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 بانک پاسارگاد
 الگوی بانکداری اسالمی ایران

طبق اعالم نشــریه بنکر، بانک پاســارگاد پس از 
گذشت شانزده سال از تأسیس خود برای هفتمین 
بــار موفق به کســب  عنوان "بانک برتر اســالمی 

ایران" در سال 2022 شد.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاســارگاد، این بانک 
در ادامــه افتخار آفرینی  های خــود در عرصه های 
داخلی و بین ا  لمللی در موفقیتی دیگر عنوان بانک 
برتر اسالمی ایران در سال 2022 را بر اساس اعالم 
نشــریه معتبر بنکر )The Banker( کسب کرد.

بانک های اســالمی جهان در ارزیابی ســالیانه این 
نشریه بر اساس شاخص هایی نظیر سرمایۀ الیۀ یک 
بانک ها )Capital 1-Tier( و تغییرات آن، میزان 
کل دارایی های منطبق بر شــریعت، ســود خالص 
از محل فعالیت های بانکداری اســالمی، نرخ بازده 
حقوق صاحبان ســهام، نسبت هزینه به درآمدها و 
درصد تسهیالت غیرجاری مرتبط با عقود اسالمی 
مورد بررســی قرار می گیرند. همچنین معیارهایی 
دیگــری از جملــه محصوالت و خدمــات خاص 
بانک ها در حــوزۀ بانکداری اســالمی، تالش های 
بانــک جهت توســعۀ خدمات بانکداری اســالمی 
برای کسب وکارهای نو، نوآوری ها و اقدامات بانک 
در زمینــۀ فناوری های مالی و بانکی روز، ابتکارات 
بانک در حوزه های محیطی، اجتماعی و حاکمیتی 
و البته ســرمایه گذاری های جدید برای گســترش 
دایرۀ خدمــات در ارزیابی ها موثر می باشــند. بر 
اســاس بررســی تمامی شــاخص های ذکر شده 
توسط نشریۀ بنکر، بانک پاسارگاد موفق شد برای 
هفتمین دوره عنوان »بانک اسالمی سال ایران« را 
به خود اختصاص دهد.بانک پاسارگاد پیش از این 
6 مرتبه موفق به کســب عنوان بانک برتر اسالمی 
ایران طی ســال های 2013 تا 2017 و همچنین 

سال 2021 شده بود.

هنوز توقف شماره گذاری تیبا و سمند 
ابالغ نشده است!

دبیر انجمن خودروســازان می گویــد هنوز توقف 
شــماره گــذاری خودرو هــای تیبا و ســمند به 

خودروسازان ابالغ نشده است.
احمد نعمت بخش گفت: بر اساس قرارداد های پیش 
فروش خــودرو، خودرو های تیبا و ســمند تحویل 
مشــتریان می شــود و در صورت تاخیر در تحویل، 
خودروســاز جریمــه دیرکرد در تحویــل می دهد.  
ایراداتــی در تولید خودرو های تیبا و ســمند وجود 
داشــته که در حال برطرف شــدن است.آنطور که 
عنوان شــده برخی از این ایرادات در سیستم انتقال 
قدرت، سیستم موتور، در بدنه، رنگ خودرو، سیستم 
فرمان و چراغ ها بوده اســت. چهــارم خرداد 1۴01 
آقای اجرلو روابط عمومی ســازمان ملی استاندارد 
اعالم کرد: ســمند و تیبا از ســوی دفتر تخصصی 
صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از فهرست 

تمدید اعتبار حذف شدند.  باشگاه خبرنگاران 

 تعامل با کشورهای اسالمی 
اولویت مهم ایران

وزیر اقتصاد در اجالس ساالنه بانک توسعه اسالمی 
در مصر از تعامل با کشورهای اسالمی و مقاوم سازی 

