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 نقش موثر بانک شهر در تسریع
روند توسعه شاخص های زندگی شهری

شهردار کالنشهر اصفهان با تاکید بر نقش آفرینی 
بانک شهر در روند توسعه شاخص های زندگی شهری، 
گفت: در راس��تای خدمت رسانی بیشتر به شهروندان، 
افزایش تعامالت با این بانک در دستور کار قرار دارد.

قدرت اهلل ن��وروزی با بیان اینکه خوش��بختانه در 
سال های گذشته تعامل خوبی میان مجموعه شهرداری 
اصفهان و بانک شهر وجود داشته است،افزود: این مهم 
ب��ا توجه به نقش ای��ن بانک در حمای��ت از پروژه های 
ش��هری در سال جاری بیش از پیش دنبال خواهد شد. 
وی با بیان اینکه بانک ش��هر متعلق به همه شهروندان 
است، تصریح کرد: حمایت های این بانک از شهرداری ها 
موجب به سرانجام رسیدن بسیاری از پروژه های عمرانی 

در راستای رونق زندگی شهری شده است.

بانک توسعه صادات ایران برگزار کرد:
کاربردهای بالکچین در بانکداری و پرداخت

کارگاه آموزش��ی کاربرد بالکچین در بانکداری و 
پرداخت توسط بانک توس��عه صادرات ایران با حضور 
جمع��ی از مدیران ارش��د نظام بانکی، کارشناس��ان و 

عالقه مندان به حوزه بالکچین برگزار شد.
نیما امیرش��کاری عض��و انجمن بالکچی��ن ایران 
بعنوان کارش��ناس این حوزه گفت: دیگ��ر به متمرکز 
بودن اعتمادی نیس��ت و این مهمترین پیام بالکچین 
برای دنیاست؛ در واقع واسطه های سنتی که در گذشته 
اعتماد مردم را جلب کرده بودند، اعتبار گذشته را ندارند 
و براساس آمار منتشر شده از سازمان های پژوهشی دنیا 
در س��ال 2017، کارمندان داخلی به میزان 43 درصد 
و هکرها 26 درصد مس��ئول نشت اطالعات سازمان ها 
بوده اند. وی تاکید ک��رد: می توان برای حفاظت از یک 
محل، دیوار س��اخت و اطراف آن دیوار گذاشت و منابع 
زیادی صرف نگهداری آن کرد، اما اگر دش��من داخلی 
باشد، آن دیوار هیچ کمکی نمی کند؛ امروزه با پیشرفت 
فناوری فضایی ایجاد شده که نمی توانیم چشم بسته به 
افراد داخل سازمان اعتماد کنیم چراکه چه در پوشش 
سواس��تفاده و چه نادانس��ته در معرض نشت اطالعات 

توسط اعضای سازمان هستیم.
عضو هیات علمی پژوهش��کده پول��ی و بانکی در 
ادامه به تش��ریح ای��ده بالکچین، راهکار ف��ردی با نام 
مستعار"ساتوش��ی ناکاماتو" پرداخت و گفت: بالکچین 
بعنوان یک مفهوم فناورانه با دیتابیس ترکنشی به دنیا 
معرفی شد که در قالب یک پروتکل فناوری برای ثبت 
تمامی اقالم کاربرد دارد.این کارشناس بانکی به مقایسه 
بیت کوین بعنوان محصول بالکچین با پول دولت ها، طال 
و نقره و مبادله کاال با کاال پرداخت و گفت: بیت کوین به 
شدت قابل تقسیم است و از این بعد با پول و طال و نقره 
برابری می کند؛ به لحاظ تبادل بین المللی بیت کوین با 
اختالفی فاح��ش از دو ابزار مالی دیگر جلوتر بوده و از 
منظر ایمنی و ضد جعل بودن وضعیت بس��یار مناسب 
ت��ری دارد اما ب��ه دلیل آگاهی محدود آح��اد مردم از 
چن��د و چون کار با بیت کوین هنوز با پذیرش عمومی 
مطلوبی در مقایس��ه با پول برخوردار نیس��ت؛ ش��اید 
امتیاز انتشار پول توسط دولت ها در این حوزه بی تاثیر 
نباشد در حالیکه بیت کوین منبعی پیش بینی پذیرتر از 
پول بوده و قابل برنامه ریزی اس��ت؛ همچنین از دیگر 
ویژگی های دیگر بالکچین، تغییر ناپذیری؛ غیرمتمرکز 
و منحصر به فرد ب��ودن، احراز هویت و اجماع عمومی 

