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فعــاالن اقتصــادی  گــروه اقتصــادی / 
می گویند با وجود شیطنت رسانه های 
خارجــی و داخلــی مبــادالت تجــاری 
ایــران و عــراق بســیار خــوب و پررنگ 
اســت و دو کشــور تجــارت 20 میلیارد 

دالری را هدف گذاری کردند. 
از  برخــی  و  خارجــی  رســانه های 
رســانه های داخلــی کــه تحــت تأثیــر 
جوســازی های رســانه های معاند قرار 
گرفتنــد بــر ایــن امــر پافشــاری دارنــد 
کــه تجــارت ایــران و عــراق بــه جهت 
ایــاالت  خزانــه داری  سیاســت  تغییــر 
متحــده و فــدرال رزرو نیویورک، دچار 
مشکل شــده اســت و تجار نمی توانند 
همکاری های مشــترک را دنبال کنند. 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بــا وجود 
متخاصم،  کشــورهای  مشــکل آفرینی 
کامیــون و کشــتی کاالهــای ایرانــی بــه 
عــراق مــی رود و رونــد تجــارت مانند 

گذشته ادامه دارد.
ژورنــال«  »وال اســتریت  روزنامــه 
مقصــر  عراقی   هــا  بــود:  نوشــته 
ارز  تضعیــف  بــرای  غیرمنتظــره   ای 
ملی شــان کــه باعــث افزایــش قیمت 
مــواد غذایــی و کاال   های وارداتی شــده 
معرفی کرده اند و آن تغییر سیاســتی 
اســت که خزانه داری ایــاالت متحده و 
فدرال رزرو نیویــورک اعمال کرده اند. 
بانک هــای  جدیــد،  رویه   هــای  طبــق 
عراقــی بایــد حواله   هــای دالری را در 
یــک پلتفــرم آنالیــن جدیــد متعلــق 
کــه  کننــد  ثبــت  مرکــزی  بانــک  بــه 
بررســی  رزرو  فــدرال  توســط  ســپس 
می شــود. در ادامــه این مطلــب آمده 
و عراقــی  امریکایــی  اســت: مقامــات 
نیویــورک  رزرو  فــدرال  می   گوینــد، 
کنترل   هــای  اعمــال  نوامبــر  مــاه  در 
بین المللــی  معامــالت  بــر  شــدیدتر 
دالر توســط بانک هــای تجــاری عراق 
را در اقدامــی برای کاهش پولشــویی و 
انتقال غیرقانونی دالر به ایران و ســایر 
کــه بشــدت  را  کشــور   های خاورمیانــه 

تحریم هستند، آغاز کرد.
کــرد،  عنــوان  بایــد  میــان  ایــن  در 
امریکا با کشــورهایی که مشــکل دارد، 
در حوزه هــای مختلــف با آنهــا مقابله 
می کنــد؛ یکــی از حوزه ها موضــوع ارز 
اســت که امریــکا به عنوان یــک ابزار از 
آن بهــره می بــرد تا مشــکالتی را برای 
کــه  همان طــور  کنــد.  ایجــاد  کشــورها 
سال هاست این مسیر را برای ایران در 
نظــر گرفته و اکنون نیــز در مورد عراق 
وارد عمل شــده است. پیش از این هر 
۱00 دالر معــادل یک هزار و ۴۶0 دینار 
عراق ارزش داشــت؛ امــا پس از ایجاد 
محدودیــت امریــکا بــرای این کشــور، 
 ۶۶0 و  یک هــزار  دالر   ۱00 هــر  اکنــون 
دینــار قیمــت دارد و ارزش پــول ملی 

عراق کاهش یافته است.
اتــاق  رئیــس  فروتــن،  شــعبان 
بازرگانــی ایــالم دربــاره تجــارت ایران 
و عــراق و رونــدی کــه دو کشــور طــی 
بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  و  می کننــد 
بــرای  امریــکا  ارزی  محدودیت هــای 
بغــداد، بــه »ایــران« گفــت: مبادالت 
در  گذشــته  ماننــد  کشــور  دو  تجــاری 