اقتصاد به عنوان دو اولویت مهم ایران عنوان کرد.
  ســید احســان خاندوزی که به منظور شرکت در 
اجالس ساالنه بانک توســعه اسالمی به مصر سفر 
کرده اســت، در این اجالس تصریح کــرد: برنامه 
دولت ایران بر توجه به سیاســت همسایگی به ویژه 
تعامل با کشورهای اسالمی و همچنین تالش برای 
مقاوم سازی اقتصاد ایران که به ترتیب سیاست هایی 
»فرصتگرا و تهدید گریز« هستند، استوار است.وزیر 
امــور اقتصادی و دارایی  در مجمع عمومی اجالس 
ســاالنه بانک توســعه اســالمی IDB خاطر نشان 
کرد: با توجه به اهمیت امنیت غذایی و وابســتگی 
کشــورهای اســالمی به واردات غالت و همچنین 
آثار و تبعات جنگ روســیه و اوکراین ، پیشــنهاد 
ما به بانک توســعه اسالمی آن است که پروژه های 
خودکفایی زراعی در کاالهای اساسی را در اولویت 
قرار دهد.خانــدوزی همچنین با توجــه به توفیق 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان صدرنشین کشور 
اســالمی در فناوری ســالمت و واکسن ضدکووید 
1۹ و ظرفیتهایی بســیاری که در این زمینه وجود 
دارد، از بانک توســعه اسالمی خواست تامین مالی 
پروژه های تکنولوژیک مرتبط با درمان بیماری ها را 

در دستور کار خود قرار دهد.  فارس

 کارت سوخت جایگاه داران 
حذف نمی شود

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایــران گفت: برنامه ای برای حذف کارت ســوخت 

جایگاه داران در دستور کار نیست.
علی اکبر نژادعلــی با بیان اینکه هیچ ابالغیه ای در 
مورد حذف کارت ســوخت جایگاه داران از چرخه 
عرضه بنزین نداشــته ایم، اظهار کرد: شایعاتی که 
در فضای مجازی منتشر شده صحت نداره و روال 
مانند گذشته بوده و هیچ تغییری در شرایط ایجاد 
نشــده اســت؛ ضمن آنکه قرار نیســت، از تیرماه، 
کارت ســوخت جایگاه داران برای سوخت گیری با 
نرخ آزاد حذف شــود.وی با تأکید بــر اینکه هیچ 
تصمیمی در مورد نرخ بنزین گرفته نشــده و اخبار 
منتشرشده در فضای مجازی و رسانه ای کشور در 
این خصوص تکذیب می شود، تصریح کرد: تغییری 
در نحوه توزیع بنزین در جایگاه های عرضه سوخت 
ایجاد نمی شــود و قیمت بنزیــن یارانه ای 1۵00 
 تومان و بنزیــن آزاد نیز همچنــان 3000 تومان

خواهد بود.  فارس

اخبـــار

سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای تبصره ماده 
100 قانون مالیات های مستقیم اطالعیه ای منتشر کرد.
در اطالعیــه ســازمان امور مالیاتــی در خصوص نحوه 
اجــرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مســتقیم 
آمده اســت: با عنایت به شــرایط سخت کرونایی حاکم 
بر مشاغل و کســب و کارها در سال 1۴00 و به منظور 
تســهیل پرداخت مالیات بــرای این گــروه از مؤدیان 
مالیاتــی، ســازمان امور مالیاتی کشــور با اســتفاده از 
ظرفیت قانونی تبصره ماده 100 کوشیده است تا بخش 
بزرگی از صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهار نامه و 
مستندات مربوط به درآمد و هزینه خود، مالیات عملکرد 
1۴00  را بــه صورت مقطوع بپردازند. در همین ارتباط 

