
بر حمایت دولت  تاکید  با  و تجارت  وزیر صنعت، معدن 
از تامین مواد اولیه صنعت پوشاک و تولیدکنندگان این 
صنعت گفت: کاالهای مورد نیاز مردم نباید بی رویه صادر 

شود.
مع��دن و تج��ارت، رض��ا رحمانی در نشس��ت مش��ترک با 
تولید کنندگان پوشاک در راس��تای حمایت از تولید داخلی، 
تامین مواد اولیه و تنظیم بازار، تشکیل تشکلی توسط فعاالن 
صنوف پوشاک برای بهبود وضعیت تولید را اقدامی ارزشمند 
توصیف کرد و گفت: این مدل باید توسط سایر فعاالن بخش 
خصوصی انجام شود تا با هم فکری و تعامل یکدیگر مشکالت 

پیش روی تولید تسهیل شود.
به گزارش مهر به نقل از وزارت صنعت،وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به تشریح شرایط فعلی کشور و نقش بخش خصوصی 
در برون رفت از این شرایط پرداخت و گفت: برنامه   ریزی برای 
توسعه صنعت پوش��اک و پوش��ش بازار ۸۰ میلیونی ایران و 
کشورهای همسایه هدف گذاری بسیار حائز اهمیتی است و 

از هیچ کوششی برای تحقق این هدف فروگذار نخواهیم بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مزیت سرمایه گذاری 
در این صنعت تصریح کرد: با توجه به سابقه تاریخی ایران در 
تولید پوشاک فرصت مهمی برای توسعه تولید این صنعت در 
کشور فراهم است و ما باید از بس��ترهای موجود برای بهبود 

صنعت پوشاک بهره مند شویم.
به گفته رحمانی اگر تش��کل ها در کن��ار وزارت صنعت قرار 
بگیرند، صنعت پوش��اک اع��م از کیف، کفش، لب��اس و ... را 
می توان در داخل کشور توسعه و عالوه بر پوشش بازار داخلی، 

محصوالت ایرانی را به کشورهای همسایه صادر کنیم.
رحمانی با اشاره به حمایت دولت در راستای تامین مواد اولیه 
مورد نیاز ای��ن صنعت گفت: ظرفیت ه��ای کوچک در تولید 
داخلی باید با کمک تشکل های تخصصی در کنار هم تجمیع 

شوند تا توسعه صنعت پوشاک شکل بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خواستار تدوین برنامه ای 
مدون از وضعیت صنعت پوشاک در ایران اعم از کیف،کفش و 
... با ترسیم افق آینده برای هر بخش و برنامه ریزی برای توسعه 
این صنعت با لحاظ تمام ظرفیت ها و پتانسیل های مستتر در 

این صنعت شد.
هدف گذاری توسعه صادرات محصوالت معدنی و 

صنایع دستی
وی در بخش دیگری از س��خنانش به افزایش نرخ ارز اش��اره 

و خاطر نش��ان کرد: تحریم ها و محدودیت های ایجاد ش��ده 
می تواند فرصتی برای بهره من��دی از توانمندی های موجود 
در کشور نظیر توس��عه صادرات  صنایعی مانند فرآورده های 

معدنی، فرش، صنایع دستی و ... باشد.
وی با اش��اره به اینکه دولت نقش کاتالیزور و تس��ریع کننده 
است، تاکید کرد: البته در شرایط کنونی نباید محصوالت مورد 

نیاز مردم بی رویه از کشور خارج شود.
به گفته رحمانی کااله��ای یارانه ای ک��ه ارز دولتی دریافت 
می کنند باید به دست مردم برسد و نباید صادر شود البته برای 
صادرات کاالها با لحاظ عوارض گمرکی می توان فضایی ایجاد 

کرد که بازار صادراتی آن ها با مشکل روبه رو نشود.
رحمانی در ادام��ه توجه به توس��عه صنایع هایت��ک )دارای 
تکنولوژی باال( و دان��ش بنیان را از دیگ��ر برنامه های وزارت 
صنعت برشمرد و گفت: توس��عه صادرات این صنایع در کنار 

محصوالت معدنی باید در اولویت قرار بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تس��هیل فرآیند ص��ادرات را از 
دیگر برنامه های این بخش برشمرد و گفت: با اجرای تمهیداتی 
صادرکنندگان می توانند با ش��رایط بهتر و سهل تری اقدام به 