جریــان اســت و رونــق دارد و بــه هیچ 
عنوان همکاری تجاری و صادرات کاال 

به عراق متوقف نشده است.
او بــا بیان اینکــه در صورت کاهش 
صــادرات ایــران به عــراق، این کشــور 
متضرر می شــود، تصریــح کرد: ارزش 
دینار در برابر دالر کاهش یافته اســت 
لــذا دولــت عــراق بایــد فعالیت های 
اقتصادی خــود را به گونه ای رقم بزند 
کــه کمترین فشــار به اقتصــادش وارد 
شــود، در ایــن میــان برای آنکــه عراق 
بتوانــد ســطح مبــادالت تجــاری خود 
نیــاز  مــورد  کاالهــای  و  کنــد  حفــظ  را 
کشــورش را خریــداری کنــد، می تواند 
مبــادالت تجاری را با پــول ملی انجام 

دهد و دالر را کنار بگذارد.
بانــک  کــه  داد  پیشــنهاد  فروتــن 
مرکزی ایران و عــراق برای برون رفت 
از مشــکالت پیــش آمــده جلســاتی را 
برگــزار کنند و به این تفاهم برســند که 
ضمــن کنــار گذاشــتن دالر از مبادالت 
تجــاری، با پول ملی دو کشــور )دینار و 

ریال( تجارت کنند.
او گفــت: خرید کاالی ایرانی بســیار 
باصرفه تــر از ســایر رقبــا بــرای عــراق 
اســت و از طرفی دولت عراق و بخش 
خصوصی این کشــور تمایــل دارند که 
تجــارت با ایــران را ادامه دهنــد و این 
کشــور همچنــان شــریک دوم تجــاری 

ایران باقی بماند.
رئیس اتــاق بازرگانی ایــالم یادآور 
شد: چالش پیش آمده با عراق جدید 
اســت و قطعاً سیاســتگذاران دو کشور 
این مهــم را حل خواهند کــرد و اجازه 
نمی دهنــد که تجار با مشــکلی روبه رو 
شــوند. از ســویی دو کشــور بــا موضوع 
الینحلــی روبه رو نشــدند که بر تجارت 
اثــر بگــذارد. در حــال حاضر تجــار در 

حال همکاری هستند.
فروتــن تأکید کرد: مشــکالت پیش 
آمــده با عــراق موقتــی اســت و قطعاً 
دولت هــا بــه تفاهمــی کــه منجــر بــه 

تسهیل تجارت شود، خواهند رسید.
دولــت  کــم کاری  از  ادامــه  در  او 
مرکزی عراق انتقاد کرد و گفت: دولت 
مرکزی عراق از ابتدای ســال میالدی، 
معافیت گمرکی خود را ابالغ نکرده و 
این امر سبب شــده است که صادرات 
ســنگ،  آهــن،  فــوالدی،  محصــوالت 
محصوالت  ســاختمانی،  محصــوالت 
پالســتیکی و... تا حدودی کاهش پیدا 
کنــد و ایــن امــر هیــچ ارتباطی بــا دالر 

ندارد.
فروتن افزود: در حال حاضر روزانه 
کامیــون   300 تــا   250 بیــن  حداقــل 
ســاختمانی  محصــوالت  آهــن آالت، 
عــراق  وارد  مهــران،  مــرز  از  ســنگ  و 
می شــود ایــن در حالــی اســت کــه در 
گذشــته ایــن عــدد بیــن 700 تــا 800 
کامیون بود. حال اگر معافیت گمرکی 
ابالغ شــود میزان ســفارش گیری تجار 
ایرانــی بیشــتر خواهــد شــد. خیلــی از 
تجــار عــراق منتظــر ایــن هســتند کــه 
دولــت مرکــزی ایــن کشــور معافیــت 
گمرکی را مانند ســنوات گذشــته ابالغ 

کند.

