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 نایب رئیس انجمن انبوه سازان کشور 
با اشاره به اعالم وزیر در خصوص قیمت 
4.5 میلیون تومان برای ساخت هر متر 
مربع مسکن معتقد اســت: اگر کنترل 
قیمت مصالح از طریق تخصیص کارت 
اعتباری خرید مصالــح و دیگر روش ها 
انجام نشود بهای ساخت مسکن در طرح 
نهضت ملی مســکن روندی افزایشی را 

طی کرده و قابل مهار نیست. 
 ایرج رهبر با اشاره به وضعیت تورمی 
کشــور گفت: وقتی تورم بــاال می رود 
نمی توان رقم مشــخصی را برای هزینه 
ساخت محاســبه کرد و می بینیم بازه 
قیمتی 4.5 تا 6 میلیون تومان برای هر 

متر مربع واحد مسکونی اعالم می شود. 
به گــزارش »توســعه ایرانــی«، از 
نخســتین روزهای آغاز بــه  کار دولت 
سیزدهم، رئیس جمهور و دولتمردان آن 
نسبت به ساخت 4 میلیون واحد مسکونی 
وعده های مکرری دادند و و سید ابراهیم 
رئیسی تاکید کرد؛ ساخت 4 میلیون واحد 
مسکونی در دولت ســیزدهم یک وعده 
شعاری نیست و به عنوان نیاز مردم والزام 

قانونی، آن را عملی می کنیم.
وزیر مســکن و راه و شهرسازی هم 
وعده هــای فراوانی دربــاره چگونگی 
اعطای زمیــن، تســهیالت و ... داد و در 
برخی اســتان ها و شــهرها کلنگ آغاز 
این پروژه بــه زمین زده شــد. در طرح 
نهضت ملی مســکن دولت قرار اســت 
4 میلیون واحد مســکونی در شهرهای 
مختلف ساخته شود که بر اساس اعالم 
وزارت راه وشهرسازی قیمت تمام شده 
ساخت مسکن ملی متری 4.5 میلیون 
تومان محاسبه شده است که وزیر راه و 
شهرسازی هم این قیمت را تایید و اعالم 
کرد تا زمانی که قیمت مصالح ساختمانی 
افزایش نیابد قیمت تمام شده ساخت آن 

افزایش نخواهد یافت.
همان طور که ذکر شــد؛ بر اســاس 

برنامه دولــت در زمینه طــرح نهضت 
ملی مسکن مقرر شــد حداقل قیمت 
برای ساخت هر متر مسکن 4.5 میلیون 
تومان در نظر گرفته شود؛ اکنون بیش از 
7 ماه از عمر این دولت می گذرد و در این 
مدت شاهد نوسانات قیمتی انواع مصالح 
ساختمانی در بازار بودیم و این موضوع 
سبب شد تا کسانی که برای خانه دار شدن 
روی طرح ملی مسکن حساب باز کرده  

بودند، دچار سردرگمی شوند. 
افزایش قیمت مسکن ملی تحت 

تاثیر باالرفتن قیمت مصالح 
در هفته  های اخیر قیمــت در بازار 
مصالح ساختمانی سیر صعودی طی کرده 
به طوری که به گفته فرشید پور حاجت، از 
دبیر کانون سراسری انبوه سازان؛ قیمت 
میلگرد به کیلویی 17هزار تومان افزایش 
یافته و همچنین قیمت فوالد و سیمان 
با رشد چند برابری باعث شده که هزینه 
تمام شده ساخت مسکن افزایش یابد و 
همین امر خود در آینده بر بازار ساخت 

وساز مسکن تاثیر گذار خواهد شد.
وی تاکید کرده است: طرح نهضت 
ملی مسکن، نخســتین گروهی است 
که با افزایش بهای مصالح ســاختمانی 
تحت تاثیر قرار می گیــرد و با توجه به 
آنکه این ساختمان ها مصرفی و اکونومی 

