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 از بانک سامان در جشنواره 
»بانک محبوب من« حمایت کنید

بانک ســامان با مشــارکت در برگزاری هشتمین 
جشــنواره مردمی بانک محبوب مــن، خود را در 
معرض دیدگاه و نظرات مشــتریان شــبکه بانکی 

کشور قرار داد.
به گزارش ســامان رسانه، هشتمین دوره جشنواره 
»بانک محبوب من« به عنــوان بزرگ ترین رویداد 
نظرسنجی عمومی در حوزه برترین بانک های ایرانی 
در حال برگزاری اســت و مشــتریان شبکه بانکی 
کشــور با پاسخ دادن به ســؤاالت این نظرسنجی 
دیدگاه خود را در خصوص خدمات شــبکه بانکی 
کشور اعالم می کنند.بر این اساس بانک سامان نیز 
که در دوره قبل با نظر مشتریان شبکه بانکی کشور 
توانســت برای ســومین دور متوالی محبوب ترین 
بانک ایران شــود، در این دور از جشنواره نیز خود 
را در معرض دیدگاه و نظرات مشتریان قرار داده و 
از این مسیر می کوشد تا عالوه بر بهبود فرآیندهای 
خدمت رسانی، زمینه افزایش رضایتمندی مشتریان 
را فراهم کند. لذا بانک ســامان از تمام مشــتریان 
شبکه بانکی کشــور می خواهد تا ضمن مشارکت 
در این جشــنواره، بانک ســامان را به عنوان بانک 
محبوب خود انتخاب و نظــرات خود را در اختیار 

مدیران این بانک قرار دهند.

پرداخت 200 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت توسط بانک سپه

200 هزار میلیارد تومان تسهیالت از سال 1400 
تاکنون توسط بانک سپه پرداخت شده است.

بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه، با 
اختصاص یک هــزار و هفتصد و چهل و پنج هزار 
میلیارد ریال تســهیالت در سال 1400 رشد 60 
درصدی پرداخت تســهیالت توســط بانک ســپه 
به ثبت رســید. همســویی با سیاســت های کالن 
اقتصادی کشور و حمایت از بخش های مولد اقتصاد 
در رابطــه با بهبــود فضای کســب وکار و تقویت 
بخش های پیشــران اقتصادی از جمله رویکردهای 
بانک ســپه در اختصاص تسهیالت به سمت برنامه 
تحول راهبردی و پیاده ســازی خطوط کسب و کار 
بانک می باشد.بانک سپه در راستای دستورالعمل ها 
و بخشــنامه های ابالغــی دولت و بانــک مرکزی، 
شــرایط اقتصادی حاکم بر اقتصــاد و نظام بانکی 
کشــور و سیاســت های اعتباری خود مبلغ 1745 
هزار میلیارد ریال در ســال 1400 تسهیالت اعطا 
کرده است.بانک ســپه در سال گذشته با پرداخت 
950 هــزار میلیارد ریال در قالــب بانکداری خرد 
شامل تسهیالت تلفیقی، قرض الحسنه ازدواج و ... 
توانست عالوه بر انجام مسئولیت حرفه ای خود در 
اقتصاد و بازار پولی، از عهده مســئولیت اجتماعی 
خــود نیز به خوبی برآید.بانک ســپه برای حمایت 
از بخش های مختلف اقتصــادی و تولیدکنندگان 
واقعــی مبلــغ 795 هزار میلیــارد ریــال نیز به 
شرکت ها و اشــخاص صاحب کسب و کار در سال 
1400 پرداخت کرد و با کمک به رشــد اقتصادی 
 کشــور در مســیر تحقق بانکــداری اجتماعی نیز 

گام مهمی برداشت.

