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مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت امروز پنجشنبه بیستم دی ماه در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ، ،در این مجمع که با حضور بیش از  60درصد ســهامداران  ،مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ،نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و
نماینده حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد ،محمدحسین حسین زاده  ،علی سلطانی  ،مهدی یزدچی  ،سید سعید شمسی نژاد و علی رسولی زاده یی بعنوان اعضای
هیات مدیره انتخاب شدند.
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یادداشت

سعید معادی :مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و
حوزه مدیریت
«بانک توسعه تعاون « بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون
اساســی ابالغی توســط مقام معظم رهبری و قانــون اجرای
سیاســتهای کلی اصل ۴۴در حمایت از توسعه بخش تعاون
تأسیس گردید و در همین راستا بر اســاس جزء ( )۵بند (ب)
سیاستهای کلی اصل ( )۴۴قانون اساسی مبنی بر «تشکیل
بانک توسعه تعاون با ســرمایه دولت باهدف ارتقاء سهم بخش
تعاونی در اقتصاد کشــور « و بهموجب بند (و) ماده ( )۹قانون
اجرای سیاســتهای مذکور که بیان میدارد «تأسیســبانک
توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل  5هزار میلیارد ریال از محل
حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایهای
بخش تعاون « ،در سال ۸۸بهطور رســمی فعالیتش را آغاز و
راهاندازی گردیده است.
اهداف این بانک مطابق اساســنامه مصوب بهصورت مفصل و
جامع در قالب هفتبند با رویکرد کمک به تحقق سیاستهای
کلی اصل ۴۴قانون اساســی و حمایت از بخش تعاون مطرح
گردیده که مشتمل بر:
بهکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی بهمنظور ارتقای
ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی باهدف افزایش ســهم
بخش تعاون در اقتصاد ملی.
کمک به توســعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه
بخش تعاونی و فراهم کردن زمینههــای عدالت اجتماعی بر
اساس برنامههای وزارت تعاون.
فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی
در فعالیتهــای اقتصادی .حمایت مالی و اعتبــاری از انتقال
فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش
تعاونی.
کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونیها در بازار بورس،
سرمایه و بازارهای بینالمللی.
تخصیص منابع و کمک به تأمین ســرمایه کارآفرینان و افراد
جویای کار بهمنظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاههای
اقتصادی موجود و توسعه آنان بهمنظور حفظ و بهبود اشتغال
موجود و ایجاد فرصتهای شــغلی جدید ،ارتقای ظرفیتها و
توانمندیهای رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بینالمللی،
تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی ،مالی و اقتصادی بین آنها
و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی .تشویق و
تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایهگذاری به شکل
