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 تازه ترین گــزارش بانک مرکزی 

بانک
نشــان می دهد تعــداد چک های 
برگشــتی در اردیبهشت نسبت به 
فروردین امسال رشــدی 29.9درصدی داشته و از 
حیث مبلغ رشد چک های برگشــتی 65.3درصد 
برآورد شده است. تعداد چک های مبادله شده بین 
بانک ها در اردیبهشــت 1401نســبت به ماه قبل 
20.9درصد و از نظر ارزش ریالی 49.2درصد رشد 
داشته است. نکته مهم درخصوص وضعیت چک های 
رد و بدل شــده در بین بانک ها به عنوان شــاخص 
اعتماد بازار، اینکه تعداد چک های مبادله شــده در 
اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته 
16.1درصد کاهش یافتــه؛ درحالی که از نظر مبلغ 
ریالی 41.2درصد رشد نشان می دهد. از سوی دیگر 
تعداد چک های برگشــتی در اردیبهشــت امسال 
نسبت به مدت مشابه پارسال 8.6درصد کمتر شده، 
اما مبلغ چک های برگشتی رشدی 47.2درصدی را 

نشان می دهد.
به گزارش همشــهری، بانک مرکــزی می گوید در 
دومین ماه از امسال در کل کشور حدود 6.3میلیون 
فقره چک به ارزش 274هزار و 200میلیارد تومان 
مبادله شــده که نســبت به فروردین از نظر تعداد 
20.9درصــد و از نظر ارزش 49.2درصد رشــد را 
نشــان می دهد. از کل چک های مبادله شده سهم 
استان تهران 2میلیون فقره بوده و 49.6درصد از کل 
تعداد چک های رد و بدل شــده به 3استان تهران با 
سهم 31.2درصد، اصفهان با 11.1درصد و خراسان 
رضوی با 7.3درصد اختصاص داشته است. همچنین 
62.5درصد از ارزش این چک ها مربوط به چک هایی 
بوده که شهروندان استان های یادشده صادر و برای 
پاس شدن به بانک ها برده اند که سهم استان تهران 
49.8درصد، اصفهان 7.3درصد و خراسان رضوی 
5.4درصد بوده است. این گزارش می افزاید: همچنان 

تهران به عنــوان پایتخت اصلی چک در کشــور به 
شمار می رود و ســهم این اوراق بهادار در مبادالت 
تجاری بین مردم و بنگاه های اقتصادی باالســت؛ 
به گونه ای که از مجموع 5.7میلیون فقره چکی که 
در اردیبهشت امسال وصول و پاس شده، 1.8میلیون 

فقره مربوط به استان تهران بوده است.

گیالنیهاهمیشهخوشحساب
روند وضعیت صــدور و وصول چک در ســال های 
اخیر نشان می دهد که شهروندان گیالنی همچنان 
از نظر خوش حســابی و خوش قولی در پاس کردن 
چک، سرآمد سایر استان ها هستند و در اردیبهشت 
امسال بیشترین نسبت تعداد چک های وصول شده 
به کل چک های مبادله شــده در اســتان به ترتیب 
به اســتان های گیالن با 92.8درصد، خوزســتان 
با 91.4درصد و البــرز با 91.2درصــد اختصاص 
دارد و در مقابــل بدقول تریــن اســتان ها در پاس 
کردن بموقــع چک ها به کهگیلویــه و بویراحمد با 
84.4درصد، خراســان شــمالی با 84.8درصد و 

کردستان 87.1درصد اختصاص دارد. این گزارش 
می افزایش بیشترین نسبت ارزش چک های وصول 
شده به کل ارزش چک های مبادله شده در استان ها 
به ترتیب به اســتان های زنجان و گیــالن هرکدام 
90.8درصد، البرز 89.8درصد و مرکزی 87.6درصد 
مربوط می شده و استان های کهگیلویه و بویراحمد 
با 81.5درصد، کردســتان با 81.8درصــد و یزد با 
82.1درصد کمترین نسبت ارزش چک های وصول 

شده را به خود اختصاص داده اند.

سرآمدانچکهایبرگشتی
بانک مرکزی می گوید در ماه اردیبهشــت امسال 
در کل ایران 613هزار فقــره چک به ارزش بیش از 
34.1هزار میلیارد تومان برگشت خورده که نسبت 
به فروردین از نظر تعداد 29.9درصد و از نظر ارزش 
65.3درصد بیشتر شده است. به این ترتیب در ماه 
دوم امســال، از نظر تعداد 9.8درصد و از نظر ارزش 
ریالی 12.4درصد چک های رد و بدل شده بین مردم 
در شبکه بانکی پاس نشده و برگشت زده شده است.