 ایستادن بانک آینده 
برقله بلند پیشرفت و توسعه

در نشســت سراسری رؤسای شــعب بانک آینده، 
دکتر محمــد فطانت مدیرعامل بانــک، بر تقویت 
انگیزه، امید، نشاط و ایجاد محیطی پویا برای همه 

همکاران و مشتریان تأکید کرد.
او نقــش هر یک از کارکنان در بخشــی که انجام 
وظیفه می کنند، فارغ از نقش فردی را، یک جایگاه 
سازمانی بسیار مهم دانست و اظهار امیدواری کرد 
این جایــگاه کلیدی موجــب هم افزایی و هم دلی 
بیش تر شــده و در تمامی سطوح سازمانی تسری 
یابــد و در عین حال به مشــتریان خدمات بهتر و 
برتری داده شــود. مدیرعامل بانــک آینده، با بیان 
این که ســپاس گزار تمامی تالش های پیشــینیان 
و میرا ث دار و امانت دار هســتیم، گفــت: به یاری 
خداوند متعال و تالش مجموعه، توانســتیم بانک 
 را در یــک زمان بســیار کوتاه به جایگاه بســیار 

بلندی برسانیم.

 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
 از شهرک های صنعتی 

شماره 2 و 4 كرمان بازدید کرد
شهرك صنعتي کرمان 4 به زودي با تکمیل عملیات 
اجرایي شهرك ســازي و تأمیــن امکانات زیربنایي 

مناسب، پذیراي سرمایه گذاران خواهد بود.
رســولیان در جریان این بازدید، ضمن گفت وگو با 
جمعي از فعاالن اقتصادي و مدیران شرکت خدماتي 
شهرك صنعتي، از نزدیک در جریان روند فعالیت و 
مهمترین مسائل و مشکالت آن ها  قرار گرفت و براي 
رفع موانع پیش روي فضاي کســب و کار و سرمایه 
گذاري هاي انجام شده دستورات الزم را صادر کرد. 
بــه گزارش روابط عمومی ســازمان صنایع کوچک 
و شــهرك های صنعتی ایران، علي رســولیان روز 
یکشنبه در جریان سفر به استان کرمان، از موقعیت 
جغرافیایي و آخرین وضعیت عملیات اجرایی احداث 
شهرك صنعتی شماره 4 کرمان بازدید کرد. در این 
بازدید توضیحات فنی و مســائل و مشکالت پیش 
روی فعالیت پروژه شهرك سازی ارائه و تصمیمات 
الزم برای رفع موانع پروژه های عملیاتی برنامه ریزی 
شده برای احداث این شــهرك صنعتی اتخاذ شد. 
رئیس هیــأت مدیره و مدیرعامل ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرك های صنعتی ایــران در ادامه، از 
امکانات زیربنایی و آخرین وضعیت زیرساخت های 

شهرك صنعتی شماره 2 کرمان نیز بازدید کرد.

اخبـــار

ســازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد که مهلت تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی اشــخاص حقیقی تا 15 تیرماه با اخذ 

مجوز قانونی تمدید شد.
در جلســه چهار ســاعته با حضور وزیر امــور اقتصادی 
و دارایی، رؤســای کمیســیون اقتصادی و فراکســیون 
اصناف و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
رییس کل سازمان امور مالیاتی، رئیس اتاق اصناف کشور 
و بیش از 50 تن از رؤسای اتحادیه های صنفی تهران و 
استان ها برگزار شد، مقرر شد تا مهلت تسلیم اظهارنامه 
مالیاتــی اشــخاص حقیقی تا 15 تیرماه بــا اخذ مجوز 

قانونی تمدید شود.
سازمان امور مالیاتی نســبت به رسیدگی به اعتراضات 
اصنــاف در خصوص ضرایب فعالیت رســته های صنفی 
منتشــره از ســوی آن ســازمان با قید فوریــت اقدام 
خواهــد کرد. اصنافی همچون نمایشــگاه های اتومبیل، 

نمایندگی های بیمه، کافی نت ها، حق العمل کاران و... که 
واریزی پوز آنها لزوماً نشــان دهنده فروش آنها نیســت، 
از طریق اتحادیه های مربوط لوح فشــرده فروش اعضای 

خود را به سازمان امور مالیاتی تحویل نمایند.
بر اســاس این اطالعیه، رونوشــت کلیه بخشنامه های 
ســازمان از طریق اتــاق اصناف ایــران در اختیار کلیه 
اعضای اتحادیه های صنفی قرار گیرد.کمیته ای متشکل 
از رؤســای اتحادیه هــای صنفی در اســتان ها، مدیران 
کل مالیاتی اســتان ها و نمایندگان منتخب فراکسیون 
اصناف مجلس شــورای اسالمی به اعتراضات واحدهای 
صنفی رســیدگی خواهند کرد. ادارات کل امور مالیاتی 
با قید فوریت نســبت به شــکایات واحدهای صنفی در 
خصوص اطالعات مالی ثبت شده از آن ها در سامانه های 
 ســازمان یا مبالغ مالیات مقطوع تعیین شده رسیدگی 