نکات ذیل مورد تأکید قرار می گیرد:
1- با هدف افزایش دامنه شــمول تبصره ماده 100، با 
اخذ موافقت مرجع قانونی ذیربط مقرر شد سقف فروش 
کاال و خدمت مشمول این تبصره به 100 برابر معافیت 
موضوع ماده 8۴ قانون مالیات های مســتقیم یعنی ۴8 
میلیارد ریال افزایش یابــد. بدین ترتیب، کلیه اصحاب 
کســب و کار که در ســال 1۴00 فروش آن ها کمتر از 
این میزان باشد، می توانند از تسهیالت تبصره بهره مند 
شوند. الزم به ذکر است سقف تبصره ماده 100 در سال 
گذشــته حدود 16 میلیارد ریال بود. طبعا مؤدیانی که 
میزان فروش آن ها بر اســاس پایگاه اطالعات سازمان 
امــور مالیاتی بیــش از ۴8 میلیارد ریال باشــد، امکان 
استفاده از این تسهیالت را نخواهند داشت و می بایست 

نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند. 
2- به منظور رعایت اصل عدالت در مالیات ستانی، مقرر 
شــد تعیین مالیات مقطوع برای هر یــک از مؤدیان بر 
اســاس اطالعات مالی ثبت شــده تاکنون از آن ها در 
ســامانه های سازمان تعیین شــود. این اطالعات شامل 
مبالــغ واریز به دســتگاه های پوز متعلق بــه مؤدیان، 
اطالعات خرید و فــروش آن ها در گزارش های فصلی 

معامالت، میزان مالیات پرداختی در ســال گذشــته و 
ســایر اطالعات مرتبط می باشد. مؤدیان گرامی با ورود 
به درگاه الکترونیکی ســازمان امور مالیاتی به نشــانی 
my.tax.gov.ir و با وارد کردن کد ملی خود می توانند 
ضمن مشــاهده اطالعات خــود، از مبلغ مالیات مقطوع 
تعیین شــده اطالع حاصل نموده و نسبت به پرداخت یا 

تقسیط آن اقدام نمایند.
3- با توجه به افزایش هزینه های مشاغل و اصحاب کار 
در ایــام کرونا، ضرایب فعالیت کلیه مشــاغل که درآمد 
مشمول مالیات ســال 1۴00 بر اساس آن محاسبه می 
شود، به طور معناداری تعدیل شد و تناسب میان مالیات 
تشــخیصی ســال قبل و مالیات تعیین شده برای سال 
1۴00 مــورد توجه قرار گرفت. مع الوصف، مؤدیانی که 
از مالیات مقطوع تعیین شده ناخشنود باشند، همچنان 
می توانند به جای استفاده از تبصره ماده 100 نسبت به 

ارائه اظهارنامه اقدام نمایند.
۴- مشــاغلی همچون بنگاه های امالک، نمایشگاه های 
اتومبیل، نمایندگی های بیمه، دفاتر اسناد رسمی و حق 
العمل کاران که ادعا می نمایند بخشی از مبالغ واریزی 
به حســاب پوزهــای آن ها فاقد ماهیت فروش اســت، 
برای اســتفاده از تبصره ماده 100 می توانند اطالعات 
فروش مستند خود را از طریق اتحادیه ها یا تشکل های 
صنفــی مربوط به معاونت درآمدهای مالیاتی ســازمان 
امور مالیاتی ارائه و یا گزینه ارسال اظهارنامه را انتخاب 
نمایند.۵- ضمن تشــکر از نمایندگان محترم اصناف و 
بازاریــان به ویژه اعضاء محترم هیأت مدیره اتاق اصناف 
ایــران و اتاق اصناف تهران که با شــرکت در جلســات 
مشــاوره و همفکری و با تعامالت مشفقانه خود فضای 
همدلی و همکاری را فراهم آوردند، به آگاهی می رساند 
ادارات امور مالیاتی در سراســر کشور همچون گذشته 
آماده برگزاری جلســات با نمایندگان محترم اصناف و 

پاسخگویی به سواالت و ابهامات می باشند.  میزان

اطالعیه جدید سازمان مالیاتی درباره مالیات مشاغل ۱۴۰۰

  مشاغل با فروش زیر ۴۸ میلیارد ریال 
بر اســاس آمارهای تجارت خارجــی، ارزش واردات 2۵ نیاز به ارائه اظهارنامه ندارند

درصد و ارزش صادرات کشــور در 2 ماه نخســت سال 
حدود 37 درصد رشد داشته است.