این گزارش می افزاید: بانک های اســتان تهران در 
اردیبهشت امســال 176هزار فقره چک به ارزش 
14.7هزار میلیارد تومان را برگشــت زده اند که از 
نظر تعداد 9درصد و از نظــر ارزش 10.8درصد کل 

چک های مبادله شده در استان پاس نشده است.
بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی در ماه دوم 
سال  جاری به ترتیب به استان کهگیلویه و بویراحمد 
با 15.6درصد، خراســان شــمالی با 15.2درصد و 
کردســتان با 12.9درصد اختصاص داشته است؛ 
درحالی که بانک های استان گیالن فقط 7.2درصد، 
خوزستان 8.6درصد و البرز 8.8درصد از چک های 

مبادله شده را برگشت زده اند. 
از نظــر ارزش ریالــی هــم ســرآمدان چک های 
برگشتی شهروندان اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
با 18.5درصد، کردســتان با 18.2درصــد و یزد با 
17.9درصد بوده اند. درحالی که کمترین نســبت 
ارزش چک های برگشتی در اســتان های زنجان و 
گیالن )9.2درصد(، البــرز )10.2درصد( و مرکزی 

)12.4درصد( ثبت شده است.

رشد 30درصدی تعداد چک های برگشتی
تهران همچنان به عنوان مرکز اصلی صدور چک در کشور به شمار می رود، از مجموع 5.7میلیون فقره چکی که در اردیبهشت امسال 

وصول و پاس شده، 1.8میلیون فقره مربوط به استان تهران بوده است

همشهری از وضعیت شاخص اعتماد بازار گزارش می دهد

ثبت رکورد جدید در ظرفیت تولید گاز ایران
ایران در تالش اســت تا اجازه 

انرژی
ندهــد قطر در برداشــت گاز از 
میدان مشــترک پارس جنوبی 
پیش بیفتد. پس از خروج توتال از قرارداد با ایران 
برای توسعه فاز 11پارس جنوبی، دولت دوازدهم 
تالش کرده تــا راهی برای جذب یک شــرکت 
بین المللی پیدا کند اما مذاکرات به نتیجه نرسید. 
حاال وزارت نفت تصمیم دارد تا با یک کنسرسیوم 

داخلی این روند متوقف شده را پیش ببرد.
به گزارش همشهری، در تازه ترین رخداد، وزارت 
نفت از ثبت رکورد جدید ظرفیت تولید گاز ایران 
خبر داد و اعالم کرد: ظرفیت تولید گاز خام کشور 
در سال 1400 برای نخســتین بار از مرز 1000 
میلیون مترمکعب در روز عبور کرده و برداشت 
گاز از میدان مشــترک پارس جنوبی هم نسبت 

به سال 99بیش از 4 درصد افزایش یافته است.
معاونت برنامه ریــزی وزارت نفت می گوید: این 
وزارتخانه در دولت سیزدهم با تمرکز بر توسعه 
میدان گازی پارس جنوبی، اتخاذ تمهیدات الزم 
و اســتفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای 
افزایش تولید گاز غنی از این میدان مشــترک 
گازی را در دستور کار قرار داده و با بهره برداری از 
فازهای میدان گازی پارس جنوبی، میزان تولید 
گاز غنی ایران از قطر با وجود سهم 2برابری این 
کشور از این میدان گازی مشترک، سبقت گرفته 
اســت. در روزهای اخیر قطر به عنوان شــریک 
ایران در میــدان پارس جنوبی چند قرارداد مهم 
با شرکت های بین المللی برای افزایش ظرفیت 
گاز از ایــن میدان منعقد کرده اســت اما وزارت 
نفت می گوید: توســعه فازهــای 13 و 22-24 
پارس جنوبی به اتمام رسیده و پیشرفت فیزیکی 
فاز 14 در انتهای سال 1400 بیش از 91 درصد 
بوده اســت. به گفته وزارت نفت، توسعه فاز 11 
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در حال 
انجام است و تولید اولیه از این فاز طبق پیش بینی 
در ســال 1401 محقق می شــود. این گزارش 
می افزاید: پیشرفت فیزیکی طرح توسعه فاز 11 
پارس جنوبی در انتهای سال 1400 بیش از 34 

درصد اعالم شده است.