خواهند کرد.  ایرنا

 تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی 
تا ۱۵ تیرماه

معاونت مســکن و ساختمان گفت: چنانچه بعد از اتمام 
پاالیش ها در پایــان خردادماه متقاضیانی اعالم آمادگی 
کنند احتمال بازگشایی ســامانه برای متقاضیان جدید 

وجود دارد.
این معاونــت با اعالم اینکه ســامانه طرح های حمایتی 
مســکن به نشــانی saman.mrud.ir برای کل نیمه 
دوم سال 1400 برای نام نویســی از متقاضیان باز بوده 
است و تمامی متقاضیان فرصت یافتند تا در این سامانه 
ثبت نام کنند، اعالم کرده اســت کــه چنانچه در آینده 
متقاضیان جدیدی برای ثبت نــام در طرح نهضت ملی 
مســکن باشــند، درخصوص بازگشایی ســامانه مذکور 

تصمیم گیری خواهد شد.
طبــق آمــار در طرح نهضت ملی مســکن کــه از 2۸ 
مهرماه ســال 1400 و یک ماه بعد از ابالغ قانون جهش 
تولید مســکن بازگشــایی شد و تا 29 اســفند 1400 

رونــد ثبت نــام ادامه یافــت 5 میلیــون و 490 هزار و 
166 نفر نام نویســی کردند و از ایــن تعداد ۳ میلیون و 
۳60 هزار و 15۳ نفر حائز شــرایط اولیه )فرم ج ســبز، 
 نداشــتن ســابقه مالکیت و عدم اســتفاده از تسهیالت 

دولتی( شدند. 
تهران بیشــتر آمار ثبت نام کنندگان و شــرق ســمنان 
کمترین میزان ثبت نام کننــدگان را به خود اختصاص 
داده اســت.یادآور می شــود، از ابتــدای ســال تا پایان 
خردادماه زمان پاالیش متقاضیان ثبت نام شــده تعیین 
شــده اســت و ادارات کل راه و شهرســازی باید نتایج 
ثبت نامی هــای طرح نهضت ملی مســکن را به ســتاد  

وزارتخانه اعالم نمایند. 
و  پاالیش هاســت  اتمــام  زمــان  خردادمــاه  پایــان 
 نتایــج به اطــالع ثبت نام شــدگان و حائزان شــرایط 

خواهد رسید.  میزان

 احتمال بازگشایی سامانه نهضت ملی مسکن
 در صورت وجود متقاضی

گزارش

بــا توجه به اینکــه تاکنون روش مــؤدی محوری در اخذ 
مالیــات بســتر ایجاد فســاد بوده و موجــب معافیت 50 
درصدی بخش غیرشــفاف شده اســت،اجرای قانون پایانه 
های فروشگاهی قدم بلندی برای ایجاد عدالت خواهد بود.
 در روزهای گذشــته، کسبه تهران و دیگر شهرها با بستن 
مغازه هــای خود، نســبت به طرح جدیــد مالیاتی دولت، 
یعنی نصب ســامانه پایانه های فروشگاهی و طرح مالیات 
بــر تراکنش ها اعتراض کردند. هرچنــد این اعتراضات در 
حال حاضر فروکش کرده، ولی قطعاً برای جامعه این سوال 
مطرح شده است چرا دولت سیزدهم در این شرایط که به 
خاطر تصمیمات ناشی از طرح موسوم به اصالح اقتصادی 
و حذف ارز 4200 و همچنین التهابات بازار ارز تحت فشار 
رسانه ای است، به سراغ طرح جدید مالیاتی رفته است. به 
منظور شفاف شدن این موضوع الزم است چند نکته مطرح 

شود که در ادامه بررسی می شود.