هستند و جزو ساختمان های الکچری 
محسوب نمی شوند؛ با افزایش مصرف 
و همچنین رشد قیمت  میلگرد و فوالد  
باعــث افزایش قیمت تمام شــده این 

واحدها خواهند شد.
افزایش هزینه ساخت مسکن ملی 

به 6 تا 6.5 میلیون تومان 
این در حالی اســت که اکبر نیکزاد، 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز روز 
گذشته بیان کرد: میانگین قیمتی که برای 
واحدهای نهضت ملی مسکن محاسبه 
کردیم فراتر از متری 4.5  میلیون تومان 
اســت، اما مالک عمل، نرخی است که 
با پیمانکار توافق می شود؛ مسلما برای 
بلوک های 6  طبقه به باال کمتر از متری 

6 تا 6.5  میلیون تومان تمام نمی شود.
هزینه ساخت مسکن ملی 

نمی تواند ثابت و مقطوع باشد
ایرج رهبــر، نایب رئیــس انجمن 
انبوه ســازان کشــور با اشــاره به اعالم 
قیمت های جدید از 4.5 تــا 6 میلیون 
تومان در این باره به »توســعه ایرانی« 
گفت: از ابتدا مشــخص بــود که قیمت 
مســکن ملی نمی تواند به صورت ثابت 
و مقطوع اعالم شــود بر همین اســاس 
پیش بینــی کردند که فهرســت بهای 
سازمان برنامه و بودجه را مدنظر قرار دهند 

و برای هر فصل تغییر مورد نظر محاسبه و 
اعالم شود.  وی تصریح کرد: باید کنترل 
قیمت مصالح ســاختمانی واقعا جدی 
گرفته شود و اگر قرار است در نهضت ملی 
مسکن افزایش قیمت نامتعارف نداشته 
باشیم، به نظر بنده دولت باید تمهیداتی 
را در نظر بگیرد تا مصالح ســاختمانی 
مورد اســتفاده در این پروژه هم قیمت 
مصالح ســاختمانی در بازار آزاد نباشد 
و این قیمت ها در نظر گرفته نشــود. در 
دوره ای وزارت راه و شهرسازی پیش بینی 
کرده بود تا بــا وزارت صنایع همکاری 
صورت گیرد و کارت اعتباری صادر شود 
و اکنون الزم اســت تا برای ســازندگان 
مسکن ملی اعتباری در نظر گرفته شود 
تا طبق آن اعتبار بتوانند از کارخانه های 
داخلی ذوب آهن، سیمان و ... خرید کنند 
که پیش پرداخت هــای این خرید ها در 
قالب تسهیالت به سازندگان  و از سوی 
بانک مسکن به حســاب کارخانه های 
تولیدکننده مصالح ساختمانی واریز شود 
و از طریق کارت هــای اعتباری، مصالح 
ساختمانی در اختیار سازندگان مسکن 
قرار گیــرد. عضو هیات مدیــره کانون 
سراسری انبوه ســازان کشور بیان کرد: 
اگر این پیش بینی عملیاتی شود به نظرم 
تاحدودی می توان امیدوار بود که قیمت 