او گفــت: هر ســاله چنین مشــکلی 
وجــود دارد و بعضاً برقراری معافیت 
در  امــا  می کشــد  طــول  گمرکــی 
سال جاری میالدی این مهم زمانبر تر 

شده است.
کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی 
محدودیت هــای  دربــاره  کرمانشــاه 
ارزی امریــکا برای بغــداد، به »ایران« 
گفــت: همکاری هــای تجــاری ایــران و 
عــراق ادامــه دارد، اما بایــد دقت کرد 
کــه همکاری هــا تحــت تأثیــر مســائل 
سیاســی قرار نگیرد و دو کشــور در امور 
اقتصادی همکاری هــای خود را ادامه 

دهند.
او افــزود: رصــد و پایــش متنــاوب 
می کنــد  کمــک  صادراتــی  بازارهــای 
کــه تمــام تغییــرات و تحــوالت مــورد 
برابــر  قــرار گیــرد و تجــار در  ارزیابــی 
اتفاق ها، دچار شــوک نشوند و این امر 
قاعدتــاً باید در مورد تمام کشــورهای 
مقصــد صادراتــی دنبــال شــود حتــی 
کشــورهایی که ســال های متمــادی در 

آن حضور داشتیم.
کاشــفی بــا تأکیــد بــر اینکــه عــراق 
شــریک دوم تجاری ایران است و باید 
بــرای حفــظ آن تــالش و برنامه ریزی 
مشــکالت  آنکــه  بــرای  گفــت:  کــرد، 
مربوط بــه دالر به حداقل برســد بهتر 
اســت که پــول ملی دو کشــور مبنا قرار 
گیــرد و بانک مرکزی دو کشــور دینار و 

ریال را بپذیرند.
فعــاالن  نشســت  در  همچنیــن  او 
در  ایــران  سرکنســول  بــا  اقتصــادی 
اربیــل عــراق گفت: عــراق به واســطه 
تحوالت ســریع و قابل توجــه، در حال 
تبدیل شــدن به یکــی از ثروتمندترین 
کشورهای منطقه است و این کشور در 
حال شــبیه شــدن به کشــورهای حوزه 
خلیج فــارس بــوده و فضــای رقابتــی 
ایــن کشــور وجــود  بــاز و شــدیدی در 
دارد. ایــن فضای رقابتی فقط محدود 
همــه  و  نیســت  صنعــت  بخــش  بــه 
حوزه های توریســم، توریســم درمانی، 

کشــاورزی و... را تحت تأثیــر قرار داده 
است.

رئیس اتاق کرمانشاه ادامه داد: به 
جهت آنکه اقبال عراق به کشــورهای 
عربــی زیــاد اســت، شــرایط کار بــرای 
فعاالن اقتصادی ما ســخت تر خواهد 

بود.
تعامــالت  در  حضــور  کاشــفی 
تجاری عراق با این شــرایط را نیازمند 
برنامه ریزی و داشتن استراتژی مدون 
دانســت و خاطرنشان کرد: این برنامه 
خارجــی  و  داخلــی  بعــد  دو  در  بایــد 

تدوین شود.
مســائل  بعــد  در  کــرد:  اضافــه  او 
داخلی نیازمند تســهیل شــرایط برای 
تجــار و بازرگانان هســتیم که طی ســه 
چهار سال اخیر به دلیل سیاست های 
مرتبــط بــا رفــع تعهــدات ارزی دچار 
بعــد  در  شــدند.  فراوانــی  تنگناهــای 
خارجــی هم بایــد با کســب اطالعات 
دقیــق از بــازار عــراق و تحــوالت آن و 
دادن اطالعــات صحیــح و بــه روز بــه 
فعــاالن اقتصــادی، حضور خــود را در 
عــراق بــا برنامه ریــزی بیشــتری پیش 

ببریم.