خیزقطربرایسبقتازایران
به تازگی قطر شــرکت توتال فرانسه را به عنوان 
نخستین شریک خارجی برای توسعه بزرگ ترین 
میــدان گازی جهــان در میــدان مشــترک 

پارس جنوبی با ایران انتخاب کــرد. هدف قطر 
از این طرح توســعه، افزایش ظرفیت تولید گاز 
طبیعی مایع شــده )ال ان جی( این کشــور از 
77میلیون تن ساالنه فعلی به ساالنه 126میلیون 
تن تــا ســال 2027اســت. این طرح توســعه 
شامل بخش شــرقی میدان گازی است و باعث 
افزایش 60درصدی برداشــت و تولید گاز قطر 
در ســال 2027می شود. براســاس گزارش ها، 
برخی غول های انرژی جهان شامل شرکت های 
اکسون موبیل، شل و کنکوفیلیپس کاندیداهای 
شــراکت با قطر برای این طرح توسعه هستند. 
اواخر خرداد امسال هم شــرکت انی ایتالیا یک 
قرارداد 2.5میلیارد دالری با قطر برای توســعه 
میدان گازی مشترک با ایران امضا کرد. امضای 
قراردادهای بــزرگ گازی قطر با شــرکت های 
بین المللی پس از تنش بین اروپا و روسیه بر سر 
بحران اوکراین شدت گرفته که هدف آن کاهش 

وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه است.

پشتصحنهامضاییکقرارداد
اسفند سال گذشــته بود که قرارداد توسعه فاز 
دوم الیه نفتی میدان مشــترک پارس جنوبی با 
هدف جذب سرمایه گذاری خارجی با یک شرکت 
ایرانی و یک شرکت خارجی به امضا رسید اما نام 
این شرکت خارجی هرگز فاش نشد. به گزارش 
وزارت نفت، قرارداد توســعه این میدان به مدت 
20سال و در چارچوب قرارداد جدید باالدستی 
مذاکره و نهایی شده و طرف قرارداد موظف است 
تمامی منابع مالی الزم به منظــور اجرای طرح 
شامل هزینه های مستقیم سرمایه ای، هزینه های 
غیرمســتقیم و هزینه های بهره برداری را تأمین 
کند. جواد اوجی، وزیر نفت در اواخر سال گذشته 
از امضای50 قرارداد به ارزش 16میلیارد دالر در 
7ماه نخست عمر دولت سیزدهم خبر داد و گفته 
بود: بخشی از این قراردادها و تفاهمنامه ها، مربوط 
به توسعه میادین نفتی و گازی است و بخش دیگر 

مربوط به افزایش و نگهداشت تولید است.

وصولدالرهایگازی
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی دیروز 
همزمان با انتشار خبر رکوردشکنی ایران در تولید 
گاز اعالم کرد: همانگونه که وزیر نفت نیز پیش تر 
اعالم کرده مقدار قابل توجهی از وجوه حاصل از 

صادرات گاز وصول شده است.

روسیه خواستار فعال سازی کریدور ریلی شمال- جنوب شد

تغییرنقشهلجستیکمنطقه
باحضورایران

در جریان تحوالت اقتصاد سیاسی پس از حمله نظامی روسیه 
به اوکراین، حاال این کشور به دنبال تغییر رویکرد در مسیرهای 
تجاری است و می خواهد با استفاده از ظرفیت های کریدور ریلی 
شــمال – جنوب ایران، به بازارهای پاکستان و هند دسترسی 
پیدا کند. به گزارش همشهری، پس از موافقت والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه برای ساخت راه آهن رشت –آستارا به عنوان 
حلقه ارتباط ریلی ایران با جمهــوری آذربایجان، حاال رئیس 
شورای مشترک تجاری روسیه و ایران نیز از تمایل روسیه برای 
جایگزینی کریدور ریلی ایران به جای مسیرهای فعلی دسترسی 

به بازارهای پاکستان و هند خبر داده است.

تسریعتجارتروسیهازمسیرایران
استفاده از مســیر ریلی روســیه، آذربایجان، ایران و پاکستان 
برای تســریع در روند تجارت در منطقه پیشــنهادی است که 
دیروز رئیس شورای مشترک تجاری روسیه و ایران در دیدار با 
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران مطرح کرده است. با توجه 
به تحریم ها علیه روسیه، این کشور بازنگری در مسیرهای تجاری 
برای دسترسی آسان تر به بازار هند و پاکستان را در دستور کار 
قرار داده و برای تحقق خواسته خود، تقویت مسیر ریلی در ایران 
و پاکستان و تکمیل پروژه راه آهن رشت-آستارا را دنبال می کند. 
به همین منظور والدیمیر عابدینوف، رئیس شــورای مشترک 
تجاری روسیه و ایران در دیدار رئیس اتاق ایران پیشنهاد تشکیل 
گروه کاری بین نمایندگان اتاق های بازرگانی 4کشور روسیه، 

