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  تعاونی ها؛
زیربنای یک نظام 

اقتصادی سالم

  هنگامی که کلمه توس��عه کش��ورها به میان 
می آید بی شک در این بین توسعه اقتصادی یکی 
از مهم ترین جهات آن می باشد. قرار گرفتن بحث 
تعاونی ها در یکی از س��ه آیتم مهم اقتصاد کشور 
)دولتی- خصوصی- تعاونی( نقش مهم تعاونی ها 
در ای��ن حیطه را پر رنگ ت��ر می کند. مطالعه در 
تجارب کش��ورهای توس��عه یافته و توفیق آن ها 
در برپایی تعاونی ها نشان می دهد که این تشکل 
عمومی یکی از عوامل تجمع نیروهای پراکنده ی 
متخصص و با انگیزه است. در جهان امروز تشکیل 
تعاونی ها ؛ نهضتی انس��انی ب��ر پایه ی اخالق و 
تربیت است که زیربنای یک نظام اقتصادی خاصی 
برای رفاه و ایجاد اشتغال موثر را پی ریزی می کند. 
در ایران به علت شرایط خاص سیاسی و اقتصادی 
 و اعم��ال تحریم ه��ای گوناگ��ون در برهه های

 مختل��ف زمانی، همکاری و مش��ارکت مردم در 
تعاونی ها موجبات استقالل و خودکفایی هر چه 
بیش��تر جامعه شده و به عنوان یک نیروی محرکه 
قوی در حرکت چرخ های اقتصادی کش��ور موثر 
خواهد ب��ود. برای تحقق این ام��ر مطالعه درباره 

گسترش، رونق و بقای آن امری ضروری است.
برای نیل به توسعه قبل از هر چیزی معطوف 
نمودن سیاست ها به افزایش تولید داخلی و ملی 
امری ضروریس��ت. اقتصاد تعاون��ی ها؛ مصداق 
کاملی از اقتصاد مقاومتی اس��ت، چرا که با ارج 
نهادن به استعدادها و توانمندی های درون جامعه با 
فعالیت های مستمر نیازهای تولیدی اعضای خود 
را برطرف کرده و در سایه گسترش و ترویج کار 
به عنوان شعار اصلی از تجمیع نیروهای اقتصادی 
 فعال برای پیش��برد اهداف خ��ود بهره می گیرد.

 یکی از موانع پیش روی اقتصاد مقاومتی، کمبود 
سرمایه است. نقش بی بدیل شرکت های تعاونی 
در ای��ن میان از طریق آم��وزش اعضای خود و 
افزایش پس انداز و هدایت سرمایه ها در جهت 
سرمایه گذاری در بخش تولید حائز اهمیت است.  
صن��دوق های موج��ود در تعاونی ه��ا از طریق 
برقراری روابط با بانک ها و موسس��ات مالی و 
اعتباری می توانند، نیازمندی های مالی اعضای 
خود را از طریق وام و تس��هیالت کم بهره فراهم 
نماید. تعاونی ها و نقش آن ها در ایجاد اش��تغال 
تا حد زیادی می تواند ره گشای معضل بیکاری 
 در کش��ورهای در حال توسعه باشد. تعاونی ها 
می توانند از طری��ق تبدیل واحدهای کوچک و 
 ایجاد واحدهای بزرگتر توان رقابتی این بنگاه های

 کوچک را در مقابل صنایع ماش��ینی و پیشرفته 
افزایش داده و گام های بزرگی را در حل مشکل 
اشتغال بردارند. آمارها نشان می دهد تعاونی ها در 
 رشد صادرات کشور نیز سهیم بوده و در سال های

 اخیر سهم این صادرات به بیش از 2 میلیارد دالر 
افزایش یافته است.

در وضعیت دنیای امروز و رقابت کشورهای 
در حال توسعه با کشورهای پیشرفته برای جبران 
عق��ب ماندگی های خود از نظر اقتصادی، اقتصاد 
تعاونی به علت استفاده بهینه و صادقانه از سرمایه 
و توزیع عادالنه منابع در بین اعضا، مدلی جامع و 

کاربردی است.
ادامه در صفحه 2

 فصلی جدید در همکاری 
 اتاق های بازرگانی
 ایران و اتریش  

عبادا... موالیی*
جمهوری اس��المی ایران و اتریش از دیرباز از 
شرکای اقتصادی و صنعتی مهم یکدیگر بوده اند. در 
دو سال اخیر نیز برگزاری کمیسیون مشترک، ترسیم 
 نقش��ه راه هم��کاری های اقتصادی و ش��کل دهی

 به کارگ��روه های مربوطه، آثار مثبتی در توس��عه 
مناس��بات اقتصادی بلندمدت و تمام عیار دو کشور 

در پی داشته است.
 عالوه بر بخش های دولتی، بخش های خصوصی 
هم بسیار فعال شده و سهم برجسته ای در پیشبرد و 
گس��ترش همکاری های اقتصادی و صنعتی برعهده 
 گرفته ان��د. به موازات این تح��رکات، همایش های