مصالح ســاختمانی کنترل شــده را به 
ســاخت نهضت ملی مسکن اختصاص 

دهند. 
 پیش بینی تغییر هزینه 

ساخت مسکن ملی 
وی در پاســخ به این پرسش که اگر 
این اتفاق رخ دهد، آیا هزینه ساخت هر 
متر مسکن ملی 4.5 میلیون تومان باقی 
خواهند ماند یا این عدد تغییر می کند، 
توضیح داد: شــرایط عمومــی پیمان و 
فهرست بها به این صورت است که یک 
قیمت پایه در تاریخی که قرارداد بسته 
می شود، اعالم می کنند و مقرر شده است 
از آن تاریخ شاخص تعدیل را برای هر سه 
ماه از ســال پیش بینی کنند، از اواسط 
سال 1400 اعالم شد، متری 4.5 میلیون 
تومان قیمت پیشــنهادی پایه باشد و 
شــاخص تعدیل نیز بر اساس سه ماهه 
سوم سال در نظر گرفته شود. شاخص ها 
هم بر اساس افزایش قیمت و تورمی که 
در اقتصاد کشور رخ دهد، سازمان برنامه 
و بودجه این شاخص ها را هر فصل اعالم 
می کند، بنابراین نمی توان گفت هزینه 
4.5 میلیون تومان تا آخر این طرح ثابت 
باقی می ماند. از ابتدا قرار بود هر سه ماه 
به سه ماه تعدیل انجام شود و اگر افزایش 
قیمت رخ داده باشد برای هزینه ساخت 
پروژه؛ افزایش در نظر گرفته می شود و در 
مقابل اگر کاهش قیمت در بازار و مصالح 
و ... اتفاق افتاده باشد در این پروژه تعدیل 

منفی لحاظ خواهد شد.  
وی تصریح کرد: البته به دلیل تحریم ها 
و مشکالت اقتصادی، نتوانسته ایم تورم و 
تعدیل منفی داشــته باشیم، به هر حال 
اگر بتوان مساله را به این صورت عملیاتی 
کرد، بر اساس مشخصات کار و طبق روش 
و برنامه  ریزی ســازمان برنامه و بودجه، 

تعدیل ها مشمول این طرح می شود. 
تاثیر افزایش قیمت مصالح 

ساختمانی بر قیمت نهایی مسکن 
وی درباره تاثیر افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی بر باالرفتن هزینه های ساخت 

در بخش بازار مسکن خصوصی و قیمت 
 نهایی مســکن بیان کرد: نمی توان این 
مساله را به صورت دقیق پیش بینی کرد 
زیرا معلوم نیســت در آینده شاهد چه 
میزان تورم در زمینه مصالح ساختمانی 
چقدر خواهد بود،  باید توجه داشت که 
امسال 57درصد بر میزان دستمزدها 
افزوده شــده و با توجه به اینکه ســهم 
نیروی انسانی در بخش مسکن بسیار 
مهم است و حداقل 30 درصد کار ساخت 
و ساز به دستمزدها بازمی گردد و سهمی 
در هزینه ســاخت هر متر مربع مسکن 
دارد. در کنار آن بایــد دید در آینده چه 
اتفاقی می افتد و میــزان تورم و قیمت 
فوالد، قیمت ســیمان و ... چقدر تغییر 
می کند؟ اگر شــدت تغییــر قیمت و 
نامتعارف بودن آنها در 6 ماه نخســت 
امســال همانند نیمه دوم سال 1400 
باشد، حتم بدانید شرایط خوبی در بازار 
مسکن حکمفرما نخواهد شد. نیمه دوم 
سال 1400 شاهد افزایش غیرمتعارف 
نرخ  مصالح مورد نیاز در بخش مسکن 
بودیم و امیدواریم که در نیمه نخســت 
امسال شــاهد کنترل و تثبیت نرخ ها 
باشــیم و تورم افسارگسیخته نداشته 
باشــیم، اگر بتوانیم این موارد را رعایت 
و کنترل کنیم، در بازار مســکن شاهد 

اتفاقات مثبتی خواهیم بود. 

نایب رئیس انجمن انبوه سازان در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

هیچ قیمتی برای نهضت ملی مسکن قطعی نیست
نایب رئیس انجمن 

انبوه سازان کشور در 
گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: از ابتدا مشخص 
بود که قیمت مسکن ملی 

نمی تواند به صورت ثابت و 
مقطوع اعالم شود بر همین 

اساس پیش بینی کردند 
که فهرست بهای سازمان 

برنامه و بودجه را مدنظر 
قرار دهند و برای هر فصل 
تغییر موردنظر محاسبه و 

اعالم شود  

خبر

رئیس کل بورس و اوراق بهادار زمان تغییر یا 
حذف دامنه نوسان را اوایل امسال اعالم کرده است؛ 
اتفاقی که می تواند مناسبات در بورس اوراق بهادار 