چرا مالیات مهم است؟
مالیــات یک نوع هزینه اجتماعی اســت که شــهروندان 
پرداخت می کننــد تا دولت ها بتواننــد وظایف مندرج در 
قانون اساســی را در جهت توســعه اجتماعی و اقتصادی 
محقق کنند. به همین علت گفته می شــود مالیات ابزاری 
حکومتی بــرای تأمین منابع حکمرانی خــوب و برقراری 
ایستگاه های توسعه ای در هر مقطع برنامه ای و زمانی است.

به طور کلی منابع مالیاتی به دلیل نوسان نداشتن و شفاف 
بودن، بهترین گزینه برای اداره حکومت اســت و از آن به 
عنوان محکم ترین پل برای عبور از اقتصاد نفتی یاد شــده 
اســت. وزیر اقتصاد در این باره با بیان اینکه اگر بخواهیم 
کشــور را تورمی اداره نکنیم و اقتصاد را به نفت گره نزنیم 
تا با تغییر قیمت ها در بازار جهانی، نون و پنیر مردم گران 
نشود پس باید کشــور را با مالیات اداره کنیم، گفت: اینها 
پارادوکس های سیاست گذاری و دشواری های عملی است.

سهم کم مالیات از بودجه
بررسی کشــورهای توسعه یافته نشــان می دهد که سهم 

عمده درآمدهای دولت را درآمدهای پایدار مالیاتی تشکیل 
می دهد. برای مثال بر اساس داده های صندوق بین المللی 
پول در دانمارك 9۸ درصد، نیوزیلند 97 درصد، اســترالیا 
۸0 درصــد و در کانــادا و بریتانیا نیز بیــش از 70 درصد 
از بودجه را درآمدهای مالیاتی تشــکیل می دهد.در الیحه 
بودجــه 1401، درآمدهای مالیاتی با افزایش 62 درصدی 
همراه بوده و سهم مالیات از بودجه نسبت به قانون بودجه 
ســال جاری با 1۳ درصد افزایش به ۳۸.4 درصد رســیده 
است. الزم به ذکر است بر اساس توضیحات خزانه داری کل 
کشور، میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 1400 در 
حــدود ۳24 هزار و 900 میلیارد تومان بود که این میزان 
رکورد تحقق درآمد مالیاتی با 110 درصد آنچه در بودجه 

پیش بینی شده بود را زد.

قانون پایانه های فروشگاهی چیست؟
در فرآیند مالیات ستانی، مهم ترین موضوع، دریافت مالیات 
به شیوه ای عادالنه و شفاف است. سیستم های مالیاتی دنیا 
در حال گذار از رویکرد مودی محور به ســمت داده محور 
اســت تا حد االمکان فرصت های ایجاد تعارض منافع را از 
بین ببرند. در سال های گذشــته مالیات مشاغل بر اساس 
چانــه زنی بین مــودی و مأمور مالیاتی تعیین می شــد و 

ســاالنه درصد بر میزان مالیات ســال قبل افزوده می شد. 
شیوه ای که امکان ایجاد فساد و تعارض منافع را به شدت 

تشدید می کرد.
ازاین رو تصویــب قانونی تحت عنوان »قانــون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مودیان« در ســال 1۳9۸ ازجمله 
مهم ترین اقدامات در این زمینه اســت. مطابق این قانون، 
مشموالنی که بر اســاس فراخوان ســازمان امور مالیاتی 
کشــور موظف به نصب و استفاده از پایانه های فروشگاهی 
هســتند باید ضمن استفاده از پایانه فروشگاهی، نسبت به 
درج مشــخصات خواسته شده در سامانه متعلق به سازمان 
امور مالیاتی کشــور اقدام کننــد و خریدوفروش کاالها و 
خدمات خود را از طریق ایــن پایانه ها انجام دهند و برای 
مشتریان خود نیز رســیدهای ممهور به آرم سازمان امور 

مالیاتی کشور ارائه کنند.
بر اســاس قانون مذکــور، هر رایانه، دســتگاه کارت خوان 
بانکــی )pos(، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وســیله 
دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت 
رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور 
صورتحســاب الکترونیکی برخوردار است. پس مشموالن 
فراخوان شده نیازی به خرید و نصب دستگاه ها و تجهیزات 
دیگــری ندارند بلکه فقط باید در ســامانه ســازمان امور 