را می توان نام برد.
امیرشکاری در این کارگاه بر اهمیت آگاهی برنامه ریزان 
مالی از ساختار بالکچین تاکید کرد و گفت: پیش از هرچیز 
باید بر سازو کار بالکچین مالی اشراف داشت؛ از مهمترین 
اصول اولیه این س��ازو کار این اس��ت که معامالت در این 
حوزه معموال شبه ناشناس هس��تند، با یکدیگر در بالک 
گروه بندی می ش��وند، تراکنش ها ب��ا اطالعات مربوط به 
زمان، مبلغ و طرفین، ثبت و مهر و موم می ش��وند و نکته 
مهم اینکه بالکچین متمرکز نیست به این مفهوم که دارای 
یک مالک نیس��ت و بر این اساس قوانین سختگیرانه در 

مورد چگونگی نگهداری آن وجود دارد.

گشایش سپرده ویژه معامالت آنالین سهام 
در بانک  پاسارگاد

ب��ا افتتاح س��پرده وی��ژه معامالت آنالین س��هام 
در بانک پاس��ارگاد، عالوه بر برخورداری از س��ود این 
سپرده، از طریق آن می توان بدون مراجعه حضوری و 
به صورت کاماًل اینترنتی، در سیس��تم معامالت آنالین 

کارگزاری بانک پاسارگاد نیز ثبت نام کرد.
مشتریان می توانند با مراجعه به یکی از نزدیک ترین 
ش��عبه های بانک پاس��ارگاد نس��بت ب��ه افتتاح س��پردۀ 
س��رمایه گذاری کوتاه مدت »ویژۀ معامالت آنالین سهام« 
اقدام کنند. سپس با استفاده از نام کاربری و رمز عبور به 
سیستم بانکداری مجازی خود وارد شده و فرآیند ثبت نام را 
تکمیل کنند. فرم های تکمیل شده و تصویر مدارک هویتی 
مورد ارزیابی کارشناسان کارگزاری قرار گرفته و در صورت 
تأیید، ثبت نام قطعی انجام خواهد شد.براساس این خبر، 
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به عنوان یکی از کارگزاران 
پیشرو در ارائه خدمات به روز، مبتنی بر فناوری های نوین 
 Online( کشور، ارائه دهنده خدمات نوین معامالت برخط
Trading( اس��ت تا دسترسی سریع، آسان و مطمئن را 

برای سرمایه گذاران به سیستم معامالتی فراهم کند.

اخبار

فعال کردن صنایع دریایی؛ پروژه های ویژه وزارت صمت
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با اس��تاندار بوشهر تأکید کرد که فعال 

کردن صنایع دریایی، یکی از پروژه های ویژه این وزارتخانه در سال 13۹۸ است.
رضا رحمانی گفت: اس��تان بوش��هر موقعیت تجاری و بندری حائز اهمیتی 
دارد که فعال کردن کامل این موقعیت ها برای توس��عه هرچه بیشتر این استان 

ض��رورت دارد. وی با تأکید ب��ر ضرورت حمایت همه جانبه از تولید و اش��تغال، 
تصریح کرد: تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و رفع مشکالت بانکی آنها به صورت 

ویژه دنبال می شود. وی صادرات را از محورهای توسعه دانست و گفت: توافق اولیه برای 
ایجاد پایانه صادرات مواد معدنی در استان بوشهر به عمل آمد.