یــک  تدویــن  لــزوم  بــر  کاشــفی 
اســتراتژی بلندمدت بــرای حضور در 
بــازار عــراق تأکیــد کــرد و افــزود: ایــن 
استراتژی باید با همراهی چهار قطب 
خارجــه،  امــور  وزارت  شــامل  اصلــی 
توســعه  ســازمان  بازرگانــی،  اتــاق 
تجارت )وزارت صمت( و ستاد روابط 
اقتصــادی ایران و عراق باشــد و نقش 
و وظیفه هر بخش نیز مشخص شود.

در ایــن میان جهانبخش ســنجابی 
شیرازی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و 
عراق با اشاره به افزایش روابط تجاری 
ایران بــا عراق، اظهار داشــت: ایران از 
تــراز تجاری و اقتصادی با کشــور عراق 
از ۱۴۵ میلیــون دالر به ۱2 میلیارد دالر 

طی سال گذشته رسیده  است.
روابــط  میــزان  اینکــه  بیــان  بــا  او 
تجــاری ایــران با کشــور عراق در ســال 
گذشــته با وجــود برخی مشــکالت، ۱0 
میلیــارد دالر بــوده اســت، گفت: یکی 
از انتظارات حوزه تجارت کشــور عراق 
بــا  ارتقــای کیفیــت تجــارت  ایــران  از 
این کشــور اســت. ایران با عراق دارای 
اشــتراکات فرهنگی، دینی و … اســت 
و انتظار این اســت که کیفیت و کمیت 

تجــارت و تعامالت با عــراق ارتقا پیدا 
کند. 

و  ایــران  مشــترک  اتــاق  دبیــرکل 
عراق، با تأکید بر اینکه در حال حاضر 
روابط تجــاری ایران و عراق تنگاتنگ، 
دوجانبه و با چشــم انداز مثبت است، 
گفــت: در ایــن راســتا ثبــات کیفیــت و 
کمیــت در روابــط تجاری مــورد تأکید 
است. او با تأکید بر اینکه ایران با عراق 
تــا ابــد روابط تجــاری نخواهد داشــت 
روابــط  ایــران هــم صرفــاً  و سیاســت 
افــزود:  نیســت،  یک جانبــه  تجــاری 
سیاســت ایران تراز تجاری متعادل با 
کشــور عراق اســت، بر اســاس آخرین 
دو  مســئوالن  بیــن  کــه  مالقات هایــی 
کشور صورت گرفته، برنامه ریزی شده 
که ســطح روابط تجارتی ایران و عراق 
بــه 20 میلیــارد دالر ظــرف پنج ســال 

آینده برسد.
میــزان  اینکــه  بیــان  بــا  ســنجابی 
روابــط تجاری با عراق باید به دو برابر 
حــال حاضر برســد، گفت: بــا توجه به 
ظرفیت هــای تجــاری که بیــن عراق و 
ایران وجــود دارد، عدد یادشــده قابل 

تحقق است.

برخی رسانه های خارجی با انتشار اخبار دروغ درباره محدودیت های تجار ایرانی در عراق،  به دنبال اختالل در بازار ارز ایران هستند

استقبال فعاالن اقتصادی از الیحه دولت سیزدهم

فعاالن اقتصادی و تجار فعال ایرانی در بازار عراق: مشکالت پیش آمده با عراق موقتی است و قطعاً دولت ها به تفاهمی که منجر به تسهیل تجارت شود، خواهند رسید

تجارت عادی با عراق

سازمان بازرگانی به کمک تجارت و بازار کشور می آید

توسعه روابط تجاری ایران و ژاپن
غالمحســین شــافعی، رئیــس اتــاق ایــران با اشــاره به کمرنگ شــدن 
روابــط تجاری ایــران و ژاپن تحت تأثیر تحریم هــا گفت: تالش بر این 
اســت که با بهره گیری از راهکارهای مناســب امکان توسعه مناسبات 

تجاری بین دو کشــور دوباره فراهم شود.
او بــا اشــاره بــه قرابــت فرهنگــی و آداب و ســنن ایــران و ژاپــن و 
همچنیــن عالقه منــدی مدیــران ایرانــی بــه الگوبــرداری از مدیریــت 
ژاپنی، تصریح کرد: در طول ســال های گذشــته در مراودات تجاری با 
کشور ژاپن کمترین مورد اختالف تجاری مشاهده شده است، این امر 