نگاهی به آمارهای گمرک ایران نشان می دهد، صادرات 
کاالهای غیرنفتی کشور در دو ماه نخست امسال هشت 
میلیــارد و ۵16میلیون دالر بوده و واردات نیز هشــت 
میلیارد و 11۵میلیون دالر که با پیشی گرفتن صادرات 
از واردات تراز تجاری کشــور مثبــت ۴01میلیون دالر 

شده است. 
طی این دو ماه 22 میلیون و 1۹6 هزار تن کاال به ارزش 
16 میلیــارد و 631 میلیون دالر تجارت کشــورمان در 
حوزه غیرنفتی بوده  که 31 درصدافزایش نســبت به دو 
ماهه سال 1۴00 داشته است. سهم صادرات 17 میلیون 
و 1۴ هزار تن بــه ارزش 8 میلیارد و ۵16 میلیون دالر 
بود که 37 درصــد از لحاظ ارزش افزایش پیدا کرده  و 
از لحاظ وزن تغییر حدود یک و 6 دهم درصدی داشته، 
واردات ما هم ۵ میلیون و 182 هزار تن کاال به ارزش 8 
میلیارد و 11۵ میلیون دالر بوده که 2۴ درصد از لحاظ 
ارزش افزایــش پیدا کرده و حدود 3 و نیم درصد هم از 
لحاظ وزن کاهش داشــته است. این تفاوت همانطور که 
گفته شد ما به التفاوت بین صادرات و واردات، صادرات 
جلوتــر بــوده بنابراین  ۴01 میلیــون دالر تراز تجاری 

کشورمان مثبت شده است.
الزم به ذکر اســت، کشــور چین با دو میلیارد و 720 
میلیــون دالر مقصد اول کاال هــای صادراتی ایران بوده 
امارات با یک میلیــارد و ۵20 میلیون دالر دوم و عراق 
با یک میلیارد و 312 میلیون دالر کشــور سوم و ترکیه 
بــا 766 میلیون دالر چهارم و هند با 2۹0 میلیون دالر 
پنجمین مقصد صادراتی کاالهای ایرانی بوده اســت، بر 
اســاس اعالم گمرک ایران، عراق از رتبه  دوم به ســوم 
تنزل یافته  و هند از جایگاه ششم و هفتم به در جایگاه 
پنجم قرار گرفته اســت  و امارات هم جایگاه  دوم را به 
جای عراق کسب کرده اســت. در حوزه خرید کاال ها و 
واردات، امارات با دو میلیارد و 2۴7 میلیون دالر در رتبه 

نخســت قرار گرفته  اســت، چین با دو میلیارد و 117 
میلیون دالر، ترکیه بــا 87۵ میلیون دالر، هند با 3۴0 
میلیون دالر و روسیه با 31۹ میلیون دالر در رتبه های 
بعدی قرار گرفتند در دو ماهه امســال کشورهای هند و 
روسیه جایگزین  آلمان و ســوئیس در ۵کشور نخست 