تعاونی و نوآوری و ابداع درزمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه
فرآیندهای شغلی و حرفهای.
بوده است که علیرغم اهداف مهم و جامع در اساسنامه مصوب و
مأموریتهای محوله از سوی قانونگذار ،سرمایه اولیه این بانک
در زمان تأســیس (پنج هزار میلیارد ریال) در حداقل ممکن و
کمتر از ۱درصد از سرمایه بانکها بوده است که اکنون پس از
گذشت بالغبر ۹سال ،آنهم با تجدید ارزیابی به  9192میلیارد
ریال بالغ شده که ترکیبی از دارائی ثابت و نقدینگی میباشد،
نسبت آن کماکان کمتر از ۱درصد میباشد و این در حالی است
که این بانک با گردش منابع طی مدت فعالیت ،حدود  27هزار
میلیارد تومان تسهیالت اعتباری به جامعه هدف در بخشها و
زیر بخشهای اقتصادی پرداختنموده است .مسلماً حرکت در
جهت دستیابی به چشمانداز اقتصادی بخش تعاون و رسیدن
به سهم واقعی این بخش در اقتصاد ملی ،نیازمند افزایش توان
اقتصادی بانک توسعه تعاون ازجمله افزایش سرمایه این بانک
میباشد .افزایش سرمایه بانک میتواند تعادل بین هزینههای
تأمین مالی و اجرای تکالیف قانونی را پوشش داده و وابستگی
بانک به منابع گرانقیمت بازار را کاهش دهد ،از طرف دیگر با
افزایش سرمایه ،حجم فعالیتهای توسعهایبانک افزایش مییابد
که نهایتاً منجر به بهبود عملکرد بانک خواهد گردید .مضاف بر
اینکه یکی از اصلیترین مشکالت ایجادی ناشی از عدم افزایش
سرمایه ،کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک است بهنحویکه
رابطه بین نسبت کفایت سرمایه و سایر شاخصهای مالی امری
متقابل محسوب میگردد و علیرغم نیاز سیستم بانکی بهویژه
بانکهای دولتی (تخصصی و توسعهای) به افزایش سرمایه در
سنوات گذشته و متعاقب آن تخصیص سرمایه از مبادی ذیربط،
بانک توســعه تعاون از کمترین میزان افزایش سرمایه در بین
سایر بانکها برخوردار بوده اســت بهنحویکه بهموجب سند
توسعه بخش تعاون که در سال ۸۵از سوی سازمان مدیریت و
برنامهریزی وقت ابالغشده بود مقرر گردیده بود سرمایه این بانک
ظرف سالهای برنامه چهارم به  10000میلیارد تومان ارتقاء
یابد که علیرغم پیشبینی منابع الزم ،هیچگاه عملیاتی و اجرائی
نشد .همچنین در قالب برنامه پنجم توسعه نیز سند جدیدی
توسط هیئتوزیران وقت در سال ۱۳۹۲تصویب و ابالغ شد و
بهموجب آن سند نیز مقرر گردیده بود ،سرمایه بانک که در آن
زمان بالغبر  800میلیارد تومان شده بود به ۵برابر (حدود 4000
میلیارد تومان) افزایش یابد؛ به همین منظور منابعی دربند (ب)
ماده ( )۱۲۴قانون برنامه پنجم و بهتبع آنها در قوانین بودجه
ســنواتی از محل منابع حاصل از واگذاریها پیشبینیشده
بود که متأســفانه هیچگاه تخصیص نیافتند .از سوی دیگر بنا
بر اسناد توســعه مذکور جهت ارتقاء ســهم بخش تعاونی به
۲۵درصد اقتصاد کشور ،الزم بود دستکم ۳۰درصد از میزان
ارائه تسهیالت بانکی کشور به بخش تعاونی ،از طریق این بانک
صورت پذیرد .بهعبارتدیگر مقرر بود سهم اینبانک در تأمین
سرمایه موردنیاز بخش تعاونی بالغبر ۱۵درصد باشد؛ که تحقق
این امر مســتلزم آن بود که بتواند طی سالهای برنامه پنجم
(حداقل به قیمت ثابت ســال  )۱۳۸۹حدود  60هزار میلیارد
تومان تسهیالت سرمایه ثابت بانکی اعطا کند.
ادامه در ستون مقابل