یادآور می ش��ود در این دیدار، اس��تاندار و رئیس س��ازمان، صنعت، معدن و تجارت 
استان بوشهر به بیان مهمترین مسایل و مشکالت حوزه صنعت، معدن و تجارت در این 

استان پرداختند.  وزارت صنعت، معدن و تجارت 

خ توسعه چر
درآمد هزار میلیارد تومانی دولت با اجرای رجیستری

سخنگوی س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تاکید بر اینکه ارتباط 
بین ناجا و گمرک برقرار اس��ت، گفت: از ابتدای اجرای طرح رجیس��تری تلفن 

همراه تاکنون دولت هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
حمیدرضا دهقانی نیا در مورد اجرای طرح رجیستری و برقراری ارتباط بین 

ناجا و گمرک جمهوری اس��المی ایران، گفت: طی 1۸ ماه اخیر و پس از اجرای 
طرح رجیستری تلفن همراه از مهر ۹6 تا اردیبهشت ۹۸، ارزش تجاری واردات تلفن 

همراه به کش��ور به 635 میلیون دالر رس��یده اس��ت که از این رقم درآمد دولت حدود 
235 میلیون دالر بوده است. 

وی افزود: این مس��ائل بر اجرای طرح رجیستری اثر گذاشت، در نتیجه ارتباط بین 
گمرک و ناجا قطع شد و به این ترتیب بخشی از نیاز بازار به گوشی تلفن همراه از طریق 

مسافری و غیر تجاری تامین شد.  مهر

وی آنتن  ر
تعداد شهرهای با تنش آبی به "صفر" رسید

در تابستان سال گذشته 334 شهر با جمعیت حدود 35 میلیون نفر در معرض 
تنش آبی قرار داشتند که این میزان، طبق گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، 

فعال )و به صورت موقت( در آستانه تابستان ۹۸ به صفر رسیده است.
قاس��م تقی زاده خامس��ی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: با 

توجه به بارش های کم س��ابقه سال آبی جاری، در حال حاضر و هم اکنون، شهری 
نداریم که تنش آبی داشته باشد و امیدواریم در فصل تابستان نیز با شهری که تنش 

آبی داشته باشد مواجه نشویم.
معاون وزیر نیرو همچنین درخصوص تنش آبی در روس��تاها گفت: روس��تاها مشکل 
تأمین آب ندارند بلکه مشکل خطوط آبرسانی دارند که پروژه های متعددی در اقصی نقاط 
کشور درحال انجام است تا آبرسانی به روستاها افزایش یابد و تعداد روستای بیشتری در 

زمره روستاهای بهره مند از شبکه مناسب آب شرب قرار گیرند.  تسنیم

زندگانی

آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى شهردارى شهرقدس

ول
ت ا
نوب

شهردارى شهر قدس در نظر دارد نسبت به تکمیل ساختمان پارلمان شهر (اجراى نماى سنگى و اسلیمى) با برآورد اولیه 20/000/000/000 ریال 
از طریق مناقصه عمومى و عقد پیمان با پیمانکار حائز صالحیت (شرکتهاى داراى حداقل رتبه 5 ابنیه) اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند ظرف مدت 10 روز کارى از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهى که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به 
امور قراردادهاى شهردارى واقع در: شهر قدس ، بلوار انقالب اسالمى ، ساختمان مرکزى شهردارى شهر قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه 

نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
- خرید اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملى شعبه شهر قدس 

بانکى  به مبلغ 1/000/000/000 ریال و به صورت سپرده نقدى یا ضمانتنامه معتبر  اولیه  برآورد  - سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد 
میباشد.

- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمى گردد.
- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است.
- متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابى HSE از اداره آموزش شهردارى میباشند.

- سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
- پرداخت مبلغ قرارداد به صورت 50 نقد و 50 تهاتر مى باشد.
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مدیرعامل ش��رکت س��اخت و  زیربناهای حمل ونقل گاردری����ل توس��عه 
کشور گفت: برآورد اولیه عوارض آزادراه تهران شمال از 
سوی بخش خصوصی 100 هزار تومان بود اما احتماالً 

رقم نهایی کمتر از 30 هزار تومان تعیین می شود.
خیراهلل خادم��ی درباره نرخ ع��وارض آزادراه 
تهران ش��مال گفت: با توجه به ابعاد و گستردگی 
این پروژه، پرداخت عوارض 100 هزار تومان برآورد 
ش��ده اس��ت اما رقم نهایی را کمیت��ه نرخ گذاری 
آزادراه ها، برآورد و تعیین می کند که قطعاً زیر 30 
هزار تومان خواهد بود. بخشی از هزینه عوارض را 