 متعددی در پایتخت ها و مراکز استانی برای معرفی 
ظرفیت ها و امکان��ات همکاری های اقتصادی دو 
کش��ور برگزار ش��ده اس��ت. تعامالت، فعالیت ها و 
نقش آفرینی بس��یاری از ش��رکت بزرگ، متوسط و 
کوچک ایرانی و اتریش��ی در این زمینه گویای این 

واقعیت است.
از س��وی دیگر، همکاری های بین استانی نیز 
یکی از ابعاد اصلی روابط اقتصادی ایران و اتریش را 
تشکیل می دهد. در این مدت گام های مثبتی در این 
زمینه برداشته شده که به مبادله هیات های متعددی 
بین تعدادی از استان های دو کشور انجامیده است. 
با توجه به عالقمندی همه اس��تان های دو کشور به 
تقویت و گسترش تعامالت فیمابین، همکاری های 
بین اس��تانی از اولویت های مهم روابط دو کش��ور 
محسوب می شود و به همین دلیل در آینده نزدیک 
نیز شاهد تحرکات قابل توجه دیگری در این زمینه 
خواهیم بود. با توجه ب��ه نقش و جایگاه اتاق های 
بازرگانی در روابط اقتص��ادی کالن ایران و اتریش 
و نی��ز همکاری های اس��تانی دو کش��ور، موضوع 
برگزاری نشست روسای اتاق های استانی کشورمان 
در اتاق بازرگانی اتریش از مدتی پیش در دس��تور 

کار قرار گرفت. 
س��فر هفته جاری روس��ای اتاق های سراسر 
کش��ورمان به اتریش که در نوع خود رویدادی مهم 
و قابل توجه در روابط اقتصادی دو کش��ور ارزیابی 
 می شود، می تواند زمینه را برای معرفی فرصت های

 اقتصادی، شناس��ایی ظرفیت ه��ا و توانمندی های 
متقابل، ترسیم چش��م انداز و ارائه نقشه راه تقویت 
و گس��ترش بیش از پیش همکاری های اقتصادی، 
صنعتی و تجاری بخش های خصوصی دو کش��ور 

مساعد گرداند.
با توج��ه به تمهید مقدمات مطل��وب و فضای 
مثبت ایجاد ش��ده در حوزه های مختل��ف روابط از 
جمله در بخش های مالی و بانکی، این س��فر تحولی 
جدید در تعامالت بخش های خصوصی دو کش��ور 
 به حس��اب می آید که می تواند امکان های تازه ای

 ب��رای نقش آفرین��ی هدفمند و اثرگ��ذار اتاق های 
بازرگانی در پیش��برد همکاری های ایران و اتریش 
 و اس��تان های مختلف دو کش��ور از جمله در جلب
  سرمایه گذاری، انتقال دانش فنی و فناوری و زمینه سازی

 برای افزایش صادرات غیر نفتی کشورمان پدید آورد. 
در این سفر آقای شافعی- رئیس اتاق بازرگانی 
ای��ران عالوه بر دیدار با رئیس اتاق بازرگانی فدرال 
اتریش با وزیر اقتصاد این کش��ور نیز دیدار و تبادل 
 نظر می کند. برگزاری نشس��ت ه��ا و کارگاه های

 مش��ترک در ات��اق بازرگان��ی اتری��ش و دیدار ها 
و بازدیده��ای متنوع از دیگر برنامه های این س��فر 

خواهد بود.
 * سفیر جمهوری اسالمی ایران در اتریش
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 بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت ایران صادرات ۴۰ محصول 
صنعتی و معدنی به 2۳ بازار جهانی در هفت ماهه سال ۹۶ از افزایش خوبی 

برخوردار بوده است. 
به گزارش تفاهم به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مس��عود 
کمال��ی اردکانی، مدیر کل دفتر توس��عه ص��ادرات محصوالت صنعتی و 
معدنی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: صادرات ایران در بخش 
پتروشیمی و مواد پایه نفتی، در برخی محصوالت و بازارها، در هفت ماهه 

اول سال ، بین ۱۰ درصد تا باالی ۱۰۰ درصد افزایش داشت.
وی افزود: به عنوان مثال صادرات پروپان، بوتان، متانول و روغن های 
صنعتی، محصوالت ش��وینده و رزین ها در بازار عراق، مواد اولیه پلیمری 
در بازار ترکیه و هند و محصوالت آرایش��ی و بهداش��تی در بازار عراق و 
افغانستان افزایش قابل توجهی داشته است.کمالی اردکانی گفت: در بخش 
معدن و صنایع معدنی صادرات سنگ آهن، چینی بهداشتی، سنگ های کار 
نش��ده به بازار عراق، محصوالت طویل فوالدی، کاشی سرامیک و شیشه 
ساختمانی به بازار پاکستان، افغانستان و عراق، شمش فوالد و شمش روی 

به بازار هند و ترکیه، سنگ های ساختمانی کار شده به ترکیه و سنگ آهن 
و کنس��انتره و سنگ روی وکنسانتره به بازار چین از افزایش ۱۰ تا 2۰۰ 