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران:

بانک صادرات دارای رتبه اول در جذب
ایثارگران

مشــاور وزیر امــور اقتصادی و
دارایــی در امــور ایثارگران گفــت :بانک
صادرات ایران با جذب  ١٤هــزار ایثارگر،
رتبه اول را در بین دستگاههای تابع ه وزارت
امور اقتصادی و دارایی کسب کرده است.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،حجتاالسالم
لطفاهلل ثقفی در حاشیه چهارمین یادواره
شــهدای بانک صادرات ایران در اســتان
مازندران در گفتگویی با بیان این مطلب،

افزود :این امــر بیانگر رویکــرد و روحیه
انقالبی مدیران و کارکنان این بانک است.
وی اظهــار کــرد :حضــور گســترد ه
فرزندان شــهدا ،رزمنــدگان ،جانبازان
و آزادگان ســرافراز در بانــک صادرات
ایران ضامن ســامت نظام اداری در این
بانک بزرگشده اســت که پیشرفتهای
چشــمگیر آن نیز از حیــث منابع مالی
و مســائل مرتبط به سیســتم بانکداری

دلیلی بر این مدعاست.
حجتاالســام ثقفــی در مصاحبــه بــا
«حامی شــمال» ،بانک صادرات ایران را
بانکی عزتمنــد و مقتدر خوانــد و گفت:
ایثارگری محدود به زمان جنگ نیســت
بلکه امروز نیز کشــور در جنگ اقتصادی
و تحریمهای ناجوانمردانه نیاز به گذشت،
ازخودگذشتگی و ایثار دارد.
در این مراسم مدیر شعب استان مازندران

اهدای تندیس جشنواره حمایت از تولید ملی به
بانک توسعه تعاون

تندیس جشنواره حمایت از تولید ملی (حاتم)
بهپاس حمایت این بانک از تولید ملــی و تعهد به اجرایی

نمودن مفاد اقتصاد مقاومتی به بانک توســعه تعاون اهدا
گردید.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،در ششمین گردهمایی بزرگ
مســئولین دولت و مدیران بنگاههای برتــر اقتصاد ایران
دیماه با حضور چشــمگیر فعاالن صنعتی ،کارآفرینان،
برندهای برتر صنعت در ســطح ملی و بــا حضور تعدادی
از مدیران ارشد ســه قوه در مرکز همایشهای صداوسیما
برگزار شد بانک توســعه تعاون نیز مطابق مأموریتهای
توســعهای و با عنایت به امر مهم «حمایت از تولید ملی»
حضور یافت.
محجوب نماینده مجلس شورای اســامی در ابتدای این
همایش با اشاره به لزوم هدایت نقدینگی به سمت واحدهای
تولیدی ملی ،نقش بانکهای توسعهای را در تأمین مالی
بنگاههای صنعتی و واحدهای تولیدی داخلی حائز اهمیت
دانست.
نعمتی سخنگوی هیئترئیســه مجلس شورای اسالمی
در این رابطه خاطرنشــان کرد :سیاســتهای سه قوه بر

تداوم حمایت بانک پارسیان از تولید در سال حمایت از کاالی ایرانی

کورش پرویزیان ،مدیرعامل بانک پارسیان به همراه
گروهی از مدیران ،از شرکت لوله و ماشین سازی ایران بازدید
کرد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،پرویزیان درجریان این بازدید که

به همراه خسروانی ،عضو هیات مدیره ،خواجه نصیری ،مدیر
اعتبارات ،بشارتی زاده ،مدیرعامل شرکت فوالد صبح پارسیان
و قاسم خانی ،مدیر امور هماهنگی صورت گرفت ،ضمن اشاره
به بخشنامه اخیر بانک مرکزی ج.ا.ا که حمایت از تولید را در
ســرفصل برنامه های حمایتی و ویژه بانک ها قرار داده است،
اســاس مأموریت بانک ها را حمایت و پشــتیبانی از فعاالن
اقتصادی و تولیدکنندگان و به ویژه تولید صادرات محور اعالم
کرده و شرایط حال حاضر کشور را برای حضور بانک ها در این
عرصه ضروری دانست.
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به پروژه هایی که این بانک در
راستایحمایتازتولیدواشتغالزاییورفاهاجتماعیمانند؛طرح
آب رسانی به شهرها و روستاها و مناطق محروم ،تمرکز و توجه

بیش از یک میلیون نصب همراه بانک تجارت در 3ماه
همراه بانک تجارت مورد استقبال بیش از یک میلیون و
سیصد هزار مشتری بانک تجارت و شبکه بانکی قرار گرفت.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،نســخه جدید همراه بانک تجارت که در
مهر ماه در دســترس مشتریان قرار گرفت توانســت با امکان جدید
کارتهای شتابی مورد استقبال مشــتریان قرار گرفته و بیش از یک
میلیون و سیصد هزار بار نصب شود .این نسخه بر روی سایت به نشانی
 mobilebank.tejaratbank.irقــرار گرفت و همزمان در

فروشگاه های نرم افزار کافه بازار و ایران اپس ویژه گوشی های اندرویدی
وسیببانکواپاستورایرانیویژهدارندگانگوشیهایباسیستمعامل
 IOSارائه شده است.
در این نسخه امکان اســتعالم تمامی انتقاالت انجام شده از سوی
مشتریان از طریق کارت ،حساب و شبا درقسمت سوابق تراکنش
فراهم شده است .کاربران نیزمی توانند سوابق تراکنش خود را به
صورت موردی حذف کرده و چک و اقساط خود را ویرایش کنند.
دسترسی به ماشین حساب در تمامی قسمتهایی که مبلغ وارد می

