انجام شده از ســوی پتروپارس را 
تایید کرد؛ امــا به دلیل محدودیت منابع مالی ناشــی 
از تحریم ها نتوانســتیم منابع مالی اجرای این پروژه را 
تامین کنیم. وی اضافه کرد: همچنین در ســال ۲۰۰۹، 
۱۰ درصد از سهام مشــارکت اکتشاف و توسعه میدان 
نفتی خشــکی کابیندای شــمالی را در آنگوال خریدیم. 
این پروژه نخستین مشــارکت بین المللی پتروپارس به 
عنوان یک شــریک غیر اپراتور در فعالیت های اکتشاف 
و تولید بود که در قالب یک قرارداد مشــارکت در تولید 

انجام شد. 
مدیر توســعه کسب و کار شــرکت پتروپارس خاطر 
نشــان کرد: البتــه کارفرمای پروژه هم شــرکت نفت 
آنگوال )ســونانگول( بود. در این پروژه به دلیل تشــدید 
تحریم های بین المللی علیه ایران ناچار شــدیم از ادامه 
همکاری ســرباز بزنیم. وی با بیان این که الگوی جدید 
قراردادهــای نفتی الزام دارد تا شــرکت های ایرانی در 
قالب اکتشــاف و تولید فعالیت کننــد و به مرور تجربه 

خــود را در این زمینه افزایش دهند، ادامه داد: ما نیز به 
عنوان گروه پتروپارس معتقدیم در ســرمایه گذاری های 
جدید صنعت نفت؛ حضور شــرکت های ایرانی در قالب 
اکتشــاف و تولید برای کل کشور بهتر است. پورنیا بیان 
داشــت: ضمن این که مدل جدید قراردادهای نفتی نیز 
برای سرمایه گذاران از جذابیت بیشتری برخوردار است 
طبیعی اســت که ما نیز می خواهیم در این مســیر گام 

برداریم. 
مدیر توســعه کسب و کار شــرکت پتروپارس درباره 
امضــای قرارداد توســعه فاز پارس جنوبــی، گفت: در 
قرارداد توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی شــرکت توتال به 
عنوان »اپراتور« و شرکت های پتروپارس و سی ان پی سی 
بــه عنوان »نان اپراتور« حضور دارنــد. وی افزود: برای 
ایران این مذاکرات اهمیت زیادی داشــت زیرا به عنوان 
الگوی مذاکره های بعــدی مدنظر قرار می گرفت؛ پیش 
بینی می کنم بــا امضای این قرارداد؛ مذاکره های بعدی 

برای انعقاد قراردادهای نفتی کوتاه تر باشد.  
مدیر توسعه کسب و کار شرکت پتروپارس گفت: البته 
پتروپارس تکنولوژی بخش هایی مانند ســاخت جکت و 
تاپ ســاید را در اختیــار دارد؛ اما تکنولوژی ســاخت 
ســکوهای تقویت فشار و فشــارافزا را در اختیار نداریم 
و از شــرکت توتال می خواهیم در انتقال دانش فنی این 
پــروژه با ما همراهی کنند. پورنیا اضافه کرد: پتروپارس 
در گذشــته در کنار شــرکت هایی مانند آجیپ، انی و 
اســتات اویل فعالیت کرده است و این بار نیز می خواهد 
مشــارکت با توتال را نیز تجربه کند. وی بیان داشــت: 
پتروپارس فعال عالقــه ای ندارد در پروژه هایی که حجم 
ســرمایه گذاری آن ها بیش از ۳ میلیارد دالر اســت به 
عنوان اپراتور اصلی حضور داشــته باشــد؛ زیرا در حال 
حاضر چنین توانی نداریــم. البته اخیرا طی نامه ای که 
به شرکت ملی نفت ایران ارســال کرده ایم میدان هایی 
که نیاز به ســرمایه گذاری کم تــر از یک میلیارد دالر را 
دارنــد را هدف گــذاری کرده و از آن ها خواســته ایم تا 
تفاهم نامه های مطالعاتی ایــن میدان ها را با پتروپارس 

منعقد کنند.