نشــانه روابط سالم تجاری میان دو کشور است.
ســازمان  در  ایــران  و  آ.ســه.آن  در  ژاپــن  موقعیــت  شــافعی 
همکاری هــای اقتصــادی را زمینــه مناســبی بــرای افزایش مناســبات 
تجاری بین دو کشــور به صورت منطقه ای دانســت و افزود: زمینه های 
همــکاری بســیاری بیــن ایــران و ژاپن از جملــه در حوزه هــای خودرو، 

لوازم برقی، کشتی ســازی، معدن، کشاورزی و... وجود دارد.
رئیس اتاق ایران با اشــاره به تشــکیل کمیته مشــترک ایران و ژاپن 
گفــت: بزودی این کمیته به اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ژاپن ارتقا 
خواهــد یافت. مــا در راســتای نزدیک تر شــدن همکاری هــای تجاری 

آماده تبادل هیأت تجاری با ژاپن هســتیم.
در ایــن دیــدار یــوری کن نــو، مشــاور عالــی رئیــس اتــاق بازرگانــی 
ژاپــن هــم گفت: بــه عقیــده مــن همکاری های تجــاری بین کشــورها 
می توانــد ضامــن برقراری صلح و ثبات اقتصادی باشــد و این یکی از 

رسالت های اتاق های بازرگانی است.
 

کاهش تعرفه ارسال بار از کاراکاس به تهران 
امــور بین الملــل اتاق ایران با اعالم کاهش تعــداد پروازها میان تهران و 
کاراکاس به یک پرواز در دو هفته، از کاهش تعرفه ارسال بار از کاراکاس 

به تهران خبر داد.
معاونــت بین الملــل اتــاق ایــران اعالم کــرد: برنامه پروازی شــرکت 
هواپیمایی کنویاســا در مســیر کاراکاس ـ تهران و بالعکس )تا آخر آوریل 
2023( از یک پرواز رفت و برگشت در هر هفته، به یک پرواز در دو هفته 

کاهش خواهد یافت. 
همچنین تعرفه ارســال بار مورد بازبینی قرار گرفته و نســبت به قبل 
کاهش محسوســی یافته اســت، به طوری که هزینه ارسال بار از کاراکاس 
بــه تهــران در محموله هــای بــاالی ۱00 کیلو بــه ۱.8 دالر در هــر کیلو و در 
محموله های باالی یک تن به ۱.5 دالر )یک دالر و 50 سنت( در هر کیلو 

کاهش یافته است.
 

ورود ۲۰ میلیارد نخ سیگار از مبادی غیر رسمی  
رئیــس انجمن تولیدکننــدگان و واردکنندگان محصــوالت دخانی اظهار 
داشــت: برآورد مصرف داخلی 80 میلیارد نخ ســیگار بوده که حدود ۱۵ 

تا 20 میلیارد آن از مبادی غیر رسمی است.
محمدرضــا تاجــدار افــزود: در ۹ ماهــه امســال ۵2 میلیــارد و 23۵ 
میلیون نخ سیگار تولید شد که در مقایسه با میزان تولید در سال گذشته 
که ۴۵ میلیارد و ۵88 میلیون نخ بود رشد ۱۵ درصدی را نشان می دهد.
همچنین در ۹ ماهه امسال تنباکوی معسل سه میلیون و ۱0۱ هزار و ۵۶2 
کیلوگرم تولید داشتیم که در مقایسه با پارسال که سه میلیون و ۴۹۴ هزار 

و 223 کیلوگرم بوده افت ۱۱ درصدی را نشان می دهد.
او ادامــه داد: بــرآورد می شــود ســاالنه ۱۵ تــا 20 میلیــارد دالر ســیگار 

قاچاق و ۱00 هزار تن تنباکوی قاچاق در کشور توزیع شود.
 