خرید ایران قرار گرفتند. را در این تغییرات گرفته اند.
همانطور که اشــاره شــد،  بر اســاس آمارهای تجارت 
خارجی، طی 2 ماه نخســت ســال، ارزش واردات 2۵ 
درصد و ارزش صادرات کشــور  حدود 37 درصد رشد 
داشــته اســت. در حوزه صادرات غیر نفتی  شاهد رشد 
قابل توجــه قیمــت کامودیتیها از جملــه محصوالت 
فلزی، مواد پتروشــیمی، فرآوردهای نفتی و... بودیم. بر 
این اســاس با توجه به افزایش نرخ بسیاری از کاالهای 
پایه مثل محصوالت نفتی و پتروشیمی، ارزش صادرات 
کشور در 2 ماه نخست سال نیز با وجود اینکه به لحاظ 
وزنی تغییر چشــم گیری نداشته، به لحاظ ارزی با رشد 
37 درصدی مواجه شده است. در حوزه صادرات 10 رقم 
اول صادراتی کشــور  پروپان مایع با 637 میلیون دالر، 
روغن سبک با 6۴6 میلیون دالر، اوره ۵8۹ میلیون دالر، 
متانــول با ۴71 میلیون دالر، پلــی اتیلن 371 میلیون 
دالر، گاز طبیعــی مایع شــده 36۹ میلیون دالر، بوتان 
مایــع 316 میلیون دالر، قیــر 260 میلیون دالر، کاتد 
مس 2۵2 میلیون دالر و شــمش فوالدی و آهنی 2۴۴ 
میلیون دالر بوده اســت که این 10 رقم با ۴ میلیارد و 
1۹0 میلیون دالر ۴۹ درصد کل صادرات دو ماهه کشور 

را به خود اختصاص داده اند.
از طــرف دیگر، در حوزه واردات بــا وجود کاهش 3.3 
درصدی به لحاظ وزنی، شــاهد رشد 2۴ درصدی ارزش 
کاالهای وارداتی در 2 ماه نخست سال بوده ایم. با توجه 
به اینکه  ۵ قلم کاالی اساسی، ارز برترین کاالهای کشور 
هســتند و در ماههای  اخیر این اقالم نیز با افزایش نرخ 
مواجه شــده اند، به نظر میرســد بحــث افزایش ارزش 
دالری واردات در 2 ماه نخست سال نیز از محل افزایش 

نرخهای جهانی قابل تفسیر باشد.  تسنیم

جزئیات آمار تجارت ۲ ماهه ۱۴۰۱ منتشر شد

  جهش ۳۰درصدی ارزش تجارت خارجی کشور

گزارش

با آن که طی ۴ ســال اخیر مســئوالن وعده اجرای طرح 
اجــاره داری حرفه ای را دادند، هنــوز خبری از تحقق این 
وعده نیســت. امروز بازار اجاره مسکن به واسطه بی عملی 

دولت های قبل در شرایط بدی به سر می برد.
اجاره داری حرفه ای راهکاری بوده که طی ســال های اخیر 
از ســوی معاون وزیر راه و شهرســازی در امور مســکن و 
ســاختمان برای کنترل بازار به شدت آشفته اجاره مسکن 
مطرح شــده اســت. محمودزاده خرداد ماه سال ۹۹ و در 
بحبوحــه پاندمی کرونا با اعالم این که طی ســال های 8۵ 
تا ۹۵ تعداد خانوارهای مســتأجر کشور 30 درصد افزایش 
یافته که در تهران این افزایش ۴2 درصد بوده است، گفته 
بود: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرســازی 
تدوین شــده که در آن به عوامــل مختلف و در عین موثر 
بر روند اجاره بها و رابطه مالک و مســتأجر پرداخته شــده 
اســت. همچنین برای زمان اجاره داری و میزان رشد مجاز 
اجاره بها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته 
اســت. وی بیان کرد:بــا تصویب این طرح شــرایط برای 
را اندازی شــرکت های اجاره داری حرفــه ای و عرضه انبوه 
واحد مسکونی اجاره ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران 