صادرات کنند.
به گفته رحمانی واحدهایی که ارز دولتی می  گیرند و یا از ارز 
نیمایی دریافت می کنند، از ظرفیت تولید ملی، منابع داخلی 
و فرصت های کشور بهره مند ش��ده اند به همین دلیل باید ارز 

حاصل از صادرات به کشور باز گردد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ۳ میلیون واحد صنفی 
با ۷ میلیون ظرفیت اش��تغال و همچنین ۸ هزار اتحادیه در 
کشور وجود دارد که اگر بخشی از این ظرفیت ها به کار گرفته 

شود تحول بزرگی در کشور رخ خواهد داد.
رحمانی افزود: صندوق توسعه ملی نیز اعتباراتی برای توسعه 

تولید در نظر گرفته که با همکاری تشکل ها می توانیم از این 
منابع برای توس��عه صنایع و افزایش ظرفیت تولید استفاده 

کنیم.
اقالم مورد نیاز مردم باید با قیمت مناسب عرضه شود

رحمانی در ادامه به تامین و تنظیم بازار داخلی نیز اش��اره و 
ایجاد تعادل و فراوانی در ب��ازار را از دغدغه های دیگر رئیس 
جمهوری عنوان کرد و گفت: مواد مورد نیاز مردم باید با قیمت 
مناس��ب و به وفور در بازار موجود باش��د و تحقق این مهم با 

همکاری اصناف اجرایی خواهد شد.
وی با اش��اره به نظارت بر ب��ازار مصرف اف��زود: اصناف با 
نظارت مس��تمر بر بازار در کنار س��ازمان حمایت و س��ایر 
دس��تگاه های نظارتی می توانند آرام��ش را در بازار حفظ 
کنن��د و مانع از کار  ش��کنی عده ای اندک در ب��ازار داخلی 

ش��وند.

اقتصادی 5

داد نشان  آمارهای یک سال گذشته 

پرداخت بیش از ٤ هزار و ٢٧٠ فقره وام به 
بانک  توسط  کرمانشاه  استان  زلزله زدگان 

صادرات ایران
از  ایران  صادرات  بانک  درخشان  حمایت  سال  یک  کارنامه   
آسیب دیدگان زلزله سال ٩٦ کرمانشاه، با پرداخت بیش از ٤ هزار و 

٢٧١ فقره وام بالغ بر ٤٦٣ میلیارد ریال منتشر شد. 
بانک  این  پررنگ  نقش  ایران،  بانک صادرات  روابط عمومی  گزارش  به 
به  معیشتی  و  تسهیالتی  مالی،  مختلف  بخش های  در  خدمات رسانی  در 
مردم زلزله زده غرب کشور با گذشت یک سال از وقوع آن در شامگاه ٢١ 
وام  فقره   ٢٧١ و  هزار   ٤ از  بیش  پرداخت  ماه سال گذشته، ضمن  آبان 
بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی روستایی، شهری و تجاری در شهرها 
از جمله سرپل ذهاب،  استان کرمانشاه  و روستاهای مختلف آسیب دیده 
ثالث باباجانی، گیالن غرب، داالهو، اسالم آباد غرب، جوانرود و ... به ارزش 
بالغ بر ٤٦٣ میلیارد ریال همچنان ادامه دارد و عالوه بر آن، امهال حدود 
هزار  فقره تسهیالت قبلی مردم منطقه، تاکنون منشاء اثر قابل توجهی 

در بهبود وضع معیشتی مردم منطقه بوده است.

و یکمین جلسه شورای اطالع رسانی وزارت  بیست  جباری در 
داد خبر  اقتصاد 

تامین خسارت  عملکرد صندوق  215 درصدی  رشد 
بدنی های 

برای قربانیان حوادث   طی چهار سال اخیر، 31 هزار میلیارد ریال 
رانندگی توسط صندوق تامین خسارت بدنی کشور پرداخت شد.

  علی جباری، مدیر عامل صندوق تامین خسارت بدنی کشور در بیست 
و یکمین جلسه شورای اطالع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که 
های  تحریم  اعمال  در  دشمن  اهداف  شد،  برگزار  صندوق  این  محل  در 
با  نظام  به  نسبت  مردم  اعتماد  سلب  برای  تالش  را  ایران  علیه  ظالمانه 
روشهای مختلف و نیز جلوگیری از پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور 
در  کرد:  تاکید  و  برشمرد  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  های  در حوزه 
استکبار  توطئه  با  مقابله  برای  کامل  آمادگی  اقتصادی،  جنگ  شرایط 

ضروری است.
جباری ، خطاب به مدیران روابط عمومی مجموعه وزارت اقتصاد گفت: 
بسیار  نقش  توطئه ها  این  توانند در خنثی سازی  روابط عمومی ها می 
با  ها  عمومی  روابط  کرد:  خاطرنشان  وی  باشند.  داشته  مهمی  و  موثر 
برقراری ارتباط دو سویه بین سازمان و مردم، از یک طرف زبان گویای 
دریافت  کانال  طرفی  از  و  شفاف  و  درست  اطالعات  ارائه  برای  سازمان 

نظرات و دیدگاههای مردم نسبت به سازمان هستند.