دولت و بنیاد مستضعفان پرداخت خواهند کرد.
وی درباره آزادراه هم��ت - کرج ادامه داد: طول 
این آزادراه 14.5 کیلومتر است که 5 کیلومتر آن، زیر 
بار ترافیک بوده و 10 کیلومتر باقی مانده است که این 
10 کیلومتر باقی مانده، ۸5 درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد. اقداماتی مانند الینینگ تونل باید انجام شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: آزادراه 
همت - کرج تا پایان امس��ال به بهره برداری خواهد 
رسید اما تا پایان شهریورماه به طور موقت به جاده 

چالوس متصل شده و زیر بار ترافیک خواهد رفت.
مدیرعامل ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل کشور گفت: برای احداث آزادراه همت- 
کرج، 460 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که 70 
درصد آن را دولت پرداخت کرده اس��ت. وی درباره 
چالش اصل��ی تکمیل این پروژه تصری��ح کرد: 50 
تا 60 واحد مس��کونی در میانه مس��یر و چند مرکز 

گردشگری در انتهای این آزادراه وجود دارد که باید 
خریداری شود. واحدهای مس��کونی میانه مسیر با 
همکاری مسئوالن استان البرز، خریداری شده است 

و به زودی این مسیر بازگشایی خواهد شد.
خادم��ی درباره آزادراه تهران - ش��مال گفت: 
چن��د اقدام جدید به پروژه اضافه ش��د که ش��امل 
هوشمندسازی کل مسیر، منظرآرایی با هزینه 300 
میلیارد تومان، ایجاد روشنایی خارج از تونل ها، رویه 
بتنی می شود. به گفته وی پیشرفت فیزیکی آزادراه 
تهران ش��مال در 1۹ سال، کمتر از 20 درصد بود 

اما در س��ه تا چهار سال اخیر به ۹5 درصد رسید. 
36 میلیون مترمکعب خاکب��رداری و 2.2 میلیون 
مترمکع��ب بتن ریزی در این پروژه داش��تیم که از 
حجم عملیات خاکبرداری و بتن ریزی س��د کرخه، 

بزرگترین سد خاورمیانه هم بیشتر بوده است.
در همین رابطه رئیس سازمان برنامه و بودجه 
به دلیل ترافیک های طوالنی و اتالف وقت در جاده 
چال��وس از مردم عذرخواه��ی کرد و گفت: متعهد 
می ش��وم که قطعه ی��ک آزادراه تهران - ش��مال 

امسال افتتاح شود.

محمدباق��ر نوبخت با بیان اینکه 600 میلیارد 
تومان با همکاری بنیاد مس��تضعفان برای تکمیل 
قطعه اول آزادراه تهران شمال در نظر گرفته شده 
اس��ت، اظهار داش��ت: 60 کیلومت��ر از این آزادراه 
احداث می شود که با راه اندازی آن، مسیر تهران تا 

چالوس به دو ساعت کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه به دلیل ترافیک های طوالنی و 
اتالف وقت آنها در جاده چالوس عذرخواهی می کنم، 
گفت: اگر قطعه اول احداث شود، وقت مردم کمتر 
تلف می شود همچنین در نظر داریم تا پایان امسال 

300 کیلومتر آزادراه دیگر احداث کنیم.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اتصال دو استان 
گیالن و آذربایجان غربی به ش��بکه ریلی در س��ال 
گذشته ادامه داد: امسال نیز در نظر داریم قطعه ریلی 
میانه بستان آباد راه اندازی شود و به دنبال آسایش و 
امنیت مردم هستیم. از این رو تا پایان امسال قطعه 

یک آزادراه تهران شمال به بهره برداری می رسد.
وی در پاس��خ به این پرسش که چرا علی رغم 
وعده معاون اول رئیس جمهور مبنی بر افتتاح قطعه 
آزادراه تهران شمال در سال گذشته، این اتفاق رخ 
نداد؟ گفت: به آرشیوهایتان مراجعه کنید و ببینید 
آیا من چنین قولی داده بودم یا نه؟ هر وعده ای که 
من دادم مانند اتصال دو استان گیالن و آذربایجان 
غربی به شبکه ریلی در سال گذشته محقق شد. من 
از وعده های جهانگیری بی خبرم؛ در حال حاضر نیز 
وعده می دهم و متعهد می شوم که قطعه یک آزادراه 