را دستخوش تغییر کند.
مجید عشقی در گفت وگو با قرن نو در پاسخ به 
این سؤال که مهم ترین دلیلی که سبب شد مشکل 
بورس به رغم تالش های صورت گرفته در ســال 
جاری برطرف نشود، چه بود؟ گفت: به هرحال بازار 
با مشکل اعتماد روبه رو شد. مشکل اعتمادی که 

در بازار سرمایه به وجود آمد و منجر به بروز نوسان 
جدی در بازار شــد، چیزی نیست که به سرعت 
قابل رفع باشد.وی با بیان اینکه مشکل ایجادشده 
در بازار سرمایه امکان برطرف شدن در کوتاه مدت 
را ندارد، افزود: در حقیقت اوایل پذیرش مسئولیت 
در سازمان بورس اوراق بهادار نیز به این نکته اشاره 
کردم که امکان حل یک باره مشکل بورس فراهم 
نیست و شاید دو تا سه سال طول بکشد تا بورس به 

وضعیت عادی و نرمال بازگردد.

وی در تحلیل شــرایط کنونی تأکید کرد: با 
تالش های صورت گرفته، فضــای متعادلی در 
بازار ایجاد شده که قابل قبول است و نظارت های 
ســنگینی که صورت می گیرد نیز به مرور زمان 

تأثیر خود را بر بازار به جا خواهد گذاشت. 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در جواب این 
پرسش که مهم ترین برنامه هایی که دراین راستا در 
دستورکار دارید، چیست؟ گفت: تثبیت سودآوری 
شرکت ها یکی از مهم ترین برنامه هایی است که 
در دستورکار است و اتفاقاً در این بخش اتفاقات 
خوبی را شاهد هستیم و شــرکت ها سودآوری 
خوبی را دارند.عشقی در پاسخ به این پرسش که 
تصمیم گیری برای برداشته شدن دامنه نوسان 
به چه نتیجه ای منجر شد، نیز گفت: اوایل امسال 

دامنه نوسان برداشته می شود و این اقدام بی تردید 
تأثیری بسیار مثبت بر بورس باقی خواهد گذاشت.
در سال گذشته مجید عشقی اندکی پس از آنکه 
سکان دار هدایت سازمان بورس و اوراق بهادار شد، 
اعالم کرد که باید موضوع باز کردن دامنه نوسان در 
دستورکار قرار گیرد؛ اما این موضوع باید به شکل 
تدریجی و در یک زمان بندی خاص انجام شود که 
قطعاً در برنامه های ما جا دارد.وی پس از آن اعالم 
کرد که اگر شرایط مهیا باشد، روش های مختلفی 
برای باز کردن دامنه نوسان وجود دارد؛ ازجمله 
آن می توان به باز کردن دامنه نوسان برای سهام 
شرکت هایی اشــاره کرد که تعادل و بازارگردان 
دارند.عشقی براین باور اســت که دامنه نوسان 
همان قیمت گذاری دستوری است. دامنه نوسان 

نمی گذارد بازار در مســیر عرضه و تقاضا و بدون 
دخالت های دستوری مسیر و راه خود را پیدا کند. 
دراین راستا، اوایل بهمن ماه بود که اعالم کرد طی 
یک یا دو ماه آتی شاهد تغییرات اساسی در حوزه 

دامنه نوسان باشیم.