علی اشرف عبداهلل پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور با بیان این مطلب که دولت برای سرمایه گذاری در گروه 3 مجاز است خاطرنشان کرد: بخش خصوصی اجازه ورود به گروه 3 را ندارد. به عبارت 
دیگر این گروه انحصارا برای سرمایه گذاری در اختیار دولت است و در مقابل هرگونه فعالیت دولت محترم در گروه 1 ممنوع بوده و کار خالفی محسوب می شود. ریاست سازمان خصوصی سازی کشور اذعان کرد: ما با بخش 
اعظمی از شرکت های گروه 1 و 2 مواجه هستیم که به دلیل اینکه کاال و خدمات یارانه ای ارائه می دهند نمی توانیم آن ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. پوری حسینی، شرکت هایی را که در حوزه آب، برق و گاز فعالیت 
می کنند را جزء این گروه از شرکت ها خواند و افزود: تا زمانی که قیمت کاال و خدمات این گروه از شرکت ها تکلیفی است واگذاری ها بطور کامل صورت نخواهد گرفت. وی تصریح کرد: مجلس محترم باید توجه داشته 
باشد که الزم است توسعه فعالیت های اقتصادی، بنگاهداری و تصّدی گرایانه دولت در گروه 1 را متوقف کند اما به زعم بنده که آشنایی مختصری با بودجه دارم تصور می کنم که اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاری های 

دولت در گروه 3 صورت می پذیرد.

آخرین خبر 

بخش های 
ممنوعه ورود 

بخش خصوصی 
به اقتصاد

حاشیه بازار 

مدیرکل ســابق امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت گفت: آنچه تصمیمات سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت را تحت تاثیر قرار می دهد مازاد عرضه و یا تولید از شیل اویل 
آمریکا اســت که اکنون روند رو به کاهش را طی می کند. مهدی عسلی در گفتگو با ایلنا 
درباره تغییر رفتارهای سیاســی ایران و عربســتان و تاثیر آن مناسبات در کشور در اوپک 
اظهار داشت: برخی کشورهای اوپک همواره با هم در جنگ و تنش بوده اند اما اختالفات 
سیاســی هیچ گاه بر تصمیم گیری های سازمان اثر گذار نبوده است. وی افزود: روابط ایران 
و عربســتان قبل از حمله به سفارت عربســتان و در دهه شصت هم دچار تنش شده بود، 
و یــا در جنگ ایــران و عراق و یا عراق و کویت، وضعیت بحرانی تر بود اما در اوپک تاثیر 
نداشــت. عسلی با بیان اینکه تنش های منطقه ای بر اوپک تاثیر چندانی ندارد، تاکید کرد: 
آنچه  تصمیمات سازمان کشورهای صادرکننده نفت را تحت تاثیر قرار می دهد مازاد عرضه 
و یا تولید از شــیل اویل امریکا است که اکنون روند رو به کاهش را طی می کند بنابراین 
بهبود در بازار و انسجام اوپکی ها را شاهد خواهیم بود. وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه 
به تیرگی روابط قطر و عربستان تنش های ایران و عربستان کمرنگ تر شده ضمن اینکه در 

کل بعید به نظر می رسد این اتفاقات بر آنچه در اوپک رخ می دهد اثرگذار باشد.