ارزانی قیمت پوشاک نسبت به سال قبل 
عضــو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشــاک گفت: اکنون که در 
حراج پوشاک به سر می بریم، قیمت نسبت به سال قبل ارزان تر است.

مجیــد افتخاری با اشــاره به آخرین وضعیت لباس شــب عید افزود: 
اگــر میــزان تقاضــا بــرای خریــد پوشــاک به مدت مشــابه ســال گذشــته 
برگردد، باز با این مســأله مواجه هســتیم که بسیاری از فروشگاه ها کاال ها 
را بــه قیمت و حتی کمتر از قیمت تمام شــده عرضــه می کنند. از طرف 
دیگــر، میــزان تولیدی کــه تولیدکنندگان برای شــب عید امســال در نظر 
گرفته اند، کمتر از ســال گذشــته اســت، کاهش قیمت ســبب می شود که 

مردم خرید بیشتری داشته باشند.

 

ارزانی چادرمشکی بزودی 
رئیــس اتحادیــه طاقــه فروشــان پارچــه تهــران از پیگیری هــای مســتمر 
اتحادیه برای رفع مشــکالت تولید، واردات و کاهش قیمت چادرمشکی 
در بــازار خبــر داد. محمــد ولــد خانی با اشــاره بــه افزایش قیمــت چادر 
مشــکی در کشــور گفت: اکنون 80 تا ۹0 میلیون متر میزان مصرف پارچه 
در داخل کشــور اســت که حــدود ۱0 میلیــون متر در داخل کشــور تولید و 

مابقی از طریق واردات به کشور انجام می شود.
بــه گفته او، اگر شــبکه توزیع کشــور بــا هماهنگی و مجــوز از اتحادیه و 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی این کاال را به عنوان نماد فرهنگی اعالم 
کننــد ومالیات بر این کاال حذف شــود، طبعاً قیمــت این نوع کاال کاهش 

می یابد.
ولدخانــی گفــت: بــا توجــه بــه اینکه چــادر مشــکی یــک کاالی بدون 
جایگزیــن اساســی و ریشــه در فرهنگ ایران اســالمی دارد، ســاماندهی، 
مدیریــت تولید، توزیع و مــردم مداری این کاال در درجــه اهمیت باالیی 

قرار دارد.
او خاطرنشان کرد: در صورت تسهیل واردات قانونی اعم از معافیت 
مالیاتی یا کاهش تعرفه واردات چادر مشــکی مــازاد نیاز بازار به صورت 

قانونی وارد کشور خواهد شد.

ë  سیاســت ایران تراز تجاری متعادل با کشور عراق اســت؛ بر اساس آخرین مالقات هایی که بین مسئوالن دو
کشــور  صورت گرفته، برنامه ریزی شده که ســطح روابط تجارتی ایران و عراق به ۲۰ میلیارد دالر ظرف پنج سال 

آینده برسد 

ë  ایران از تراز تجاری و اقتصادی با عراق از ۱۴۵ میلیون دالر به ۱۲ میلیارد دالر طی سال گذشته رسیده  است

ë  برای آنکه مشــکالت مربوط به دالر به حداقل برســد، بهتر اســت که پول ملی دو کشــور مبنا قرار گیرد و بانک
مرکزی دو کشور دینار و ریال را بپذیرند 

ë  چالش پیش آمده با عراق جدید اســت و قطعاً سیاستگذاران دو کشــور این مهم را حل خواهند کرد و اجازه
نمی دهند که تجار با مشــکلی روبه رو شــوند، از سویی دو کشــور با موضوع الینحلی روبه رو نشدند که بر تجارت 

اثر بگذارد 

ë  خرید کاالی ایرانی بســیار با صرفه تر از سایر رقبا برای عراق است و از طرفی دولت عراق و بخش خصوصی
این کشــور تمایل دارند که تجــارت با ایران را ادامه دهند و این کشــور همچنان شــریک دوم تجاری ایران باقی 