خبر مهم رئیس سازمان بورس برای سهامداران: 

منتظر تغییر دامنه نوسان باشید

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

رئیس کل دادگستری هرمزگان اعالم کرد
  توقیف کشتی خارجی حامل

 ۲۲۰ هزار لیتر سوخت توسط سپاه
ایلنا- رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف 
یک فروند کشــتی خارجی حامل ۲۲0 هزار لیتر 
سوخت قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه در خلیج 

فارس خبر داد.
مجتبی قهرمانی در ایــن باره اظهــار کرد: با 
هماهنگی مقام قضایی، نیروهای ناوتیپ ذوالفقار 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی پس از شناسایی یک 
فروند کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق در آب 

های خلیج فارس، نسبت به توقیف آن اقدام کردند.
وی تصریح کرد: در بازرسی از این شناور بیش از 
۲۲0 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده 
است و 11 خدمه خارجی آن نیز پس از دستگیری، 
جهت تکمیل روند تحقیقات و سیر مراحل قانونی در 
بازداشت به سر می برند. قهرمانی در ادامه افزود: یک 
فروند لنج ایرانی حامل ۲0 هزار لیتر گازوئیل قاچاق 
نیز که قصد سوخت رسانی به این کشتی خارجی 
را داشته است، توســط تفنگداران سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در آب های سرزمینی کشورمان 
توقیف شده اســت که در نتیجه این عملیات نیز 

3خدمه این شناور بازداشت شده اند.
    

مافیای گوشت اجازه کاهش 
قیمت را نمی دهد!

مهــر- رئیس 
هیات مدیره انجمن 
صنفی گاوداران با بیان 
اینکه مافیای گوشت 
اجازه کاهش قیمت 

این کاال را نمی دهد، گفت: شرکت پشتیبانی امور 
دام باید حجم کشــتار دام را افزایش می داد تا بازار 

اشباع می شد.
سید احمد مقدسی درباره اینکه چرا علی رغم 
ممنوعیت صادرات دام و واردات گوشت به کشور 
قیمت این کاال همچنان گران است، گفت: مافیای 
گوشت اجازه کاهش قیمت این کاال را نمی دهند 
و تمام اتفاقاتی که در حــوزه ممنوعیت صادرات و 
واردات گوشت به کشور اتفاق افتاد به دنبال توطئه 

همین افراد بوده است.
وی با اشــاره به اینکه حداکثر قیمت دام زنده 
سنگین )گوساله نر( کیلویی 5۸ هزار تومان است، 
افزود: شرکت پشــتیبانی امور دام حدود 5 ماه به 
تدریج دام های مــازاد را جمع آوری می کرد و هیچ 
اتفاقی در بازار رخ نداده بود تــا اینکه به دلیل زیان 
سنگین تولیدکنندگان دولت مجوز صادرات 50 
هزار رأس دام سنگین و 300 هزار رأس دام سبک 
را صادر کرد و در حالــی که از این میزان تنها حدود 
۲000 رأس دام سبک صادر شده بود، واردکنندگان 
با برنامه ریزی دقیق چنان سر و صدایی ایجاد کردند 
که قیمت گوشت برای مصرف کنندگان کیلویی 50 

هزار تومان گران شد.
    

برنت ۱۰۲ دالری شد 
رویترز- قیمت هر بشــکه نفت برنت دریای 
شــمال در پایان معامالت روز جمعه با ۲ دالر و ۲0 
ســنت معادل ۲.1۹ درصد افزایش به 10۲ دالر و 

7۸ سنت رسید.
پس از آنکه کشورهای مصرف کننده برنامه خود 
برای آزاد ســازی نفت از محل ذخایر استراتژیک 
خود را اعالم کردند، قیمــت نفت علیرغم افزایش 
۲ درصدی در روز جمعه شاهد ثبت دومین هفته 

متوالی کاهشی بود.
قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم 
در پایان معامالت روز گذشته با ۲ دالر و ۲3 سنت 
افزایش به ۹۸ دالر و ۲6 ســنت رسید. اما در پایان 
معامالت هفتگی نفت برنت 1.5 درصد و نفت خام 
آمریکا یک درصد افت داشت. طی هفته های اخیر 

قیمت ها در بازار نفت به شدت پرنوسان بوده است.
    