           مشکل بانکی در اجرای قرارداد توتال وجود ندارد

رخداد 

فعالیت ۲۳ هزار و ۲۳۰ شعبه بانکی

آمادگی آلمان و فرانسه برای راه اندازی     
فروشگاه های زنجیره ای در ایران

رئیس سازمان توســعه تجارت ایران از اعالم آمادگی شرکت های آلمانی و 
فرانسوی برای راه اندازی فروشــگاه های بزرگ زنجیره ای در کشور خبر داد 
و گفت: این شــرکت ها پیشنهادهای عملی و برنامه های خود را از سال آینده 
میالدی )۲۰۱۸( به بعد اعالم خواهند کرد. مجتبی خســروتاج در گفتگو با 
ایرنــا افزود: اتباع ایرانی و خارجی برای راه اندازی فروشــگاه های زنجیره ای 
در کشــور مطابق مقررات با هیچ مشــکل و محدودیتی مواجه نیســتند. به 
گفته این مقام مســئول، تاکنون از کشــورهای آلمان، فرانسه و برخی دیگر 
از کشــورهای اروپایی پیشــنهاداتی در این خصوص ارائه شده که در دست 
بررسی اســت و برخی از آن ها از اعالم برنامه های خود در سال ۲۰۱۸ خبر 
داده اند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشــت: برخی کشورهای 
عربی حاشــیه خلیج فارس نیز در این زمینه درخواست هایی ارائه کرده اند و 
بعضی از آن ها که پیشــتر فعالیت هایی داشته اند، به توسعه شعبه های خود 
مشغولند. خسروتاج خاطرنشان کرد: این شرکت ها با راه اندازی فروشگاه های 
زنجیره ای در شــبکه توزیع کشــورمان فعالند و به توزیــع کاالهای داخلی 
ساخت ایران و ارائه برخی محصوالت و تولیدات خارجی که با رعایت قوانین 
و مقررات به کشــور وارد شده باشــد، می پردازند. وی تصریح کرد: هدف از 
توسعه این فروشگاه ها در کشور به حداقل رساندن هزینه ها، تامین با کیفیت 
و مطابــق نیاز مصرف کنندگان، کوتاه کردن زنجیــره تامین کاال از تولید تا 
مصرف، کوتاه کردن دســت واســطه ها و دالالن، افزایش شفافیت در نظام 
توزیع، کنترل بهتر مسائل مالی و مالیاتی و ارتقای بهره وری در خرید است، 
تا مردم بتوانند با توجه به گرفتاری های روزمره با صرف حداقل زمان حداکثر 
خرید را داشته باشــند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: این 
شــرکت های خارجی عالوه بر تهران، به سایر شــهرهای بزرگ کشور که از 
بازار مناسبی برخوردار بوده و فعالیتشان همراه با توجیه اقتصادی باشد، نظر 
دارند. وی یادآوری کرد: این شــرکت ها بایــد در چارچوب قوانین و مقررات 
کشور، برای فعالیت خود از مرکز امور اصناف مجوز بگیرند و درخواست های 

خود را به اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای ارائه کنند.

ضرورت ادغام موسسات مالی غیرمجاز در بانک ها

                         نقطه سرآغاز همکاري پتروپارس با غول نفتي فرانسه

صورت های مالی 
شفاف الزمه ارتقای 

روابط بانکی بین المللی
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
گفت: برای دســتیابی به اقتصــاد درون زا و برون گرا 
باید از اســتانداردهای مالی پذیرفته شــده در جهان 
اســتفاده کرد. غالمعلــی جعفرزاده ایمــن آبادی در 
گفتگو بــا خانه ملــت، درباره ضــرورت به کارگیری 
  )IFRS(مالی بین المللی گزارشگری  اســتانداردهای 
گفت: می توان عنوان کــرد در زمان اعمال تحریم ها 
برخی از سیســتم های کشــور مانند نظام بانکی تنبل 
شــدند. وي ادامه داد: بعد از اعمال تحریم ها سیستم 
بانکی کشور به دلیل تصوری مبنی بر اینکه تحریم ها 
تداوم دارد در بروز رســانی سیستم اقدام قابل توجهی 
نداشــت این در حالی اســت که عالوه بــر ارتباطات 
بین المللــی مالی، بخشــی دیگر از روابــط اقتصادی 
شــرکت ها به موضوعاتی مانند ارتقای سیستم بانکی 
ارتبــاط دارد. این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه 
کرد: بکارگیری اســتانداردهای بین المللی  گزارشگری 
مالی نقش مهمی در جذب ســرمایه گذاری و ارتقای 
روابط اقتصادی در ســطح بین المللی دارد. جعفرزاده 
ایمن آبادی افزود: برای دســت یابی به اقتصاد درون زا 
و برون گرا کــه از مولفه های مهم در اقتصاد مقاومتی 
اســت باید از اســتانداردهای مالی پذیرفته شــده در 
جهان اســتفاده کرد. وی ادامه داد: عالوه بر مقابله با 
کارشکنی دشمنان در برقراری روابط بانکی بین المللی 
در ســطح مطلوب، باید سیســتم بانکی کشور نیز به 
روز شــود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس یادآور شد: احساس می شود برخی از بانک های 
استانداردهای  به کارگیری  از  کشــور بصورت تعمدی 
بین المللی گزارشــگری مالی)IFRS(  طفره می روند 
تــا اصطالحا خیلــی از وضعیت صورت هــای مالی و 

عملکردی بانک شفاف نشوند.