از  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  قدردانی 
استان مرکزی بانک کشاورزی در  عملکرد  

و  کمیجان  اراک،  های  شهرستان  مردم  نماینده  کریمی  اکبر  علی 
با حضور مدیران  ای  اسالمی  در جلسه  خنداب در مجلس شورای 
کارشناسان  و  معاونان   ، کشاورزی  بانک  کارشناسان  و  استانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان و اعضای هیأت مدیره گلخانه داران 
مدیرعامل  تالش  و  رفتار  از جدیت، حسن  اراک،  آباد  امان  مجتمع 
مرکزی  استان  در  بانک  این  شعب  مدیریت  و  کشاورزی  بانک 

قدردانی کرد. 
استان  در  کشاورزی  بانک  شعب  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مرکزی، در این جلسه که به منظور بررسی مسائل و مشکالت 100 واحد 
گلخانه موجود در مجتمع گلخانه ای امان آباد اراک در محل مدیریت بانک 
کشاورزی استان مرکزی برگزار شد، کریمی با تأکید بر لزوم توجه جدی به 
رفع مشکالت واحدهای تولیدی به ویژه کشاورزان و دامداران، از اقدامات و 

عملکرد بانک کشاورزی در این زمینه قدردانی و تشکر کرد.

امسال محقق شد  اول  نیمه  در 

از  پارسیان  بانک  200 درصدی درآمد  افزایش 
کارمزد محل 

بانک پارسیان از محل کارمزد به درآمد 11 هزار و 141 میلیارد ریالی 
رسیده که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 200 درصد 

افزایش یافته است.
بانک پارسیان گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به تابستان را منتشر کرد و 
طبق این گزارش، بانک پارسیان با افزایش درآمد های خود موفق به جبران 

زیان و دستیابی به سود شده است.
طبق صورت های مالی ارائه شده برای هر سهم در این دوره 106 ریال 
سود تحقق یافت. این بانک در مدت مشابه سال مالی گذشته با زیان 187 

ریالی برای هر سهم مواجه شده بود.
گفتنی است در نیمه اول سال مالی 97 این بانک درآمدهای ارزی خود 
را 359 درصد افزایش داده و این مبلغ از 6299 میلیارد ریال که در نیمه 
 899 و  هزار   28 به   97 تابستان  پایان  تا  بود،  شده  محقق   96 سال  اول 

میلیارد ریال رسید.

: زمین  ایران  بانک  مدیرعامل 

بانکداری  سمت  به  حرکت  سهامداران،  تفکر 
است دیجیتال 

بانکداری دیجیتال به  عنوان یک الگوی بانکداری مدرن با محوریت 
مطرح  نوین  فناوری  های  از  استفاده  با  مشتریان  تجربه  و  نوآوری 

است.
عبدالمجید پورسعید، مدیرعامل بانک ایران زمین در تشریح وضعیت این 
بانک در حوزه  های مختلف اعم از بانکداری الکترونیک، مطالبات مشکوک 
نیز مسئولیت  های اجتماعی گفت: حرکت به سوی  الوصول، سهامداران و 
بانکداری الکترونیک و دیجیتال یکی از اولویت ها و حوزه های مورد توجه 
در بانک ایران زمین است که این حوزه نقش موثری در ارائه خدمات هرچه 

بهتر به مشتریان ایفا می کند.
وی افزود: در سال های اخیر نحوه تعامل مشتری با بانک ها دچار دگرگونی 

و تغییر شده و این تغییرات بر روی کسب و کارها نیز اثرگذار بوده است.
پورسعید ادامه داد: امروزه مشتریان بانکها برای استفاده از خدمات مورد 
و  بسترها  از  بهره گیری  با  و  ندارند  به شعبات  مراجعه  به  نیازی  نیاز خود 
امکانات ایجاد شده با سهولت و سرعت، بدون محدودیت های مکانی خدمات 

را دریافت می کنند.
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مدیرعامل بانک صنعت و معدن: تامین اعتبار 29 طرح صنعتی در استان سیستان و بلوچستان
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید در سال 92 تاکنون 29 طرح متوسط و بزرگ صنعتی با مبلغی حدود 3 هزار میلیارد تومان در سیستان و بلوچستان توسط این بانك تامین اعتبار شده است. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانك صنعت و معدن ، حسین مهری كه در مراسم بهره برداری از ساختمان جدید بانک صنعت و معدن سیستان و بلوچستان در زاهدان سخن می گفت ، با بیان این مطلب افزود : اجرای این طرح ها زمینه اشتغالزایی 
2 هزار و 140 نفر را در استان فراهم کرده است.

