اقتصادی

دوشنبه  10شهریور  11 1399محرم الحرام  31 1442آگوست 2020

اخبار
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت
اعالم کرد:

توزیع ۳۰هزار تن شکر ،روغن و برنج،
 ۱۰هزار تن مرغ و  ۲هزار تن گوشت
قرمز میان هیاتهای مذهبی

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور از توزیع ۳۰
هزار تن شکر ۳۰ ،هزار تن ،روغن نباتی۳۰ ،
هزار تن برنج  10هزار تن گوشت مرغ و  2هزار
تن گوشت قرمز در قالب طرح محرم و صفر میان
هیأت های مذهبی سراسر کشور خبر داد .محمد
رضا کالمی گفت :بخشنامه مرتبط جهت تامین
اقالم کاالیی مورد نیاز هیأت های سراسر کشور به
شرکتهای های بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور
دام و سازمانهای صمت استان ها ابالغ شده است.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت،
معدن و تجارت تصریح کرد :هماهنگی های الزم با
ادارات کل غله و شرکت های پشتیبانی دام استان
ها و همچنین سازمان های صمت صورت گرفته تا
اقالم مورد نیاز هیئتها تامین و توزیع شود.

فعالیت بیش از  ۱۰هزار تعاونی زنان
در کشور

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از
فعالیت بیش از  ۱۰هزار تعاونی زنان با اشتغالزایی
 ۱۲۰هزار نفر خبر داد و راه اندازی مراکز نوآوری
بخش تعاون را موجب افزایش بهره وری تعاونی
ها دانست.محمد جعفر کبیری از تاسیس مراکز
نوآوری در بخش تعاون به عنوان یکی از اقدامات
مهم وزارت تعاون در جهت ارتقای بهره وری تعاونی
ها نام برد و گفت :یکی از برنامه های وزارت تعاون
راه اندازی مراکز نوآوری تعاون است که با همراهی
و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
و با هدف افزایش بهره وری و شفافیت در تعاونی
ها و ایجاد و توسعه تعاونی های نوآور دنبال می
کنیم .وی ایجاد سامان ه جامع هوشمند بخش تعاون
را از جمله اقدامات بهرهورانه بخش تعاون برشمرد
و گفت :این سامانه در واقع پنجره واحد خدمات
بخش تعاون است که امکان نظارت مستقیم و
مستمر اعضا بر فعالیت و عملکرد اعضای هیات
مدیره و مدیران عامل را به وجود می آورد.معاون
امور تعاونی های وزارت تعاون ،با تاکید بر نقش موثر
تعاونی های زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی
گفت :در حال حاضر بیش از  ۱۰هزار و  ۲۶۰تعاونی
زنان با اشتغالزایی  ۱۲۰هزار نفر در کشور مشغول
فعالیت هستند که این تعداد تعاونی ،حدود ۱۱۹
هزار نفر عضو را شامل می شوند .کبیری ،حمایت از
تشکیل و توسعه تعاونی های زنان و حمایت از اقشار
آسیب پذیر ،زنان سرپرست خانوار و توان یابان را از
دیگر اقدامات وزارت تعاون برشمرد.وی در پایان به
تشکیل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در ۲۷
استان کشور اشاره کرد و گفت :در بحث توسعه
تعاونیهای روستایی ،وزارت تعاون طرح روستا
تعاون را با حمایت از  ۸۵۸تعاونی در دستور کار
قرار داده که تاکنون بیش از  ۱۰هزار و  ۴۰۰شغل
ایجاد کرده است.
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معاون وزیر شهرسازی خبر داد:

تصمیمات جدید برای صدور پروانه های ساختمانی

معاون مسکن و ساختمان از افزودن موضوع
های شهرسازی و حمل و نقل به مقررات ملی و
کنترل ساختمان خبر داد.
محمود محمودزاده معاون مسکن و
ساختمان در نخستین جلسه از دوره هفتم
شورای تدوین مقررات ملی ساختمان که با
حضور محمد شکرچیزاده رییس مرکز تحقیقات
راه ،مسکن و شهرسازی ،معاون شهرسازی و
معماری و مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل
ساختمان و تعدادی از صاحبنظران این عرصه
در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی
برگزار شد ،گفت :به لحاظ تغییراتی که در
حوزه اقتصادی کشور ایجاد شده و به تبع آن
تاثیراتی که در تمامی حوزه ها از جمله خدمات
و صنعت ساختمان و مسکن گذاشته ،ناگزیر
هستیم تا به موضوع انرژی و اقتصاد ،توجه
دقیق تری داشته باشیم و بر اساس اقتصاد
بدون نفت ،برنامه ریزی کنیم .معاون مسکن
و ساختمان با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت
در ساخت و سازها ،یادآور شد :بعد از انقالب
به لحاظ رشد شهرنشینی و افزایش جمیعت،
کمتر به کیفیت در حوزه ساخت و ساز توجه
شد و تنها کمیت مدنظر قرار گرفت.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ،گره
های کوری که در موضوعات مختلف شهری از