فراهم و روند رشد ساالنه اجاره بها محدود شود.
10 ماه بعد یعنی اســفندماه سال ۹۹ محمودزاده از ارسال 
آیین نامه اجرایی اجاره داری حرفه ای به هیئت دولت خبر 
داده و گفته بود: این برنامه یک مســیر و جریان جدید در 
حوزه اجاره داری و ازدیاد واحدهای مســکونی اجاره ای در 
سراســر کشــور خصوصا با اولویت کالنشهرها و شهرهایی 
که بیشتر مشــکل مســکن داریم، ایجاد خواهد کرد.وی 
ادامــه داد: در این بازار بخــش خصوصی و عالقه مندان به 
سرمایه گذاری در این بخش می توانند با گرفتن زمین های 

۹۹ ســاله از دولت -که زمین ها قابل فروش نیست- اقدام 
به ســاخت و ساز واحدهای اجاره  می کند. اگر سرمایه گذار 
در زمین متعلق به خودش ســاخت و ساز کرده و فقط از 
تســهیالت و کمک های حمایتی اســتفاده کند، برای یک 
مدت معین اجــاره داری می کند و بعــد از آن واحدها در 
اختیار ســرمایه گذار قرار خواهد گرفت.محمودزاده یادآور 
شــد:   فضا برای شــهرداری ها فراهم شده تا بتوانند از این 
موقعیت استفاده کنند. واحدهای اجاره ای در مساحت های 
مختلف برای گروه های مختلف در نظر گرفته می شــود و 
بسته به میزان کمک دولت برای ساخت، نرخ اجاره تعیین 

و کنترل خواهد شد.
با وجود وعده های متعدد معاون وزیر راه و شهرســازی در 
آستانه فصل نقل و انتقال مستأجران هیچ بارقه ای امیدی 

برای راه اندازی طرح اجــاره داری حرفه ای وجود ندارد. بر 
اســاس آخرین گزارش بانک مرکزی کرایه مسکن اجاری 
در شهر تهران و کل مناطق شهری طی فروردین امسال به 
ترتیب ۴۵.6 و ۵0.1 درصد نسبت به فروردین سال 1۴00 
افزایش یافته است.رشــد ماهانه شــاخص کرایه مســکن 
اجاری طی فروردین 1۴01 در شــهر تهران و کل مناطق 

شهری یکسان و معادل 8 صدم درصد بوده است.
در این شرایط دولت سیزدهم برای حمایت از اجاره نشین ها 2 
برنامه را اجرایی کرد؛ تعیین سقف برای افزایش نرخ اجاره بها 
و افزایش ســقف کمک ودیعه وام مســکن. بر اساس برنامه 
اول ستاد تنظیم بازار مصوب کرد سقف افزایش اجاره بهای 
مسکن نسبت به اجاره بهای سال 1۴00، در تهران حداکثر 
2۵ درصد، کالنشهر های باالی یک میلیون نفر جمعیت 20 

درصد و سایر شهر ها 1۵ درصد افزایش یابد. مطابق همین 
مصوبه ســازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران 
امالک و موجران متخلف که این ســقف افزایش را رعایت 
نکنند، برخورد کند. اما با توجه به تورم حدود 3۹ درصدی 
در کشــور طی یکسال منتهی به اردیبهشت امسال، رعایت 
سقف تعیین شده برای اجاره بها به خصوص برای مالکانی که 

"اجاره" منبع درآمد آنهاست،  سخت خواهد بود.
وضعیت کنونی بازار مسکن نیز گواهی بر این واقعیت است 
که بسیاری از مالکان نرخ اجاره بها را نسبت به سال گذشته 
تا 200 درصد افزایش داده اند. به عنوان مثال در  در خیابان 
هاشــمی رهن یک واحد 8۵متری ســال گذشــته  210 
میلیون تومان بوده که مالک امسال به مستأجر اعالم کرده 
رهن واحد مذکور ۴20 میلیون تومان اســت!در نمونه ای 
دیگر رهن و اجاره ماهانه یک واحد مسکونی در ستارخان 
طی سال گذشته به ترتیب ۵0 میلیون و 10 میلیون تومان 
بوده که امســال مالک آنرا بــه 200 میلیون پول پیش و 