کاالی مورد نیاز نباید بی رویه صادر شود

 تامین مواد اولیه صنعت پوشاک
اخبار

نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران امالک :

کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن در نیمه دوم زمستان؟

نبود بانک اطالعاتی دقیق

دیگر دلیلی برای پرداخت یارانه  به افراد پردرآمد وجود ندارد

وزارت راه و شهرسازی، به تازگی اعالم کرده قیمت مسکن در تهران نسبت 
به شهریورماه 6.3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 83.1 درصد افزایش 
پیدا کرده است. این افزایش قیمت در حالی است که خرید در حوزه مسکن 

به شدت کاهش داشته است. 
حسام الدین عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران امالک در گفتگو 

بافرارو می گوید: رکود کنونی در بازار مسکن در 10 سال گذشته بی سابقه است. 
او می گوید: این رکود به این معنای ارزان شدن مسکن نیست بلکه بسیار عمیق و از 
نوع تورمی است. طبق آمار قیمت مسکن نسبت به سال گذشته 83.1 درصد افزایش 
داشتیم. اما رقم 83.1 درصدی متوسط افزایش قیمت مسکن است. بررسی های 
میدانی نشان می دهد در برخی نقاط قیمت مسکن حتی افزایش 100 درصدی دارد. 

او ادامه می دهد: در تیرماه 25 درصد، در مرداد ماه 36 درصد در شهریور ماه ۴5 
درصد، در مهرماه ۴0 درصد کاهش حجم معامالت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
داشته باشیم. در آبان ماه هم کاهش حجم معامالت چشم گیر بوده، اما میزان دقیق 
آن هنوز روشن نشده است. این میانگین کاهش ۴0 درصدی نشان دهنده رکود بسیار 

عمیق و تورمی در بازار مسکن است. 
عقبایی ادامه می دهد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی مثل آهن، میل گرد یا بقیه 
مصالح یکی از عوامل تاثیر در رشد قیمت مسکن بوده و علت افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی نیز افزایش قیمت ارز در چند ماه اخیر است. موضوع افزایش قیمت ارز 

بیشترین اثر را در بازار مسکن گذاشت.
این کارشناس مسکن می گوید: قیمت مسکن در فصل کنونی کاهش پیدا نخواهد 
کرد و ما همواره شاهد این رکود تورمی خواهیم بود. اگر این رکود عمیق تر نشود قیمت 

مسکن کاهش پیدا نمی کند. در ۴5 روز اول زمستان هم با توجه به اینکه ما در این 
مدت کاهش حجم معامالت را داریم و معامالت به طور متعارف کم تر می شود پیش 

بینی می شود که این رکود تورمی همچنان وجود داشته باشد. 
عقبایی ادامه می دهد: در حال حاضر اخباری مبنی بر کاهش قیمت ارز به گوش 
می رسد. اگر ارزان شدن قیمت ارز ادامه پیدا کند و از همه مهمتر این ارزان شدن با 
ثبات همراه باشد یعنی اگر امروز ارز دو هزار تومان کاهش قیمت پیدا می کند فردا 
مجددا به قیمت قبلی برنگردد، آن موقع احتمال کاهش قیمت مسکن در نیمه دوم 
زمستان وجود دارد. اگر این کاهش ارز اتفاق بیفتد و ثابت بماند کاهش 25 درصدی 
قیمت در بافت های شهر های بزرگ که تا کنون رشد حباب گونه و نامتعارف داشتند را 
شاهد خواهیم بود. یعنی حتی اگر نرخ دالر در همین عدد 11 هزار تومان ثابت بماند 

قیمت ها در بازار مسکن چیزی حدود 25 تا 30 درصد کاهش پیدا می کند.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران امالک می گوید: اکنون میانگین قیمت 
مسکن در تهران به متری 8 میلیون و 600 هزار تومان رسیده به عبارتی قیمت یک 
آپارتمان 50 متری در شهر تهران به ۴50 میلیون تومان رسیده است. این رقم برای 
دهک های ضعیف و متوسط که می خواهند از تسهیالت 50 و 100 میلیونی استفاده 