نیز گفت :بانک صادرات ایران در اســتان
مازندران ،با اهــداء  ٩شــهید بزرگوار به
انقالب و دفاع مقــدس ،میزبان  ٧٢فرزند
شهید و  ٤٠٠ایثارگر است.
علی حسینی افزود :رسالت واالی کارکنان
بانک صادرات ایــران ،بزرگداشــت یاد و
خاطره شهدا ،ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
و خدمت بــه خانواده معظــم و معزز آنان
بهعنوان تکلیفی شــرعی بــرای حفظ و
پاسداری از ارزشها است و خدمتگذاری
به این ولینعمتان راســتین ،توفیقی الهی
است.
در ادامه ،فرمانده سپاه کربالی مازندران نیز
در سخنانی با قدردانی از حرکت شایسته
بانک صادرات استان مازندران در برگزاری
این مراســم گفت :میزبــان یادوارههای
شهدا ،خود شهدا هستند و برگزاری چنین
محافلی ،ســعادتی الهــی میخواهد که
خداوند به مجموعه بانــک صادرات ایران
عنایت کرده است.
سردار محمدحســین بابایی افزود :شهدا
حامی ما هســتند و همواره و در همه حال
امداد آنان شامل حال ما میشود ،این بدان
معنی است که شــهدا با ایثار خون خود،
راه را برای ما باز کرده و آن را به ما نشــان
میدهند.
در ادامه این مراســم ،مقالهای توسط یکی
از فرزندان شهدا قرائت و یکی از رزمندگان
مدافع حرم نیز بــه بیان خاطــرات خود
پرداخت .مداحی و تجلیل از خانوادههای
معظم شهدا ،از دیگر بخشهای این یادواره
بود.
بانک صادرات ایران عالوهبر  ٦٧سال سابقه
خدمت بانکی و مالی در اقتصاد کشــور ،با
تقدیم  ٩٢شــهید دفاع مقدس و  ٢شهید
مدافع حــرم و گنجینــهای از ایثارگران،
کارنامــه درخشــانی از مســئولیتهای
اجتماعی را به یادگار گذاشته است.