اجاره ماهانه 10 میلیون تومانی افزایش داده است.
 طــی روزهای آینده بانک مرکزی گــزارش تحوالت بازار 
مسکن طی اردیبهشت 1۴01 را منتشر می کند؛ گزارشی 
که در آن احتماال نمودار رشــد نرخ اجاره بها روند صعودی 
خود را طی کرده اســت. در ایــن وضعیت یکی از بهترین 
مســیرهای تعادل بخشی با بازار اجاره مسکن،  اجرای طرح 
اجاره داری حرفه ای اســت. طرحی که معــاون وزیر راه و 
شهرســازی از سال ۹8 به این ســو وعده اجرای آنرا داده 
اســت. در صورت عملیاتی شدن این طرح طی یک بازه 3 
ساله، دولت می تواند کنترل بازار مسکن را به طور واقعی در 
دســت بگیرد و دیگر نیازی به مصوبه های تقریبا بی اثر در 

خصوص تعیین سقف اجاره بها نیست.  تسنیم

اجاره داری حرفه ای اسیر وعده های توخالی 

چراموجرانبهمصوبهسقفاجارهمسکنعملنمیکنند؟

وزیر نفت سیاست دولت سیزدهم را توسعه روابط با همسایگان بیان کرد و گفت: 
تجربه مشارکت ایران و آذربایجان در میدان شاه دنیز تجربه خوبی است که می تواند 

زمینه ساز تعریف کار مشترک در بلوک ها و میدان های نفت و گاز خزر باشد.
جــواد اوجــی وزیر نفت در دیدار با پرویز شــهبازوف وزیر انــرژی آذربایجان با 
قدردانی از مهمان نوازی و تبریک روز ملی آذربایجان اظهار کرد: آقای رئیســی، 
رئیس جمهوری ایران بر توســعه روابط با همســایگان از جمله آذربایجان تأکید 

زیادی دارد و این از سیاست های اصولی دولت سیزدهم است.
وی افــزود: توســعه روابط انرژی بین دو کشــور زمینه ســاز توســعه روابط در 
دیگــر حوزه ها نیز خواهد بود. از ســویی ایران آمادگی افزایش ســوآپ گاز بین 
ترکمنســتان و آذربایجان را دارد.وزیر نفت یادآور شد: تجربه مشارکت دو کشور 
در میدان شــاه دنیز تجربه خوبی است که می تواند زمینه ساز تعریف کار مشترک 
در بلوک ها و میدان های نفت و گاز خزر باشد.در این دیدار درباره ضوابط اجرایی 
افزایش سوآپ گاز، توســعه یکپارچه بلوک ها و میدان های مشترک حوزه خزر، 

تبادالت برق و زمینه های مشترک همکاری دو کشور گفت وگو و درباره این موارد 
تفاهم نامه هایی امضا شد.پرویز شهبازف، وزیر انرژی آذربایجان هم در این دیدار 
گفت: مشترکات زیادی ایران و آذربایجان را به هم پیوند می دهد. در سازمان های 
بین المللی مانند اوپک پالس هم همکاری های خوبی بین دو کشــور شکل گرفته 
است. وی افزود: درست است که وضع جهان بی ثبات و متغیر است، اما همان طور 
که قباًل اوپک پالس عمل کرده، اکنون هم امکان کمک به بازارها وجود دارد.وزیر 
انرژی آذربایجان تصریح کرد: رؤسای جمهوری دو کشور برای توسعه روابط اراده 

جدی دارند و این اراده سبب تسهیل در روابط می شود.