جمله موضوعات ترافیکی و زیست محیطی وجود
دارد به این دلیل است که یک جانبه به موضوع
توجه شده است.محمودزاده ،موضوع پرداختن
به بستر ایجاد کیفیت در اجرای پروژه ها را
سومین نکته حائز اهمیت برشمرد و توضیح داد:
در ترکیب جدید تدوین ویرایش مقررات ملی و
کنترل ساختمان ،با ابالغی که از سوی وزیر راه
و شهرسازی اخذ شد ،موضوعات شهرسازی و
حمل و نقل را به تدوین مقررات ملی و کنترل

ساختمان افزودیم.
وی تاکید کرد :احداث یک ساختمان از نظر
کالبدی و همچنین موضوعات شهری و اجتماعی،
ترافیک ،محیط زیست ،باید مورد توجه قرار
بگیرد .اینها موضوعاتی هستند که کمتر به آن
پرداخته شده است و در این دوره موردتوجه
قرار خواهد گرفت.معاون وزیر راه و شهرسازی با
یادآوری اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان ،هفت رشته مهندسی به عنوان رشته

های اصلی ساختمان دیده شده است ،تاکید
کرد :در این دوره ،عالوه بر موضوعات اجتماعی،
توجه به تمامی رشته ها در احداث ساختمان ها
و تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان لحاظ
می شود.
محمودزاده ،گفت :پیش تر مقاوت هایی
در خصوص مشارکت تمامی رشته ها در تدوین
مقررات ملی و کنترل ساختمان وجود داشت
که تالش می شود در این دوره این مقاومت
ها برطرف شده و از وجود تمامی رشتههای که
مستقیم و غیرمستقیم در صنعت ساختمان تاثیر
دارند ،بهره گرفته شود .محمودزاده توضیح داد:
در این دوره به دو سرفصل توجه خواهد شد.
نخست ویرایش و تجدید نظر در مقررات موجود
است که باید به روز رسانی شود و دیگری موضوع
تدوین مقررات جدید است .وی تصریح کرد :در
این دوره به موضوعات کیفی توجه خواهد شد.
محمودزاده توضیح داد :چارچوبی در معاونت
مسکن و ساختمان تعریف شده که بر اساس آن
زین پس ،پروانه های ساختمانی تخصصی صادر
می شود .هم اکنون پروانه های صادره پروانه
های عمومی است .در نظر داریم پروانه های
ساختمانی تخصصی صادر کنیم تا به این روش
برای مهندسان ضمن ایجاد رقابت و انگیزه ،علم
خود را به روزرسانی کنند.

سهم  ۶درصدی بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی

ضرورت تسریع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات

رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تعاون گفت :سهم تعاونی ها
در تولید ناخالص داخلی کشور باید بیش از  ۲۵درصد باشد اما اکنون
تنها  ۵تا  ۶درصد است.
بابک افقهی ،رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تعاون در
خصوص موانع پیش روی تعاونی های کشور تصریح کرد :حدود ۹۵
هزار تعاونی در کشور فعالیت می کنند و برای  ۱میلیون و  ۷۰۰هزار
نفر ایجاد شغل کرده اند.
او ادامه داد :تعاونی ها ،بنگاه های اقتصادی هستند که تاب
آوری خوبی در اقتصاد دارند و سهم آن ها در تولید ناخالص داخلی
کشور باید بیش از  ۲۵درصد باشد اما اکنون تنها  ۵تا  ۶درصد است.
افقهی بیان کرد :به طور متوسط هر تعاونی برای  ۱۷.۸نفر
اشتغال ایجاد می کند .با سیاست های اتاق تعاون برای ورود به حوزه
دانش بنیان تا کنون  ۳۶شرکت تعاونی دانش بنیان به بهره برداری
رسیده است.
رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تعاون افزود :در دوران دفاع
مقدس عرضه بخش قابل توجهی از اقالم اساسی از طریق تعاونی ها
انجام می گرفت اما بروز اختالل در فعالیت برخی تعاونی هایی که
بدون اخذ اعتبار از بانک مرکزی فعالیت می کردند ،باعث کمرنگ
شدن این حوزه در اقتصاد کشور شد.
او ادامه داد  :همچنین بخش تعاون در قانون برنامه ششم
توسعه ،کمرنگ است و حاکمیت ،تعاون را از اولویت توجه خود