این اســاس اســت که توان تولید بنگاهها تقویت یافته و
قواعد سیاســتهای تجاری بهگونــهای تنظیم گردد که
انگیزه بازارهای خارجی برای اســتقبال از بازارهای تولید
داخلی ارتقاء یافتــه و مصرفکنندگان داخلی نیز متمایل
به خرید کاالهای باکیفیت داخلی گردند .بر همین اساس
تولیدکنندگان نیز مکلف بــه ارتقاء کیفیت کاال و خدمات
مطابق استانداردهای متعارف میباشند.
تویسرکانی معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبتاسناد
و امالک کشــور با اشــاره به ویژگیهای اقتصاد مترقی و
پیشرفته مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بر لزوم خدمترسانی
مداوم دستگاههای اجرایی در راستای نیل به اهداف کالن
چشمانداز و برنامههای توسعهای تأکید نمود.
در ادامه همایش تعدادی از کارآفرینان و صاحبان برندهای
معتبر ملــی تجارب خــود در حوزه توســعه صنعتی را با
مخاطبین همایش در میان گذاشــتند .شایانذکر است
مراســم اختتامیه همایش نیز عصر چهارشنبه برگزار شد
و رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجــارت و انصاری معاون
رئیسجمهور و رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشور
تندیسهای یادبود جشــنواره را بــه واحدهای تولیدی و
صنعتی داخلی اهدا نمودند و بانک توســعه تعاون بهپاس
حمایت از تولید ملی و تعهد به اجرایی نمودن مفاد اقتصاد
مقاومتی موردتقدیر قرار گرفت.
ویژه این بانک به مقوله آب و اهمیت آن داشته است ،تداوم این
حمایت و پشتیبانی را ضرورتی انکارناپذیر بیان کرد .در همین
راستا مقرر شد ،بانک پارسیان از شرکت لوله و ماشین سازی
ایرانکهیکیازبزرگترینتولیدکنندگانلولههایچدنینشکن
برای انتقال آب آشامیدنی می باشد ،حمایت و پشتیبانی نماید.
گفتنیاست؛بانکپارسیاندرراستایحمایتازتولیدوصنعت
کشور و همگام با دولت محترم در طرح هایی از قبیل؛ طرح های
گندلهسازی اپال پارسیان سنگان به ظرفیت  ۵میلیون تن،
پارس فوالد ســبزوار ،به عنوان یکی از هشت طرح فوالدی و
استانی کشور با ظرفیت  800هزار تن فوالد و همچنین تأمین
مالیگازرسانیبهمناطقمختلفبهخصوصمناطقروستایی،
حمایتویژهازبخشاستراتژیککشورباخریدتضمینیگندم،
نوسازی 30هزار تاکسی فرسوده در جهت حمایت از منابع بین
نسلیوسوختهایفسیلی،توسعهاشتغالزاییروستاییوغیره
مشارکتی فعال داشته است.
شود نیزاضافه شده است .اپلیکیشن همراه بانک تجارت درنسخه
جدید امکان ذخیره سازی اطالعات مشتریان بر روی فضای ابری را
فراهم کرده است .با اضافه شدن این امکان ،اطالعات مشتریان در
صورت پاک شدن اپلیکیشن قابل بازیابی است .یکی از ویژگیهای
این نسخه پرداخت قبوض اپراتور همراه اول از طریق ثبت شماره
تلفن همراه است .مشتریان می توانند در قسمت کارتها و حسابها
با ثبت شــماره تماس ،قبض خود را دریافت کرده و پس از نمایش
مبلغ آن را پرداخت کنند .این امکان در قسمت کارتهای شتابی نیز
فعال شده است .بانک تجارت منتظر دیدگاه های سازنده کاربران
این اپلیکیشن در قسمت ارسال نظر است.