شهبازف تأکید کرد: قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان نیز یک رویداد 
تاریخی و ارزشــمند بود و با حضور رؤســای جمهوری در زمان امضای قرارداد، 
محکم شد و خوشحالم که ایران برای افزایش مقدار سوآپ آمادگی و زیرساخت 
الزم را در اختیار دارد.ایران و جمهوری آذربایجان در سفر وزیر نفت کشورمان به 
باکو تفاهم نامه افزایش انتقال گاز ترکمنستان از خاک ایران به مقصد آذربایجان 
را امضا کردند.آذرماه پارســال در حاشیه سران اکو سه کشور ایران، ترکمنستان 
و جمهــوری آذربایجان توافق کردند ســاالنه 1.۵ تا 2 میلیــارد متر مکعب گاز 
ترکمنســتان را بــه جمهوری آذربایجان ســوآپ کنند.این قــرارداد که پس از 
پنج ســال توقف مبادالت گازی ایران و آذربایجان امضا شد، به افزایش پایداری 
شــبکه گاز در شمال شــرق ایران منجر خواهد شد و مسیر ایران را برای تبدیل 
شــدن به هاب انرژی منطقه هموارتر می کند.همچنین در این نشست دوجانبه، 
درباره دیگر موضوعات اقتصادی مورد عالقه طرفین در حوزه های انرژی و نفت و 

گاز، حمل و نقل، تجارت دو جانبه و امثال آنها تبادل نظر شد.  ایرنا

مشارکت ایران و آذربایجان 
در میدان »شاه دنیز«

 استعالم صحت چک های تضمینی 
بدون مراجعه به بانک 

با اقــدام جدید بانک مرکزی، ذی نفــع چک تضمینی بــدون مراجعه به بانک 
می تواند با ابزارهای موبایلی و اینترنتی اقدام به اســتعالم صحت چک تضمینی 
کند و در صورتی که با اســتعالم از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این 
چک ثبت نشــده و یا اقالم اطالعاتی آن مغایر اســت، بایســتی از پذیرش چک 

خودداری کند.
معاون فناوری های نوین در خصوص چک تضمین شده و لزوم ثبت آن در سامانه 

صیاد گفت: چک تضمین شــده مطابق قانون باید در سامانه صیاد توسط شعبه 
بانک ثبت شــود و بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشــت ماه سال جاری به شبکه 
بانکی این موضوع را برای اجرا ابالغ کرده اســت. مهران محرمیان گفت: بانک ها 
در این زمینه در حال انجام اقدامات الزم هستند، لیکن در این میان یک فرصت 
یــک ماه و نیمی الزم بود که شــبکه بانکی چک های تضمین شــده قبلی را نیز 
کارســازی کنند، بر این اســاس از 17 خردادماه اگر یک چک تضمین شده در 
سامانه صیاد ثبت نشده باشد دارندگان چک باید با مراجعه به شعبه صادرکننده 
چــک اقدام به کارســازی کنند به عبارت دیگر اینگونه چک ها در ســامانه های 
بین بانکی خدمتی دریافت نخواهند کرد.محرمیان با بیان اینکه امکان اســتعالم 
چک های تضمین شــده صیادی )چک های تضمین شده دارای شناسه 16 رقمی 

صیادی( با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک ها هنگام انجام معامالت 
فراهم شده اســت افزود: مشتریان شــبکه بانکی می توانند از طریق درگاه های 
مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت بانک، موبایل بانک، برنامک های 
موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک های عامل، نســبت به استعالم آن اقدام 
کنند. در واقع ذی نفع چک با اســتعالم این چک ها از ثبت چک به نفع خود در 
سامانه صیاد اطمینان حاصل می کند.این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: 
در این راســتا، چک های تضمین شده که توسط شعب بانکی در اختیار مشتریان 
قرار می گیرد مجهز به شناسه 16 رقمی صیادی شده و با توجه به تکالیف مقرر 
در قانــون اصالح قانون صدور چک، ثبت صدور این نوع چک ها برعهده شــعب 

بانک هاست و صادرکننده چک در این خصوص مسئولیتی ندارند.  ایرنا