جمهوری آذربایجان، ایران و پاکستان را مطرح کرده است. 
به گزارش همشــهری به نقل از اتاق ایــران آنالین، عابدینوف 
می گوید: تحریم های غرب علیه روسیه موجب شده تا مسیرهای 
ترانزیتی و لجســتیکی در منطقه تغییر کند و از طرفی، روابط 
تجاری روســیه نیز تحت تأثیر تحریم ها دستخوش تحوالتی 
شده که نیازمند بازنگری است؛ ازاین رو فعال سازی مسیرهای 
جدید حمل ونقل در منطقه پیگیری می شــود. مســیر ریلی 
رشت-آستارا که چند روز پیش، اوورچوک، معاون نخست وزیر 
روســیه در دیدار با علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه 
تجارت ایران از موافقت پوتین برای ساخت و همکاری در احداث 
آن خبر داده بود، یکی از گلوگاه هــای حمل ونقلی در کریدور 
ریلی شمال - جنوب است که به گفته رئیس شورای مشترک 
تجاری روســیه و ایران، برای هدف تجاری روسیه نیز اهمیت 
باالیی دارد. او می گوید: با احداث این خط ریلی، دسترسی ریلی 
روسیه - پاکستان هموار شود. البته در آن سوی مسیر، خط ریلی 
پاکستان نیز قدیمی و نیازمند بازسازی است؛ اما روسیه برای 
بازسازی این خط در پاکستان نیز اعالم آمادگی کرده و ایران نیز 

باید خط ریلی خود برای اتصال با ریل پاکستان را تکمیل کند.

کارگروهمشترکبرایفعالسازیکریدورریلی
اظهارات رئیس شورای مشترک تجاری روسیه و ایران حاکی از 
این است که بازرگانان روس، به هر قیمتی حاضر به استفاده از 
مسیر ایران برای دسترسی به بازارهای پاکستان و هند نیستند 
و مسیر ارتباطی روســیه به بنادر شمالی ایران از طریق کشتی 
و ارســال محموله ها به بنادر جنوبی ایران برای انتقال به هند 
یا انتقال آنها از طریق کامیون به ســمت پاکســتان را مسیر 
پیچیده ای می دانند که استفاده از آن مزیتی نسبت به مسیرهای 
موجود ندارد ازاین رو روسیه به دنبال یک مسیر ریلی از طریق 
جمهوری آذربایجان به ایران، پاکستان و هند است. عابدینوف 
پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترک میان 4کشور با موضوع 
این کریدور ریلی را به رئیس اتاق ایران پیشنهاد داده و می گوید: 
اتاق های بازرگانی 4کشور روسیه، آذربایجان، ایران و پاکستان 
می توانند یک گروه کاری تشــکیل داده و پس از بررســی ها و 
مطالعات کارشناســی، پیشــنهاد نهایی خود را برای تکمیل، 
نوسازی و تقویت مسیرهای ریلی در اختیار دولت های متبوع 

خود قرار دهند. 
در این نشســت، هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشــترک 
بازرگانی ایران و روســیه نیز ضمن ارائه جزئیاتی از مسیر ریلی 
پیشــنهادی طرف روس، از عالقه مندی بازرگانان ایرانی برای 

تکمیل مسیر ریلی رشت- آستارا خبر داده است.

اماواگرهایتوسعهریلیدرپاکستان
 فدراســیون روســیه به عنــوان یک طــرف کریــدور ریلی 
روسیه- جمهوری آذربایجان- ایران - پاکستان نه تنها مشکلی با 
فعال سازی این کریدور ریلی ندارد بلکه به شدت نسبت به تکمیل 
و بهره برداری از آن عالقه مند است و حتی برای همکاری و حضور 
در پروژه تکمیل راه آهن رشت - آستارا نیز اعالم آمادگی کرده 
است؛ اما در این میان 2مسئله وجود دارد. اول اینکه سرعت سیر 
قطار باری در ایران باید افزایش پیدا کند و دوم اینکه آن سوی 
کریدور، یعنی در پاکستان، مسیرهای ریلی نیازمند بازسازی 
است و اگر این کشور پای کار فعال سازی کریدور ریلی نباشد، 
عماًل کار سایر کشورها با بن بست مواجه خواهد شد. در نشست 
دیروز، سرعت حرکت ریلی در ایران نکته ای بود که مورد توجه 
رئیس اتاق ایران قرار گرفت. او در ایــن رابطه گفت: هم اکنون 
ســرعت حرکت ریلی در ایران بین 15 تا 20 کیلومتر بر ساعت 