کنند عدد بسیار درشتی است. 
عقبایی می گوید: اگر کاهش قیمت ارز رخ ندهد، یا کاهش آن با تالطم همراه باشد 
و یا ما مجددا با افزایش قیمت ارز رو به رو باشیم نمی توانیم انتظار داشته باشیم رکود 
به پایان برسد. این رکود تورمی تا پایان سال ادامه خواهد داشت و حتی شاید تا نیمه 

اول سال آینده ادامه پیدا کند. 
این کارشناس مسکن توصیه می کند: کسانی که می خواهند برای مصرف مسکن 

خریداری کنند همین االن به این کار اقدام کنند. این رکود به عرضه ارتباطی ندارد 
بلکه ناشی از ارز است. بیش از 10 سال است که تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد. 
اما کسانی که می خواهند در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند باید بدانند االن فرصت 

سرمایه گذاری در بازار مسکن نیست.

با توزیع بسته  حمایتی بین اقشار کم درآمد و تاکید بر اجرایی کردن این طرح بر 
اساس شاخص درآمدی خانوارها، به نظر می رسد بانک های اطالعاتی قابل اتکایی 
برای شناسایی افراد در اختیار دولت قرار دارد. در این حالت، بهانه همیشگی 
یعنی عدم حذف افراد پردرآمد و غربالگری حدود 77 میلیون یارانه بگیر نیز 

باید کنار برود.
به گزارش ایسنا، حدود هشت سال از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و پرداخت 
نقدی به بیش از 76 میلیون نفر می گذرد و همچنان غربالگری یارانه بگیران بزرگ ترین 
معضل در مسیر اجرای این قانون به شمار می رود؛ به طوری که دولت ساالنه بیش از ۴0 
هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت های نقدی کرده و همواره این موضوع موجب حذف یا 
به حداقل رساندن سهم بخش های دیگر از جمله تولید یا بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی 
از منابع قانون هدفمندی یارانه ها و به تبع آن ایجاد کسری در این بخش بوده است. از 
زمان اجرای قانون هدفمندی تاکنون به دفعات موضوع حذف یارانه بگیران پردرآمد مطرح 
شد و حتی طرح هایی از جمله ثبت نام مجدد از متقاضیان یا حتی اقدام به حذف تعدادی 

از یارانه بگیران اجرایی شد، اما در نهایت باز هم آخرین آمار و ارقام نشان داد که در حال 
حاضر حدود 77 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند. این درحالی است که طی 
سال های اخیر بارها درهنگام تصویب قانون بودجه، تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها 
برای ایجاد راهکاری به منظور حذف افراد پردرآمد، از پرحاشیه ترین تبصره های بودجه 
به شمار رفته و در عمل با وجود الزامی که برای حذف پردرآمدها برای دولت وجود داشته، 
اما دولت نتوانسته آن را به دالیل مختلف اجرایی کند. نبود بانک اطالعاتی دقیق و عدم 
امکان شناسایی اقشار مختلف، از مهم ترین دالیلی بوده که همواره دولت برای عدم ورود به 
غربالگری و ایجاد فرآیندی به  منظور پرداخت هدفمند یارانه نقدی اعالم کرده است. این 
در شرایطی است که هرگاه دولت در قانون بودجه مکلف به حذف افراد پردرآمد از لیست 
یارانه بگیران شده، درنهایت آمار و ارقام نشانی از اجرایی شدن این تکالیف نداشت. در قوانین 
بودجه، دولت ملزم شده که یارانه سه دهک باالی درآمدی را با توجه به مشخص شدن 
گروه ها قطع کند یا حتی بحث عدم پرداخت یارانه به دریافت کنندگان حقوق باالی سه 
میلیون تومان هم مطرح بود، ولی طولی نمی کشید که مسئوالن دولتی تاکید می کردند 