تهران شمال در سال جاری افتتاح شود.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه درباره قطعات 
دوم و س��وم آزادراه ته��ران ش��مال، تصریح کرد: 
اجازه دهید قطعه یک تکمیل ش��ود، پس از اتمام 
قطعه یک، درباره جزئیات قطعات دوم و س��وم نیز 
توضیح داده خواهد ش��د. وی درباره آزادراه همت 
- کرج گفت: بخ��ش زیادی از این آزادراه تا پایان 
امس��ال به بهره برداری می رسد با این اقدامات، بار 
س��نگین ترافیک خودروهای عبوری که از مس��یر 
استان البرز و کرج به سایر استان ها تردد می کنند، 

کاهش خواهد یافت. 

وعده ای چندباره پس از سال ها انتظار؛

عوارض ۳۰ هزار تومانی آزادراه تهران - شمال

گفته می شود با اتمام پروژه آزادراه تهران - شمال شاهد کوتاه شدن 
زمان سفر و صرفه جویی ۶۰۰  کیلومتری مسیر، کاهش ۳ ساعته مدت   ۶۴
میلیارد تومانی ساالنه مصرف سوخت در قیاس با راه تهران - کرج - چالوس 

خواهیم بود.
طول مسیر آزادراه تهران - شمال ۱۲۱ کیلومتر خواهد بود و در حالی که 
طول مسیر راه تهران - کرج - چالوس ۱۸۵ کیلومتر است، با پایان این پروژه 
نهایت  در  که  بود  خواهیم  مربوطه  مسیر  کیلومتری   ۶۴ شدن  کوتاه  شاهد 

در مصرف سوخت  تومان  میلیارد  میزان ساالنه ۶۰۰  به  موجب خواهد شد 
صرفه جویی شود.

بر ساعت است، در  کیلومتر  تهران - شمال ۱۰۰  آزادراه  سرعت طرح 
بر ساعت است.  کیلومتر  تهران-کرج-چالوس ۵۰  راه  حالی که سرعت طرح 
عالوه بر این زمان سفر در آزادراه تهران - شمال یک ساعت و ۳۰ دقیقه 
پیش بینی شده است، در حالی که زمان سفر در جاده تهران - کرج چالوس 

معادل چهار ساعت و ۳۰ دقیقه است.

نمای نزدیک

تفاوت های آزادراه تهران - شمال با جاده تهران - چالوس

وشی درآمد ۱۰۰۰ میلیاردی دولت از مالیات سکه های پیش فر
سرپرست پیشین سازمان امور مالیاتی، پیش بینی کرد، از طرح مالیات  بر سکه های پیش فروش ش��ده حدود 1000 میلیارد تومان درامد عاید ارزش اف�زوده

دولت خواهد شد.
محمدقاسم پناهی با بیان اینکه، درطرح مالیات بر سکه های پیش فروش شده پیش بینی 
می ش��ود، حدود 1000 میلیارد تومان درامد کس��ب شود، گفت: 50 هزار نفر کمتر از 200 
سکه خریده بودند و ما به این نتیجه رسیدیم که ممکن است این افراد با ضوابط و تکالیف 
مالیاتی آش��نا نبوده و ممکن اس��ت اگر در یک س��ال اظهارنامه ارائه نکند با جرائم مالیاتی 

روبه رو شوند. به این ترتیب شیوه ای که در بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی مطرح شد.
به گفته پناهی، 7.6 میلیون س��که از س��وی بانک مرکزی فروخته ش��ده که بیش از 
6میلیون س��که پیش فروش شده مش��مول مالیات بر درامد خواهد بود. یک میلیون سکه 
زیر 20 عدد بوده و معاف از معالیات خواهد بود. به هر حال محاس��بات نشان میدهد، در 

این طرح درامدی حدود 1000 میلیارد تومان وصول خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینکه، از جزییات مالیات بر اخالل گری در فعالیت های اقتصادی اطالعی 
ندارم و این الیحه در وزارت اقتصاد پیگیری ش��ده اس��ت، گفت: س��ازمان امور مالیاتی با 
کلیات الیحه مالیات بر عایدی س��رمایه موافق بود و کلیات آن تقدیم وزیر اقتصاد ش��ده 
اس��ت. وی گفت: در حال حاضر مسئولیتی در سازمان مالیاتی نداشته و زمان ارائه الیحه 