درصدی برخوردار بود.
مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی سازمان 
توسعه تجارت ایران با اشاره به افزایش صادرات محصوالت لوازم خانگی 
گف��ت: در بخش ص��ادرات مصنوعات فلزی و ل��وازم خانگی، صادرات 
یخچال فریزر به تاجیکستان و افغانستان، لوازم خانگی گازسوز به عراق، 
ایتالیا و افغانستان، سیم و کابل به افغانستان و شیرآالت بهداشتی به سوریه 
و افغانس��تان بین ۵ تا ۹۰ درصد افزایش داش��تیم.کمالی اردکانی در ادامه 
بیان کرد: بخش نساجی، صادرات فرش دستباف به بازارهای آلمان، ژاپن 
و آمریکا، پوش��اک و کفش به بازار عراق و آذربایجان، پوس��ت و چرم به 
بازار هند و ایتالیا و فرش ماشینی به بازار عراق و ترکمنستان با ۸ تا ۳۰۰ 
درصد افزایش روبرو بوده اس��ت و همچنین در بخش برق و الکترونیک 
صادرات المپ و چراغ، قطعات برقی خودرو، تجهیزات و لوازم برقی عمدتًا 
به بازار عراق و انواع الکتروموتور به بازار س��ودان و افغانستان، صادرات 

خودرو و قطعات به ب��ازار آذربایجان، تجهیزات نیروگاهی به بازار عراق 
و ماشین آالت صنایع غذایی به افغانستان، ماشین ابزار به ترکیه و تراکتور، 
کمباین و قطعات به بازار آذربایجان به افزایش قابل توجهی دست یافته ایم.

گفتنی است؛ براساس آمار گمرک ایران در هفت ماهه اول سال ، از 2۴.۷ 
میلیارد دالر صادرات غیر نفتی کشور محصوالت پتروشیمی با حدود ۷.۸ 
میلیارد دالر، محصوالت صنعتی و صنایع معدنی با حدود ۱۰ میلیارد دالر، 
محصوالت کش��اورزی ۱.۸ میلیارد دالر و محصوالت معدنی با حدود ۱ 

میلیارد دالر مهم ترین بخش های صادراتی کشور تشکیل داده اند.

در ۷ ماهه امسال رقم خورد؛

افزایش صادرات ۴۰ محصول صنعتی و معدنی

  دبیرکل اتاق تعاون ایران با تشریح چالش های اقتصاد ایران، گفت: تنها راه برون رفت 
اقتصاد از معضل دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد، حرکت به سمت فعالیت های مردمی و 

توسعه اقتصاد تعاونی است.
ماشاء اله عظیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر نفتی بودن، دولتی 
بودن و بانکی بودن سه عارضه اقتصاد ایران به شمار می رود. سال هاست اقتصاد کشور تک 
محصولی و متکی به درآمدهای نفتی است. بخش اعظمی از اقتصاد و زیرمجموعه های آن نیز 
در اختیار دولت و ساختار دولتی است. بانک های کشور هم تبدیل به بنگاه اقتصادی شده و 
راه بنگاه داری را در پیش گرفته اند، به همین دلیل اقتصاد ایران تا رسیدن به جایگاه و رشد 
واقعی فاصله زیادی دارد. وی ادامه داد: در شرایط کنونی، تعاون تنها راه برون رفت اقتصاد 
از بن بس��ت های موجود اس��ت و قانون هرگونه مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاون 
را منع کرده است، از این رو باید موانع پیش روی تعاونی ها را برداشته و به سمت توسعه 

اقتصاد تعاونی و مردم محور حرکت کنیم.دبیرکل اتاق تعاون ایران در ادامه تامین مالی را از 
مهم ترین شاخص ها در حوزه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: تامین مالی 
ارکان مختلفی را شامل می شود که بازار سرمایه، نظام بانکی، بیمه، صندوق های بازنشستگی 
و س��رمایه گذاری خارجی از جمله این ارکان به ش��مار می رود. عظیمی بر ضرورت انجام 
اصالح��ات در حوزه تامین مالی تاکی��د کرد و گفت: در حال حاضر مهم ترین چالش اکثر 
بنگاه های اقتصادی تامین مالی است و این امر فعالیت بنگاه ها را تحت تاثیر مستقیم قرار داده 
است.وی کمبود نقدینگی را یکی از مشکالت عمده تعاونی ها برشمرد و با اشاره به بانک 
توسعه تعاون به عنوان تنها نهاد مالی این بخش، افزود: بانک توسعه تعاون تنها بانکی است که 
به بنگاه تبدیل نشده و از این جهت نمی توان به عنوان تنها نهاد مالی بخش تعاون آن را نادیده 
گرفت.به گفته دبیرکل اتاق تعاون ایران، امروز به دلیل پیچیدگی نیازها و تنوع کسب و کارها 

تامین مالی نیز بر اساس نوع فعالیت ها از روش های متنوعی پیروی می کند.

دبیر کل اتاق تعاون ایران 
مطرح کرد

 سه چالش
  اقتصاد ایران

 و راه برون رفت از آن
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هفته بسیج گرامی باد