آرد ایران به ترکیه قاچاق می شود؟
تــاق  رییــس ا
بازرگانی مشــترک 
ایــران و ترکیــه با 
بیان اینکــه فروش و 
صــادرات آرد دولتی 

به ترکیه مورد تایید نیست، گفت: با وجود کاهش 
عرضه آرد از اوکراین به جهان، حجم صادرات این 

محصول به ترکیه از کشور افزایش نداشته است.
»مهرداد سعادت«  با بیان اینکه تغییری در روند 
فروش گندم و آرد به ترکیه به وجود نیامده است، 
گفت: سیلوهای گندم در کشور ظرفیت خالی دارند 
که می توانیم با واردات گندم، تولید آرد در این بخش 
را افزایش دهیم.وی خاطرنشــان کرد: می توان با 
ورود گندم به کشور و تبدیل آن به آرد، صادرات این 
محصول را افزایش دهیم و بخشی از نیاز ترکیه در 

این بخش را برعهده بگیریم.

رئیس اتــاق بازرگانی ایران و عــراق گفت: 
واقعیت این اســت که مســئله بازرگانی هم در 
داخل کشور و هم در حوزه بین المللی و منطقه ای 
و هم توسعه ای کشور دچار آسیب می شود و هر 
حوزه ای را که بررســی می کنیم، می بینیم این 
عدم تفکیک باعث آشفتگی آن شده است و دود 
آن هم به چشم مردم، دولت و هم روابط خارجی 
ما می رود. همچنین بسیاری از اهداف کشور در 
سایه این سیاست نادرست، ضربه دیده و می بیند.
 یحیی آل اسحاق در گفت وگو با ایلنا درباره 
لزوم تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت گفت: 
معتقدم به طور قطع بایــد این تفکیک صورت 
بگیرد چراکه هرچه به سمت جلو پیش می رویم، 
ضرورت این اقدام بیشتر می شود و خسارت های 
عدم تفکیک حوزه بازرگانــی از این وزارتخانه را 
دولت و مردم می بینند و آشفتگی تجارت کشور 

هر روز بیشتر می شود.
وزیر اسبق وزارت بازرگانی با اشاره به مشکالت 
عدم تفکیک حــوزه بازرگانی در نظــام توزیع 
و تجــارت داخلی تاکید کــرد: در حوزه داخلی 
شاهد آن هستیم که به دلیل نبوِد وزارت معّین 
و مشــخص بازرگانی، مشــکالت نظام توزیع 
کاال، تامین، نظارت، پیگیــری، نظم امور توزیع 
و... سامان ندارد و کشور خسارت های عظیمی 

می بیند، به طوری که دولت در سال گذشته 1۸ 
میلیارد دالر برای کاالهای اساســی در بدترین 
شرایط ارزی اختصاص داده اما به دلیل اشکاالت 

نظام توزیع، این کاال به دست مردم نرسید.
مقصر نظام توزیع است؟

آل اســحاق با بیان اینکه در بحث مراودات 
داخلی اشــکال نظام توزیع، خسارت های قابل 
توجهی به مردم وارد کرده است، گفت: چرا باید 
در بحث خودرو چنین فشاری به مردم وارد شود؟ 
یک بار اعالم کردم که قیمت تمام شده پراید 50 
میلیون تومان اســت اما در بازار تا 150 میلیون 
تومان هم به فروش می رســد. پس از آن یکی از 
مدیران عامل خودروسازی پیامی به من فرستاد 

مبنی بر اینکه چرا بی انصافی کرده اید، قیمت تمام 
شده خودروی پراید در حال حاضر 3۸ میلیون و 
400 هزار تومان است اما در بازار تا 140 میلیون 
تومان هم به فروش می رسد و مقصر این شرایط، 
نظام توزیع است.وی افزود: سوال من این است که 
مگر پراید و یا خودروهای داخلی را مستکبران 
مصرف می کنند که چنین شرایطی برای توزیع 
آن ایجاد شده است؟ مگر این نیست که پراید را 
دهک های کم درآمد خریــداری می کنند تا در 