است که به هیچ عنوان رکورد مناسبی نیست.
از طرفی با کمبود تعداد واگن در ایران مواجه هســتیم که این 
مشکل به کمک روسیه قابل حل است. رئیس اتاق ایران معتقد 
است: مشکالت ریلی در پاکستان با وجود پیگیری های ایران، 
به راحتی قابل حل نیســت. برای مثال یــک محموله از طریق 
راه آهن از ایران به الهور پاکستان ارسال شد که 35 روز به طول 
انجامید. او از عالقه ایران برای پیگیری مسائل و پیشنهادهای 
ارائه شده به ویژه تشکیل کمیته بین 4کشور موردنظر خبر داد 
و افزود: اتاق مشترک و معاونت بین الملل اتاق ایران می توانند 
ظرف 2ماه آینده به دعوت روسیه و یا ایران، گروه کاری موردنظر 
را تشکیل دهند. به گفته شافعی، بودجه خوبی برای بازسازی و 
توسعه حمل ونقل ریلی از ســوی دولت ایران منظور شده که 

بسیار امیدوارکننده است.

راهفراربستهمیشود
احســان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی با بیان اینکــه برخی بانک ها، مفر 
و گریزگاه هایی برای اخذ ســود مازاد بر 
مصوبات شورای پول و اعتبار از تسهیالت 
گیرندگان یافته اند، از شناسایی و بسته شدن این روزنه ها تا یک 
ماه آینده در این شورا خبر داد.  او مي گوید: در ماه های گذشته، 
دولت و به ویژه وزارت اقتصــاد، چند محور مورد تأکید و دارای 
اولویت را برای شبکه بانکی مطرح کرد که یکی از مهم ترین آنها 
حرکت به سمت الکترونیکی شــدن قراردادهای بانکی بود که 
هم از طرف دولت مطرح و هم توسط مجلس شورای اسالمی به 

عنوان یکی از الزامات تصویب شد.
انتظار می رود با این وعده ســکاندار وزارت اقتصاد، راه فرار به 
روی بانک ها برای گرفتن سود اضافه از وام گیرندگان بسته شود. 
البته این اقدام باید به گونه ای صورت گیرد که وام گیرندگان هم 
در صورت بازپرداخت نکردن به موقع تســهیالت مورد جریمه 
و تنبیه قرار گیرند زیــرا در غیر این صورت، این ســهامداران 
و سپرده گذاران هســتند که زیان می بینند. البته تا زمانی که 
نرخ بهره بانکی پایین تر از نرخ تورم باشــد، هم سپرده گذاران 
زیان می بینند و هم اینکه یک رانت بزرگ نصیب وام گیرندگان 
می شود. بنابراین وزیر اقتصاد در هماهنگی با رئیس کل بانک 
مرکزی می تواند همه راه های فرار را ببندند و اجازه زیرآبی رفتن 
را ندهند. تا یک ماه دیگر منتظر می مانیم تا شورای پول و اعتبار 
مصوبه نهایی خود را منتشر ســازد تا بتوان درباره ارزیابی آثار 

مثبت و منفی آن قضاوت کرد. 

ادایدیندولت
خبر:وزارت جهادکشــاورزی اعالم کرد: ایران 
و پاکستان صورتجلسه همکاری تجاری، اقتصادی 
و قرنطینه ای امضا کردند تــا از این طریق به عنوان 
2کشور دوست و همسایه، ســطح تبادل کاالهای 
کشاورزی موردنیاز خود را در قالب تجارت و تهاتر 

ارتقا دهند.

نقد:تسهیل تجارت با همســایگان از 2زاویه 
قابل بحث است. یک سوی ماجرا این است که ایران 
آیا می تواند سهمی در بازار همسایگان داشته باشد و 
کاالهایی را به شکل تهاتر یا تجارت با آنها دادوستد 
کند یا نه؛ اما ســوی دیگر ماجرا، مهیا بودن شرایط 
و بســتر برای تجارت با همســایگان است که باید 
توسط دولت ها مهیا شــود و صورتجلسه همکاری 
ایران و پاکســتان برای افزایش مبادالت دوجانبه و 
تهاتر کاالیی، گام بلندی در این جهت است. با هموار 
شدن این مسیر، بخش دولتی وظیفه خود را انجام 
داده و از آن به بعد، استفاده از ظرفیت ها در تجارت با 
همسایگان به بخش خصوصی مربوط می شود و این 
بخش در فضایی آزاد و رقابتی حضور موفقی در بازار 

خواهد داشت.
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