مالیاتی کشور ثبت گردند.
با اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان، 
از یک ســو تحقق رصــد فعالیت های اقتصــادی و برنامه 
ریزی کارآمد در این حوزه میســر و از سوی دیگر مشاغل 
مختلف نیز از مزایا و قابلیت های این ســامانه در برقراری 
نظم، شفافیت و اعتماد برخوردار می شوند. مهمترین هدف 
این سامانه، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و تجاری و 
درنتیجه نیل به اهداف دولت الکترونیکی، برقراری عدالت 
مالیاتی، مدیریت جریان مالی و تقویت نظارت در مبادالت 

اقتصادی از سوی نظام مالیاتی می باشد.
داوود منظور، رئیس ســازمان مالیاتــی در این باره با بیان 
اینکه نظام های مالیاتی در دنیا به سمت رویکرد داده محور 
حرکت می کند، گفت: قانون پایانه های فروشگاهی در سال 
قبل تصویب شد و ما وقتی کار را تحویل گرفتیم 10 درصد 
آن تکمیل شــده بود و با اقدامات و همکاری با شرکت های 
دانش بنیان آن را تکمیل کردیم و تا تیرماه از این ســامانه 
رونمایــی خواهیم کرد.همانطور که گفته شــد، مهمترین 
جنبه قانون پایانه های فروشگاهی، اخذ عادالنه مالیات است. 
به گفته رئیس شــورای مالیاتی کشــور، 50 درصد اقتصاد 

کشور از معافیت و شبه معافیت مالیاتی برخوردار است.
به بیان دیگر با وجود آنکه بسیاری از مردم، از جمله جامعه 
کارگری و کارمندی قبل از دریافت حقوق مالیاتشان کسر 
می شــود ولی بخش زیــادی از جامعه مالیــات یا همان 
هزینه های اجتماعی خودشــان را پرداخــت نمی کنند و 
این عادالنه نیســت.همچنین در اینبــاره مهدی موحدی 
بکنظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان 
مالیاتی در صفحه خود در فضای مجازی نوشــت: در سال 
1400، وصول مالیات از صاحبان مشاغل 17 ه. م. ت بوده 
یعنی هر صاحب شــغلی بطور متوسط در کل سال حدود 
5 میلیــون تومان مالیات پرداخته اســت در حالی که هر 
حقوق بگیر دولتی به طور متوســط حدود 9 میلیون تومان 
مالیات پرداخته اســت.بدون شک بخش زیادی از جامعه، 
از از ســازمان امور مالیاتی در اخذ عادالنه مالیات از همه 

صاحبان مشاغل حمایت می کنند  مهر

عدالت و شفافیت در پرداخت مالیات با قانون پایانه های فروشگاهی

سخنگوی گمرك از رشد ۳9درصدی کاالهای عبوری خارجی از کشورمان در دو 
ماه نخست امسال خبر داد.

ســید روح اله لطیفی، ســخنگوی گمرك اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان 
اردیبهشــت با عبور دو میلیون و 560هزار تن کاالی خارجی از مسیر کشورمان، 

ترانزیت خارجی، نسبت به مدت مشابه با رشد ۳9 درصدی همراه بوده است.
وی افزود: پس از هفت سال کاهش ترانزیت کاالی خارجی از کشور، مسیر رشد 
ترانزیت در ســال گذشته از سر گرفته شــد و با عبور 12میلیون و 650 هزارتن 

کاالی خارجی  از کشورمان، با رشد 6۸درصدی همراه بوده است.
لطیفی در ادامه تاکید کرد:  رشــد 6۸درصدی تراتزیت در ســال گذشته و رشد 
۳9 درصدی ترانزیت در دو ماهه امسال ، نوید بخش رسیدن به  حد نصاب باالی 

15میلیون تن کاالی عبوری خارجی از کشــور در سال 1401 است که تا کنون 
در کل تاریخ کشورمان بی سابقه بوده است .