که این امکان وجود ندارد. به هر صورت شرایط به گونه ای پیش رفت که هشت سال از 
قانون هدفمندی یارانه ها گذشته و همچنان بیش از 77 میلیون ایرانی که بالغ بر 95 درصد 
جمعیت را تشکیل می دهند، یارانه نقدی ۴5 هزار و 500 تومانی را که ارزش آن نسبت 
به سال 1389 به شدت کاهش یافته است، دریافت می کنند. پرونده حذف یارانه بگیران 
در حالی باز اما بی نتیجه باقی مانده و عدم امکان شناسایی دقیق دهک های درآمدی دلیل 
اصلی آن اعالم می شود که این روزها با ورود دولت برای اجرایی کردن بسته های حمایت 
از اقشار کم درآمد، مسائلی مطرح می شود که نشان از وجود راه هایی برای شناسایی کم 
درآمدها و حمایت از آن ها دارد. آنچه که مسئوالن دولتی در رابطه با نحوه توزیع بسته 
نقدی و کاالیی خود در بین اقشار مختلف اعالم کرده اند، از این حکایت دارد که بسته برای 
افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، افراد با درآمد ثابت و همچنین گروه های با درآمد 
پایین که حتی جزو اقشار حمایت شده نیستند، در نظر گرفته شده و در مصوبه تاکید بر 
حمایت از افراد با حقوق کمتر از سه میلیون تومان است. در عین حال به صراحت اعالم 

شده که مالک توزیع بسته حمایتی دولت، شاخص درآمد خانوار است. 

نگاه  نبود  گفت:  ایران  تعاون  اتاق  بین الملل  امور  معاون 
تعاونی موجب  بازرگانی در بخش  و شرکت های  برونگرا 
شده تعاونی ها سهمی از تجارت خارجی نداشته و صادرات 

آن ها توسط بخش  های دیگر انجام شود.
به گزارش ایرنا، محمدعلی ضیغمی دیروز جمعه در گفت و گویی 
گفت: فعالیت تجارت خارجی بخش تعاون توسط سایر بخش ها 
بزرگ ترین  از  یکی  تعاونی ها  که  حالی  در  می شود؛  انجام 

تولیدکنندگان و توزیع  کنندگان و انبارداران هستند.  
وی در ادامه افزود: تعاونی دارای مزیت های بسیاری در مراحل 

مختلف تولید و توزیع هستند تا جایی که 25 درصد محصوالت 
لبنی، تخم مرغ، مرغ و گوشت توسط تعاونگران تولید می شود اما 
هیچ گاه تولیدات تعاونگران توسط همین بخش صادر نشده است.  
ظرفیت  به  اشاره  با  ایران  تعاون  اتاق  بین الملل  امور  معاون 
تعاونی ها در زمینه توزیع نیز گفت: اتحادیه تعاونی های توزیعی 
با 6 هزار فروشگاه و هفت میلیون خانوار عضو، بزرگ ترین فرصت 
برای توزیع کاال در تحریم و سایر شرایط اقتصادی است که باید 
از این فرصت به شکل مناسبی استفاده شود.   ضیغمی از توان 
برقراری ارتباط بین تولید و توزیع گفت: اگر در بخش تعاون بتوان 

ارتباط منطقی بین تولید و توزیع برقرار کرد بدون شک در کشور 
می توانیم صاحب توزیع نظام مند باشیم.  

وی با اشاره به ورود بخش تعاون به عرصه تجارت خارجی گفت: 
برای ورود بخش تعاون به عرصه تجارت خارجی اقدامات آموزشی 
و تبادل هیات تجاری را آغاز کرده ایم تا بتوانیم از ظرفیت تعاونی ها 
در تجارت بهره مند شده و امکان صادرات محصوالت تعاونی ها به 

واسطه تعاونگران را مهیا کنیم.  
چندی پیش نیز صمد مرعشی، معاون پارلمانی اتاق تعاون 
بازرگانی،  اتاق  اعضای  با  مشترک  نشست  یک  در  ایران، 

ایران گفت: بخش تعاون همواره  صنایع، معادن و کشاورزی 
مورد بی مهری قرار دارد اما تعاونگران هیچ گاه دست از تالش 
نکشیده اند و تالش دارند تا برای رشد و اعتالی اقتصاد کشور 
کمیسیون  رئیس  قاسمی،  ارسالن  بردارند.    بلندی  گام های 
کشاورزی اتاق تعاون ایران نیز در این نشست اعالم کرد: تا 
پیش از این ۴0 هزار تعاونی فعال در کشور داشتیم و در حال 
حاضر فقط 25 هزار تعاونی فعال در حال تولیدند.   وی افزود: 
بیشتر فعاالن بخش تعاون، تولیدکنندگانی  هستند که کمتر به 

بازار داخلی و خارجی توجه داشته اند.

معاون امور بین الملل اتاق تعاون ایران:

تعاونی ها در تجارت خارجی سهمی ندارند