بازپس گیری ۳۲ هزار هکتار زمین در تهران
نماینده تام االختیار وزیر راه و شهرســازی در شــورای 
عالی حفظ حقوق بیت المال اعالم کرد: در ســال 13۹۵ 
دادســرای ویژه زمین خواری با همراهی این شورا بیش از 
1۰ هزار میلیارد تومان زمین را رفع تصرف کرده اســت. 
حســین معصوم در گفتگو با ایســنا اظهار کرد: دادسرای 
زمین خواری با توجه به آزادســازی 32 هزار هکتار اراضی 
در سال 13۹۵، در این زمینه موفق و تخصصی عمل کرده 
و قضات این دادســرا از قاطعیت خوبی برخوردار بوده اند. 
به گفته وی استان تهران با توجه به ارزش زمین های آن 
گســترده ترین زمین خواری را در سطح کشور داشته است 

که با هیچ استانی قابل مقایسه نیست.
مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره ی وضعیت 
زمین خواری در جنوب ایران با توجه به هشــدارهای قبلی 
گفت: جلســاتی در اســتان های جنوبی کشــور داشتیم، 
دادگســتری آنجا نیز خوب و به موقع عمل کرده اســت. 
نگرانی ما بیشتر در بندرعباس بود که آن هم سامان دهی 

شده است. 
معصوم نقاط ساحلی کشور را مخصوصا در شمال ایران 
بسیار آسیب پذیر دانست و افزود: سال گذشته پرونده های 
متعددی در این مورد داشــتیم که در حوزه سواحل و بنادر 
به حکم قطعی رسید و اجرا هم شد. تالش  ما این است که 
به اجرای قانون برگردیم و همه در آن مسیر حرکت کنیم 
و مانع از تخریب و تصرف شــویم، یقینا مجلس می تواند 
این آرزوی ما را با قوانین قاطع و غیرقابل تفسیر و اجرایی 

محقق کند. نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ 
حقوق بیت المال هم چنین درباره ی نقش مسئوالن محلی 
در تصرفات گفت: مسئوالن محلی در برخی مناطق مثبت 
عمل کردند و در جاهایی هم غفلت داشــته اند، تشخیص 
این که جنس غفلت چه بوده نیز وظیفه من نیســت، ولی 
ما هر آنچه را مغایر قوانین می بینیم، نســبت به آن اقدام 
قضایی و شــکایت می کنیم. مراجع قانونی هم باید علت 
این غفلت ها را رسیدگی کنند، نمونه اش همین تهران که 
اتفاقات بســیار نامیمونی در آن رخ داده، از نظر وزارت راه 
و شهرسازی، شهرداری اصول شهرسازی و زیربنایی شهر 
را در منطقه 22 رعایت نکرده و اقدامات صورت گرفته در 
این منطقه گاها منجر به خســاراتی غیرقابل برگشت شده 
اســت. وی اضافه کرد: تخلف زمانی توسط مردم صورت 
می گیرد و زمانی از ناحیــه مرجع قانونی که باید قانون را 
اجرا کند واقع می شود. شورای شهر به کرات مطالبی را در 
این باره گفته و ما هم آمارهایی داریم. ما ســاختمان هایی 
را در این منطقه شناســایی کرده ایم که روی گسل ساخته 
شــده اند. پیش فروشــی هایی در منطقه 22 تهران اتفاق 
افتــاده که الزم اســت مردم از صحت و ســقم و هویت 
پیش فروشنده اطالعات کســب کنند و طبق قانون برای 

پیش خرید اقدام کنند.
معصوم با اشاره به اصالح قانون پیش فروش خاطرنشان 
کــرد:  وزارت راه و شهرســازی بارهــا دربــاره ی قانون 
پیش فــروش اطالع رســانی کرده و از مردم خواســته از 