به مجلس از سوی وزیر اقتصاد تعیین میشود.  تسنیم

خ رشد اقتصادی  سقوط ۸۹ پله ای نر
ایران در جهان

براساس شاخص های منتخب  ک��ش جهان طی سال های 200۹ و خ�ط 
201۸ نرخ رشد حجم تجارت کاال و خدمات ایران 
میان 16۹ کش��ور جهان در سال 200۹، 7.3 و در 
سال 201۸، منفی 14.4 درصد گزارش شده است.

در ش��رایط تحریم ها به خصوص تحریم های 
نفت��ی یک��ی از راه ه��ای نجات کش��ور توس��عه 
صادرات غیرنفتی و تجارت کاال و خدمات اس��ت 
که علیرغم اهمی��ت این موضوع به گفته فعاالن 
اقتصادی قوانین دست و پا گیر و خود تحریم ها 

یکی از موانع اصلی توسعه صادرات است. 
براس��اس گزارش��ی که معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از آمارهای در رابطه 
با شاخص های منتخب جهان طی سال های 200۹ 
و 201۸ تهیه کرده اس��ت نشان می دهد طی یک 
دهه گذشته، نرخ رشد حجم تجارت کاال و خدمات 

ایران که در س��ال 200۹ حدود 7.3 درصد بوده، 
در س��ال 201۸ به ط��ور قابل مالحظه ای کاهش 
یافته و به منفی 14.4 درصد رس��یده اس��ت. افت 
قابل توجه این نرخ منجر شده ایران به لحاظ رشد 
حجم تجارت در میان پنج کش��ور ضعیف جهان 
قرار گیرد. همچنی��ن طی این مدت جایگاه ایران 
به لحاظ نرخ رش��د اقتصادی در میان 1۹1 کشور 

جهان ۸۹ پله سقوط کرده است. 
آم��ار مربوط ن��رخ تورم 1۹1 کش��ور جهان 
نش��ان می دهد در سال 201۸، تنها چهار کشور 
نرخ تورم��ی باالتر از نرخ تورم ایران داش��ته اند. 
به لحاظ نرخ بی��کاری نیز جایگاه ایران در میان 
105 کشور جهان طی یک دهه گذشته تضعیف 
ش��ده و در س��ال 201۸ تنها چهار کش��ور نرخ 

بیکاری باالتری نسبت به ایران داشته اند. 
فریال مس��توفی در پاس��خ به این سوال که 
دولت در س��ال جاری با توجه به محدودیت های 
صادرات نفت چه اقداماتی برای توس��عه صادرات 
غیرنفتی باید انجام دهد، گفت: یکی از مشکالت 

اساسی صادرکنندگان وضع قوانین دست و پا گیر 
صادراتی در بخش های مختلف است بنابراین الزم 
اس��ت تا در شرایط فعلی و با توجه به تحریم های 
ناعادالنه آمریکا در جهت توسعه صادرات غیرنفتی 

از وضع این قوانین پرهیز شود. 
بازرگانی  ات��اق  عض��و هی��ات نماین��دگان 
تهران افزود: نباید با وضع قوانین دس��ت و پاگیر 
تحریم ه��ای داخل��ی را ب��رای صادرکنندگان و 

فعاالن اقتصادی فراهم آورد. 
عباس آرگون در پاس��خ به این سوال که در 
ش��رایط فعلی اقتصاد چگونه می توان به توسعه 
ص��ادرات غیرنفتی پرداخت، گفت: از نکات قابل 
توجه در توس��عه صادرات غیرنفتی این است که 
که قواعد و قوانین داخلی  پیش بینی پذیر باشد و 

از تصمیمات خلق الساعه خودداری شود. 
وی گفت: وضع خلق الس��اعه قواعد و قوانین 
منجر به بروز نوس��ان در فرآیند تولید و تجارت 
می ش��ود و ق��درت برنامه ری��زی را از فعالی��ن 

اقتصادی می گیرد.  فارس