سخنگوی گمرك گفت: توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و بهره گیری از فرصت 
هــای آن به ویژه در حوزه تراتزیت، همــواره یکی از تاکیدات رهبر فرزانه انقالب 
بوده که رســیدن به افق های ترسیم شده توسط معظم له، یعنی ترانزیت سالیانه  
50میلیون تن کاالی خارجی، نیازمند هماهنگی بیشتر بین سازمان های مرتبط، 

تســهیل قوانین، تقویت و تکمیل زیر ساخت ها، ایجاد مشوق های عملیاتی برای 
همسایگان و فعال ســازی هر چه بیشتر دیپلماسی اقتصادی است. وی در ادامه 
افزود: قرار گرفتن ایران در داالن های تجاری دنیا، تالش برای عبور ارزان و سریع 
و مطمئن مسیرهای تجاری بیشتر از ایران،  می تواند در کنار سایر موارد تسهیلگر 
ترانزیت خارجی و باعث رشــد آن در دولت سیزدهم  شود.لطیفی در پایان گفت: 
در دو ماه اخیر گمرك های منطقه ویژه شهید رجایی با ۸11هزار تن،  پرویزخان 
با ۳۸0هزار تن،  باشــماق با 264هزار تن،  ســرخس با 220هزار تن،  بازرگان با 
20۳هزار تن، بیله ســوار با 10۸هزار تن، جلفا با 95هزار تن، لطف آباد با 72هزار 
تــن، میرجاوه با 71هزار تن و بندر لنگه با 6۳هزار تن، به ترتیب 10مبدا ورودی 

کاالهای ترانزیتی برای عبور از کشورمان به مقاصد دیگر بودند.  فارس

رشد 39 درصدی کاالهای عبوری خارجی 
در دوماه نخست سال

 عرضه خودرو در بورس کاال
 اشتباهات قرعه کشی را ندارد

سه سالیست که از طرح وزارت صمت برای عرضه خودرو می گذرد؛ "قرعه کشی خودرو" طرحی که وزارت صمت برای 
عرضه خودرو در نظر گرفت تا این کاال راحت تر و البته با قیمت معقول به دست مصرف کننده برسد، پس از گذشت 
سه سال این طرح با شکست رو به رو شد.سال گذشته آقای رضا فاطمی امین وزیر صمت اعالم کرد که بناست امسال 
تولید خودرو به قدری زیاد شــود که دیگر خودرو از طریق قرعه کشی به دست مصرف کننده نرسد و راهکار جدیدی 
ارائه خواهند داد. امســال وزارت صمت از طرح جدیدش برای عرضه خودرو رونمایی کرد و آن سیستم فروش خودرو 

از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بود، طرحی در قالب همان سیستم قرعه کشی!
نمایندگان مجلس که از قبل این روز را پیش بینی کرده بودند، از طرح دیگری برای عرضه خودرو پرده برداشته بودند 
که "طرح عرضه خودرو در بورس کاال" بود. علی موسوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فروش 
خودرو به روش قرعه کشی رانت زاست، گفت: قرار بر این بود خودرو با ساز و کار بورس کاال عرضه شود تا موقعیت های 

رانت زا را از چرخه بازار خودرو حذف کند اما متاسفانه جلوی انجام این کار را گرفتند.
عضو کمیســیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه با عرضه خودرو در بورس کاال، رانت از بین می رفت، گفت: در واقع 
زمانی که خودرو در بورس کاال عرضه می شود در شرایط رقابتی و برآمده از ساز و کار عرضه و تقاضا خودرو به خریدار 

می رسد و این به معنای حذف داللی و بسترهای غیرشفاف از بازار  خودرو است. 
به گفته موســوی، با ســاز و کار بورس موقعیت های رانت زا از چرخه بازار خودرو حذف می شــوند و امکان بروز دوباره 
رانت از بین می رود.همچنین جعفر قادری، عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس  نیز در خصوص عرضه خودرو در 
بورس کاال می  گوید عرضه خودرو در بورس کاال راهکاری است که به واسطه آن موضوع شفافیت برجسته می شود و 
امکان بروز دوباره رانت در بازار خودرو از بین می رود. به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با عرضه خودرو 
در بورس کاال بخش عمده نگرانی ها از بین خواهد رفت، چرا که تمام نقل و انتقاالت و میزان خرید و فروش در بستر 

بورس کاال، شفاف و قابل رصد است.
به گفته قادری به دلیل همین ساز و کار شفاف در بورس کاالست که باید اجازه داد عرضه خودرو در بورس تقویت و 
توســعه یابد؛ چرا که خطاها و اشــتباه های نحوه عرضه خودرو با ساز و کار بورس رفع می شود و مجلس از طرح عرضه 
خودرو در بســتر بورس کاال حمایت می کند. 2۸ اردیبهشت ماه اولین مرحله عرضه خودرو در بورس کاال بود. در این 

مرحله خودروهایی با تقاضای کمتر در بورس کاال عرضه شدند.