پیش فروشــنده تقاضای پروانه و پیش ســند کنند و قبل 
از فروش بازدید میدانی داشته باشند. کسی می تواند پیش 
فروش کند که ســند داشته باشــد. اتفاقا بخشی از ایراد 
مخالفــان،  این بــوده که چرا پیش فروشــنده باید دارای 
ســند مالکیت باشــد. توجیه هم این بوده که خیلی از این 
پروژه ها بدون ســند است. پاســخ ما این است؛ وقتی آن 
پیش فروشــنده ســندی ندارد، چه چیزی را می فروشــد. 
ماِل چه کســی را می فروشــد. اگــر اتفاقی بــرای این  
پیش فروشنده افتاد، خریدار از کجا باید حق خود را بگیرد. 
خیلی از جرایم و کالهبرداری در این حوزه انجام می شود، 
همین االن پرونده های 1۵ ســاله ای در تهران داریم که 
زمانی بــرای پیش فروش ملک هــای آن تبلیغات زیادی 

می شــد. نماینده وزیر راه و شهرســازی در شورای حفظ 
حقوق بیت المال گفــت: مخالفت با قانون پیش فروش در 
شــرایطی مطرح می شود که در سال 131۰ با آن وضعیت 
سواد و شهرســازی، قانون گذار مقرر کرده بود باید ملک 
پیش فروشــی ثبت اجباری شود. او در آن زمان می دانسته 
ســرمایه گذاری زمانــی اتفاق می افتد که  ســند مالکیتی 

وجود داشته باشد.
معصوم با ابراز نگرانی نســبت بــه وضعیت منابع پایدار 
تهران و سایر کالن شــهرها، اظهار کرد: اتفاقات زیادی 
در تهران افتاده که قابلیت تجزیه و تحلیل علمی دارد. در 
حوزه شهرسازی، سرمایه گذاری گردشگری، توسعه، منابع 
پایدار که یقینا باید مورد توجه قرار گیرد. مشاور وزیر راه و 
شهرسازی با اشاره به وضعیت ناگوار شهرسازی در تهران 
و بهره گیری از منابع پایدار، اظهار کرد: طبق آمار از مرداد 
13۸۴ تا 13۹۶ تعداد ســاختمان های بلندمرتبه تهران به 
۴11 واحد رســیده، درحالی که از سال 13۵۰ تا 13۸۴ این 
تعــداد 32۴ واحد بــوده و پیش از ســال 13۵۰ که البته 
اطالعات آن دقیق نیست، تعداد ساخاتمان های بلندمرتبه 

تهران 2۴۴ واحد بوده است. 
معصوم گفت: بررســی ها نشــان می دهــد تعدادی از 
ایــن ســاختمان های بلندمرتبه در معابــری بین ۶ تا 12 
متر ســاخته شــده اند که این ناهماهنگی، عمیق است و 
بی انضباطی شهری و مشــکالت آن را هر روز پیچیده و 

حادتر می کند.

بنزین گران خواهد شد؟

آخرین آمــار بانک مرکزی حاکی از فعالیت 23 هزار و 23۰ شــعبه در قالب ۴2 بانک و 
موسســه در سراسر کشور است که بر این اســاس سهم هر 3۴۰۰ ایرانی معادل یک شعبه 
است. به گزارش ایلنا نحوه پراکندگی شعب بانک ها از جمله موضوعات مهم و قابل تأمل در 
نظام بانکی است، البته تعداد شعب بانک ها با توجه به رشد چشمگیر  بانکداری الکترونیک 
در ســال های اخیر و سیاســت بانک مرکزی برای کاهش تعداد شــعب از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
براســاس آمارهای بانک مرکزی تعداد شعب بانکی به این شرح است: اقتصاد نوین 2۸3 
شــعبه، اســتاندارد چارتر یک شعبه، انصار ۶3۴ شــعبه، ایران زمین 33۹ شعبه، آینده 1۶۵ 
شعبه، پارسیان 3۰۵ شعبه، پاســارگاد 33۰ شعبه، تجارت 2هزار و 1۴۴ شعبه، ایران و اروپا 
دو شعبه، توسعه تعاون ۴3۴ شعبه، توســعه صادرات ۴1 شعبه، بانک حکمت ایرانیان 2۰۵ 
شعبه، خاورمیانه 1۶ شعبه، دی ۸۰ شعبه، رفاه کارگران هزار و ۶1، سامان 13۹ شعبه، سپه 
هزار  و ۸2۰ شعبه، سرمایه 11۹ شعبه، سینا 2۴۹ شعبه، شهر 3۴۷ شعبه، صادرات 3هزار و 
1۶ شــعبه، صنعت ومعدن ۶2 شعبه، قرض الحسنه رسالت 211، قرض الحسنه مهر ایران 
۵۴۵ شعبه، قوامین ۷۵۶ شعبه، کارآفرین 1۰۸ شعبه، کشاورزی 1۹۷3شعبه، گردشگری ۸۷ 
شعبه، مســکن هزار و 2۷2 شعبه، ایران و ونزوئال یک شعبه، ملت هزار و ۵۷۷ شعبه، ملی 
3هزار و 3۴۸ شــعبه، پست بانک ۴22شعبه، تعاون اســالمی یک شعبه و فیوچر بانک نیز 