برخی از موارد صرف درآمد خانوار کنند؟
این فعال اقتصادی تاکید کرد: در لوازم خانگی 
هم شرایط همین طور است و اتفاقا این گالیه را 
تولیدکننده ها هم دارند چرا که قیمت تمام شده 
مواد اولیه با قیمتی که به دســت تولیدکننده 
می رسد فاصله دارد.آل اسحاق بیان کرد: 10 هزار 
قلم کاال در نظام توزیع وجود دارد که نهادی باید 
نظم و نظارت به این کاالها را بر عهده داشته باشد و 
امروز می بینیم با این شرایط تمام زنجیره تامین، 
ذخیره سازی، قیمت گذاری، کنترل و نظارت به 

کجا رسیده است.

جنگ تجاری با یک وزیر نشدنی است
رئیس اتــاق بازرگانی ایران و عراق با اشــاره 
به اثرگذاری عدم تفکیــک وزارت بازرگانی در 
تجارت خارجی اظهار داشت: مگر در چند سال 
گذشته همواره اعالم نمی شود که دنیا در حال 
جنگ اقتصادی است؟ جنگ اقتصادی مربوط 
به حوزه های تجاری است و تمام تحریم ها از جمله 
تحریم های اجازه ورود و خروج کاال، حمل و نقل، 
ارتباط بانکی مربوط به تجارت می شــود و حال 
اینکه در ایران مدیران روابط این جنگ تجاری 
با یک وزیری که هزاران مسئولیت دارد، شدنی 

نیست.
آل اســحاق ادامه داد: همچنیــن در حوزه 
منطقه ای در قالب توســعه ای در حال حاضر 
دولت ســیزدهم به طــور مســتمر می گوید 
سیاســت ما افزایش روابط تجاری با 15 کشور 
همسایه اســت و تجارت خارجی در این حوزه 
هم 3۸ درصد رشــد پیــدا کرده اســت. باید 
گفته شــود که در حوزه منطقــه ای هم نیاز به 

برنامه ریزی و پیگیری داریــم. باید بدانیم که 
روابط تجاری داخلی و خارجی اشتراکاتی دارند، 
به طوری که تجارت خارجی باید با بانک مرکزی 
هماهنگ باشد یعنی سیاست های پولی و ارزی 
با سیاست های بازرگانی همخوان باشند و نحوه 
دیپلماسی اقتصادی باید با دیپلماسی تجاری 
همخوانی داشته باشد و وزارت متولی بازرگانی 
کشور به طور قطع باید با اغلب نهادهای مرتبط 
با مسائل خارجی و داخلی در ارتباط باشد. حال 
اینکه چطور یک وزیر با چنین مسئولیت هایی 
که برعهده دارد این همه حوزه ها و موضوعات 

را هماهنگ کند.
وی اضافه کــرد: در حال حاضر شــاهد آن 
هســتیم طبق چارتی که آقــای فاطمی امین 
تنظیم کرده، این وزارتخانــه با ۲4 حوزه به طور 
مستقیم در ارتباط است یعنی به طوری که وزیر 
صمت روزی را که آغاز می کند باید با ۲4 بخش به 
طور مستقیم ارتباط برقرار کند و این شرایط در 
نظام مدیریتی معنا ندارد. در نظام مدیریتی اگر 
وزیری با 7 حوزه در ارتباط باشد امکان برقراری 
ارتباط با حوزه هشتم وجود ندارد در حالی که اگر 
وزیر صمت بخواهد روزانه فقط نیم ساعت با این 
۲4 حوزه ارتباط برقرار کند، روزانه باید 1۲ ساعت 

زمان بگذارد که این شدنی نیست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق:

 عدم احیای وزارت بازرگانی باعث آشفتگی تجارت شده است