 موافقت ایران با تعدیل تعرفه های 
حمل ونقل کشورهای عضو  »تراسیکا«

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه ایران برای گسترش همکاری های حمل ونقلی با کشورهای منطقه از موافقت با 
تعدیل تعرفه های حمل و نقل بین کشورهای عضو تراسیکا خبر داد.

 رســتم قاســمی  وزیر راه و شهرســازی در دیدار با »آست آصف بایف« دبیر کل کمیســیون بین الدولی کریدورهای 
اروپا، قفقاز و آســیا )تراســیکا( اظهار کرد: کشورهای عضو توافقنامه تراســیکا دارای ظرفیت های خاصی هستند که 
هرکــدام ویژگی هــا و ژئوپلتیک خود را دارند. این نقش ها اعم از حمــل و نقل دریایی و زمینی می تواند در کنار هم و 
در تعامــل با یکدیگر موضوع حمل و نقل منطقه ای را تســهیل کند. وی تاکید کرد:  ایــران به عنوان یکی از اعضای 
عضو تراســیکا ویژگی های خاص خود را در کریدور شــمال-جنوب، کریدور شرق- غرب و همچنین در بخش دریایی 
در آب های مازندران و آب های جنوب کشــور دارد. وی با اشاره به اینکه ایران در موقعیت مناسب جغرافیایی از مسیر 
بین الدولی  اروپا، قفقاز و آسیا )تراسیکا( واقع است، افزود: در بسیاری از مسیرهای کریدوری حمل و نقل ریلی برقرار 
اســت و بهرحال این ابزارها و امکاناتی است که در حوزه ترانزیت نقش آفرین هستند.قاسمی تاکید کرد: این روحیه در 
ایران وجود دارد تا همکاری های الزم را در جمع کشــورهای منطقه ای تراســیکا داشته باشد و هیچ محدودیتی برای 
همکاری هــای ترانزیتی چه در بخش دریایی و چــه در بخش زمینی وجود ندارد. همچنین در خصوص همکاری  های 
حمل ونقلی همچنانکه بین ایران و ترکیه ویزا وجود ندارد این آمادگی وجود دارد تا برای سایر کشورهای عضو نیز این 
مورد تســهیل شود. وی با تاکید بر اینکه در حوزه همکاری های منطقه ای، ایران همواره پیشتاز بوده، گفت: جمهوری 

اسالمی ایران در برخی کشورهای همسایه در حوزه های حمل و نقلی افزایش راندمان داشته است. 
قاسمی خطاب به آست آصف بایف دبیرکل تراسیکا ضمن موافقت ضمنی با برخی از پیشنهادهای مطرح شده اعالم کرد: 
عبور از مسیر تزانزیتی ایران مسیر خوب و امنی است و همچنین در خصوص متعادل کردن تعرفه های حمل و نقلی چنانچه 
عادالنه باشــد آن را قبول داریم و می پذیریم.وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران در کنار کشورهای 
منطقه آمادگی دارد تا هم در افزایش حجم ترانزیت و هم تعدیل تعرفه ها اقدام کند و گسترش همکاری های منطقه ای در 
حوزه حمل و نقل از برنامه های ایران است. دبیرکل تراسیکا نیز  با بیان "ارتباط بین شمال و جنوب ایران و بهره مندی از این 
مسیر ترانزیتی برای کشورهای عضو تراسیکا بسیار حائز اهمیت است" گفت: عبور مسیر ترانزیتی از کریدور شرق- غرب و از 
مسیر ایران مورد تاکید قزاقزستان است و در صددیم از ظرفیت های ترانزیت ایران در این مسیر بهره ببریم. در این خصوص 

با شرکت های قزاقزستان در خصوص حمل بار از این مسیر ترانزیتی رایزنی شده است.  تسنیم