دارای یک شعبه است.
همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه دارای ۴۹ شعبه، کاسپین دارای 
۸۰ شــعبه، کوثر دارای 3۵2 شعبه، ملل دارای 32۰ شعبه و نور نیز دارای 33۶ شعبه است.  
بر همین اســاس بانک های ملی با 33۴۸ شعبه، صادرات 3۰1۶ شعبه، تجارت 21۴۴ شعبه، 
کشــاورزی 1۹۷3 شعبه، سپه 1۸2۰ شــعبه، ملت 1۵۷۷ شعبه، مسکن 12۷2 شعبه و رفاه 
کارگران 1۰۶1 شعبه رتبه های اول تا هشتم را در تعداد شعب کسب کرده اند.  با توجه به باال 
بودن تعداد شعب بانکی حال سؤالی که بعضاً میان صاحب نظران مطرح بوده، میزان انطباق 
تعداد شــعب بانک ها با نیاز واقعی بخش پولی و مالی اقتصاد است. برخی، تعداد زیاد شعب 
بانکی را یکی از معضالت اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند الزم است بانک ها و موسسات 

اعتباری غیر بانکی باید برای افزایش تعداد شعب خود، با محدودیت هایی مواجه باشند.
از طرف دیگر، برخی دیگر نیز ایجاد محدودیت برای بانک ها و موسســات اعتباری غیر 
بانکی جهت گسترش تعداد شعب خود را غیر قابل توجیه و مخالف با محیط مساعد کسب 
و کار می دانند و معتقدند این خود بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی هستند که باید بر 
اساس میزان سرمایه، سودآوری، سیاست ها و برنامه های بازاریابی خود نسبت به تعیین تعداد 
شــعب تصمیم گیری کنند. براساس آخرین سرشماری مرکز آمار، جمعیت ایران در سال ۹۵ 
معادل ۷۹ میلیون و ۹2۶ هزار و 2۷۰ نفر بوده است بر این اساس سهم هر  3۴ هزار ایرانی 

از تعداد کل شعب بانک های کشور معادل یک شعبه است.
کارشناســان می گویند، با وجود انتقادی که نسبت به تعداد باالی شعب در کشور مطرح 
می شــود مقایسه با سایر کشــورها حاکی از آن اســت که ایران از وضعیت نسبتا متعادلی 
برخوردار اســت. چراکه در برخی کشورهای توسعه یافته به طور نسبی تعداد بیشتری شعب 
بانکی فعال دارند؛ به طوری که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در فرانسه به ازای هر 
1۰۰ هزار نفر حدود 3۷.۵ شعبه بانکی وجود دارد. از سویی دیگر در برخی کشورهای منطقه 
این تعداد نسبت به ایران کمتر است،  به گونه ای که در عربستان برای هر 1۰۰ هزار نفر ۸.۸، 
ســنگاپور 1۰ و یا ترکیه 1۹.۸ شعبه وجود دارد. اما در مجموع با توجه به گسترش و توسعه 
بانکداری الکترونیک می توان انتظار داشت که در آینده ای نزدیک حتی در کشورهای توسعه 
یافته که شعب باالتری نسبت به ایران دارند این روند معکوس شده و از تعداد آن ها کاسته 

شود و در سال های آینده اقتصاد ایران شاهد کاهش تعداد شعب بانکی باشد. 