ادامه از همین صفحه
اینها در شرایطی اســت که بانک توسعه تعاون
از مدتها پیش بر اســاس قیدی در اساســنامه
خود مجاز شده است ۳۰درصد از منابع خود را به
واحدهای کوچک اقتصادی غیرتعاونی اختصاص
دهــد و در همین راســتا جزء بانکهــای عامل
طرح اشــتغال فراگیر و نیز طرح اشــتغال پایدار
روستایی میباشــد ضمن آنکه این بانک عالوه
بر عهدهدار بودن عاملیت دو طرح ملی اشــتغال
پایدار روستایی و عشایری ،اشتغال فراگیر ،انجام
تکالیف اجتماعــی از قبیل پرداخــت وام ازدواج
جوانان ،اشتغال مدد جویان کمیته امداد حضرت
امام (ره) ،زنان سرپرســت خانــوار ،جامعه هدف
سازمان بهزیستی ،کمک به طرح رونق تولید  ...و
نیز عضویت کنسرســیوم انتقال آب خلیجفارس
به اراضی جنوب کشور ،کمک به نوسازی ناوگان
حملونقلوطرحهایملیازایندستنیزمیباشد.
این مأموریتهای جدید در کنار سایر تعهدات و
وظایف نهتنها باعث شده است سرمایه این بانک
پاســخگوی نیازهای جامعه هدف خود نباشد و
بهواسطه عدم تعادل در منابع و مصارف و اقدامات
اجرائی و عملکردی بیش از ظرفیت ســرمایهای
و منابعی عم ً
ال نــرخ کفایت ســرمایه این بانک
تحتالشعاع شرایط موجود قرار گیرد .انتظار این
بود که با منابع پیشبینیشده در قوانین موضوعه،
این بانک یکی از بزرگترین بانکهای کشور باشد؛
درحالیکهبهعلتعدمتخصیصمنابعطیسالیان
متمادی ،کوچکترین یا از کوچکترین بانکهای
دولتیکشورمحسوبمیشود.اکنونکهمابابحران
اقتصادی ناشــی از تحریمهای ظالمانه مواجهیم
و بخش خصوصی واقعی نیز چنــدان رغبتی به
سرمایهگذاری در این شرایط ندارد و باید از بزرگ
شدن بخش دولتی و شبهدولتی نیز پرهیز نماییم،
با توجه به تجربیات گرانبهای تعاونیها در جهان
برای حل بحرانهای اقتصادی -اجتماعی چارهای
جز توســعه جهشوار بخش تعاونی در کشور و
راهی بهجز بازگشــتن به سیاستهای کلی اصل
۴۴قانون اساسی (توسعه بخش تعاونی) نداریم.
بهعبارتدیگر در شــرایط کنونی و بــه دالیلی از
قبیل «مواجه بودن با بحرانهای اقتصادی ناشی از
تحریم «« ،لزوم خروج غیر تورمی از رکود «« ،لزوم
کوچکسازی دولت و حمایت از بنگاههای کوچک
و متوسط و مشاغل خرد و خانگی « ،نیازمند رشد
و توسعه با سرعت بیشتر بخش تعاونی در اقتصاد
کشور هستیم .مضاف بر اینکه تأمین منابع از محل
سپردههای مردمی (عملکرد تجاری) و تخصیص
منابع در جهت وظایف و تکالیف اساســنامهای و
ابالغی (عملکرد توســعهای و اعطای تسهیالت
حمایتی) باعث افزایش هزینههای بانک گردیده
است .این در حالی است که در بانکهای توسعهای
حداقل ۶۰درصد تأمین مالی از جانب سهامداران
(منابع دولتی) و خطوط اعتباری در قالب حمایت
از کسبوکارهای اولویتدار و حمایت قانونی در
بودجه صورت میپذیرد و حداکثر۴۰درصد تأمین
مالی از محل سپردههای مردمی به عمل میآید؛
بنابراین با توجه موارد فوق و تعهدات آتی و تکلیفی
بانک ،افزایش سرمایه بانک اجتنابناپذیر بوده تا
این بانک بتواند همچنان با اعمال ضریب اهرمی
در خدمــت اقتصاد مردمی تعــاون ،تعاون گران
عزیز و طرحهای ملی باشــد و عم ً
ال بتواند فلسفه
وجودی و مأموریتهای محولــه را که حمایت از
توسعه بخش تعاون و اقتصاد تعاونی در قالب کمک
به ایجاد و توسعه اشتغال و حفظ اشتغال موجود
هست و همچنین کمک به رونق تولید و خدمات
بیشازپیش پررنگ نماید و بیتردید موضوع کمک
به کاهش نرخ بیکاری و فراهم نمودن شرایط الزم
برای بهکارگیری و امکان فعالیت اقتصادی اقشار
و افراد مختلف بهویــژه جوانان و فارغالتحصیالن
دانشگاهی در قالب ایجاد و توسعه اشتغال از یکسو
و همچنین حفظ اشتغال موجود درگرو عزم ملی
و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود ازجمله بانک
توسعه تعاون میباشد .بانک توسعهای و تخصصی
که قانونگذار هدف نهائی و غائی آن را معطوف به
ایفای نقش موثر در توسعه بخش تعاون و افزایش
کمیوکیفیسهماینبخشدراقتصادملیتعریف
نموده است که مسلماً افزایش سهم بخش تعاون
در اقتصاد منجر به افزایش و توسعه اشتغال و حفظ
اشتغال موجود از یکسو و رونق کسبوکار و تولید
و خدمات از ســوی دیگر میباشد .این امر محقق
نخواهدشدمگربهتحققاینمهمکه«آریبهاتفاق،
جهان میتوان گرفت « ،یعنی در ســایه حمایت
همه ذینفعان اعم از دولت ،مجلس ،وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،رســانههای ارتباطجمعی،
کارکنان ،عموم مردم که به نحــوی از انحاء عضو
تشکلهای تعاونی میباشند ،اتاق تعاون جمهوری
اسالمی،اتحادیههایسراسریشرکتهایتعاونی،
شرکتهای تعاونی ،نسبت به بانک توسعه تعاون
بتوان کارهای مهم و بزرگ و قدمهای اساســی
بهویژه در بحث اشتغال برداشت.