خارج کرده است.
افقهی تصریح کرد :حوزه تعاون در  ۱۸بخش بزرگ فعالیت
دارد ۷۵ .درصد تولیدات کشاورزی در حوزه تعاون صورت می گیرد.
همچنین تعاونی های مرز نشینی داریم که بسیاری از امور اقتصادی
مرزی را پوشش می دهند .با  ۱۵کشور آسیایی مرز داریم و این امر
نقش مهمی در تجارت خارجی کشور دارد.
*میزان صادرات بخش تعاون  ۲میلیارد دالر است
او در خصوص میزان صادرات بخش تعاون کشور بیان کرد :از
بانک مرکزی و مرکز آمار تقاضا داریم آمار صادرات بخش تعاون به
تفکیک محاسبه و ارائه شود.
افقهی ادامه داد :ما تخمین  ۲میلیارد دالری در خصوص صادرات
بخش تعاون در سال  ۹۸ثبت کرده ایم اما معتقدیم آمار بیشتر از
این رقم است.
این مقام مسئول درباره مشکالت بخش تعاون گفت :نبود آموزش
و آگاهی تعاونی ها و جدی گرفته نشدن این بخش از مشکالت حوزه
تعاون است .تعاونی ها کمتر از  ۰.۹درصد از تسهیالت بانکی را
دریافت می کنند که رقم بسیار پایینی است.
رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تعاون افزود :هم در واگذاری
ها و هم در توانمند سازی بنگاه های تعاونی باید درست عمل شود .در
سازمان توسعه تجارت تالش های زیادی در خصوص رفع مشکالت
صادرات بخش تعاون انجام گرفته است.

او ادامه داد :نباید به صادرکنندگانی که سال هاست صادرات
انجام می دهند و متعهد هستند و افرادی که تخلف صادراتی دارند
به یک چشم نگاه کرد .مهمترین مشکل بانک مرکزی ،اجرای مجدد
تجربه شکست خورده بازگشت ارز صادراتی در سال  ۹۷است.
افقهی تاکید کرد :بانک مرکزی می بایست سامانه خود را به
صورت آنالین به سازمان مالیات و گمرک وصل کند تا بازگشت
مالیات بر ارزش افزوده کاالها به صادرکنندگان تسریع شود.
او افزود :برای رفع موانع صادراتی نیاز به اقدامات هزینه بر نیست
و تنها کافی است تا گلوگاه های فشار به تولیدکننده و صادرکننده
برداشته شود.

بانك
خبر مهم رئیس بانک مرکزی:

تحریم نفسهای آخر را میکشد

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که
افزایش موقتی نرخ تورم در ماههای ابتدای
سال که عمدتاً ناشی از شیوع کرونا و تحریک
انتظارات بود با اقداماتی که در حال انجام است،
کنترل شده است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی
طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای
مجازی نوشت :تالش مداوم برای ایجاد بی
ثباتی در بازارهای پولی و ارزی کشور از سوی
آمریکا و همدستان او تازگی ندارد ،هدف همه
این اقدامات ،بخصوص در یک سال اخیر ،ایجاد
انتظارات منفی در مردم برای به زانو درآوردن
اقتصاد کشور بوده است.
علیرغم اینکه این فشارها مشکالت و
سختیهایی برای مردم ایجاد کرده ،ولی ،به
طور قطع نتوانسته به اهداف اصلی خود برسد .با
تدابیر متخده ،القای انفجار نقدینگی و ابر تورم
از طریق تحریک انتظارات نیز ،با ناکامی مواجه
شده است.
افزایش موقتی نرخ تورم در ماههای ابتدای
سال ،که عمدتاً ناشی از شیوع کرونا و تحریک
انتظارات بود ،با اقداماتی که در حال انجام است،
کنترل شده است و تالش جدی برای نیل به
هدف تورمی اعالم شده ،انجام و استمرار خواهد
داشت.
نیازهای اساسی کشور به نحو مطلوبی
تأمین شده و نیازهای ارزی ،هم از طریق منابع
بانک مرکزی و هم از سامانه نیما ،در حال تأمین
است ،و علیرغم افت قابل مالحظه درآمدهای
دولت از فروش نفت ،با کمک صادرکنندگان
تالشگر ،تأمین ارز برای کاالهای ضروری و مواد
اولیه در جریان است.
بانک مرکزی ،برنامههای خود را ،بر اساس
ادامه تحریمهای امریکا تنظیم کردهاست و این
اطمینان را داریم که نفسهای پایانی تحریمها و
دولت فعلی آمریکا نیز نمیتواند به برنامههای ما
در حفظ پایداری بازارها آسیبی وارد کند.
بانک مرکزی ایران اولویت خود را بر تقویت
ثبات و جلوگیری از نوسانات ناشی از سفته بازی
و کمک به پایداری و شکوفایی اقتصاد و تولید
قرار داده است و با رصد مستمر متغیرهای کالن
اقدامات ضروری در بازارهای پول و ارز ،انجام
خواهد داد.