بماند

ش
بر

اقتصادی  فعــاالن   / اقتصــادی  گــروه 
دولــت  الیحــه  از  کشــور  تجــاری  و 
ســیزدهم در مــورد تشــکیل ســازمان 
یــادآور  و  اســتقبال کردنــد  بازرگانــی 
شــدند دولــت ســیزدهم در راســتای 

کنتــرل بــازار و پیگیری سیاســت های 
را  شــده  یــاد  الیحــه  کشــور  تجــاری 

تصویب کرده است.
بهــادری  علــی  گذشــته  روز 
گفــت:  دولــت  ســخنگوی  جهرمــی، 

مجلــس طرحی بــا موضوع تشــکیل 
وزارت بازرگانی در دســتور کار داشت 
کــه دولت هــم موافقــت کــرد، اما به 
الیحــه ای  حــال  نرســید،  ســرانجام 
در دولــت بــه منظــور ایجاد ســازمان 

بازرگانــی بــه تصویب رســیده اســت؛ 
قیــد  بــا  و  شــده  نهایــی  الیحــه  ایــن 

فوریت تقدیم مجلس خواهد شــد.
او ادامــه داد: مجموعــه بازرگانــی 
از وزارت صمــت و جهــاد کشــاورزی 

و ســایر دســتگاه ها جدا و در ســازمان 
بازرگانــی مســتقر خواهــد شــد و این 
امر برای آنکه تشکیل سازمان جدید 
اســت بایــد مــورد موافقــت مجلــس 

بگیرد. قرار 
اتــاق  عضــو  اســحاق،  آل  یحیــی 
بازرگانی و از موافقان تفکیک وزارت 
دربــاره  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
گفــت:  بازرگانــی،  ســازمان  تشــکیل 
تشــکیل یــک ســازمان تخصصــی که 
می توانــد سیاســت های تنظیــم بازار 
و سیاســت های تجــاری را هــدف دار 
دنبال کند، بســیار برای اقتصاد کشور 

است.  ثمربخش 
او بــا بیــان اینکــه هنــوز جزئیات و 
کارکــرد ســازمان بازرگانــی مشــخص 
نیســت، افــزود: امیدواریــم ســازمان 
ایجــاد  الزم  اختیــارات  بــا  بازرگانــی 
شــود تا بتوانــد با تصمیــم گیری های 
قیمت هــا  نوســان  جلــوی  بموقــع 
گــری  تنظیــم  سیاســت  و  بگیــرد  را 
قیمت هــا و عرضــه کاالهــا را بخوبــی 
دنبــال کنــد. آل اســحاق بــا تأکیــد بر 
اینکــه ایجاد یک مجموعه مشــخص 

در حــوزه بازرگانــی ضرورت داشــت 
و از مدت هــا قبل این مهــم را یادآور 
شــده بودیم، گفت: سازمان بازرگانی 
می توانــد نقش مهــم و قابل توجهی 
را در اقتصــاد ایفا کنــد و وصل کننده 
کشــاورزی  و  صمــت  وزارتخانه هــای 

باشد.
فعــاالن  از  ونــد  حســن  مجتبــی 
اقتصــادی، ایجــاد ســازمان بازرگانی 
را اقدامــی مهــم و ســودمند دانســت 
کــه  زمانــی  از  گفــت:  »ایــران«  بــه  و 
ادغــام  صنعــت  و  بازرگانــی  وزارت 
شــد، نقش بخــش بازرگانــی کمرنگ 
شــد و همیــن امــر تنش هــای زیــادی 
تجــارت  حتــی  و  قیمــت  بــاب  در  را 
خارجــی ایجــاد کــرد حــال بــا ایجــاد 
بــه  نیــازی  دیگــر  ســازمانی  چنیــن 
تشــکیل ســتاد تنظیــم بازار نیســت و 
این ســازمان می تواند کنترل کننده و 

باشد.  بر قیمت گذاری ها  ناظر 
ایجــاد  از  مــا  کــرد:  تصریــح  او 
ســازمان بازرگانی اســتقبال می کنیم 
و امیدواریــم که مجلــس در تصویب 

این الیحه فوریت داشــته باشد.


