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ویژه نامه  دستاوردهای دولت7نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

 بان��ک توس��عه تعاون ک��ه تمامی آن 
متعل��ق ب��ه دولت اس��ت طبق اساس��نامه 
مص��وب و قوانین پولی و بانکی کش��ور با 
رویکرد توس��عه ای در راستای تحقق سهم 
25 درص��دی بخش تع��اون از اقتصاد ملی 
 و ب��ه منظور ارتق��اء و بهره گیری از تمامی 
ظرفیت های بخش تعاون در جهت دستیابی 
به توسعه پایدار اقتصادی ، اجتماعی تشکیل 
گردید:مطابق قانون اساس��ی و در راستای 
تحقق اه��داف و آرمان های عدالت محور 
و مردمی انقالب اسالمی، اقتصاد کشور از 
3 بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تشکیل 
می شود. بس��یاری از دانش��مندان معاصر 
علم اجتماع به این نتیجه رسیده اند که راه 
تعاونی از کارآمدتری��ن طرق ممکن برای 
برون رفت از توسعه نیافتگی است. از این 
رو، در سال 1368 و بعد از تثبیت نظام، نهاد 
صندوق تعاون کشور به عنوان نخستین گام 
رسمی در پیش��برد اقتصاد تعاونی به حکم 
قانون مصوب شورای عالی انقالب تاسیس 
گردید، نهادی که متولی عمده تامین منابع و 
تس��هیالت الزم بخش تعاون گردید و طی 
هجده سال دوره فعالیت از خود سابقه ای 
درخش��ان بر جای گذاشت. در سال 1388 
به منظور ارتقای سهم فعالیت های تعاونی 
در اقتصاد کشور، نهاد صندوق تعاون کشور 
جای خود را به بانک توسعه تعاون واگذار 
نمود، بانکی که در وجود خود انباشته ای از 
سرمایه و تجربیات تعامل با تعاونی ها طی 
قریب به دو دهه فعالیت در قالب صندوق 

تعاون کشور را ذخیره دارد.
اقتص��اد تعاونی ام��کان حضور همه 
 اقش��ار جامع��ه و از جمل��ه ده��ک های 
آس��یب پذیر و در حاشیه را در عرصه های 

کار و فعالیت فراهم می سازد، ضمن آنکه 
اس��الم نیز به تع��اون توجه وی��ژه دارد "و 
تعاونوا عل��ی البر و التقوی" و آن را نه تنها 
راهکاری در جهت رفع نیازهای مش��ترک 
بشری می داند که رسیدن به توسعه پایدار 
 و س��عادت را نیز در این طریق جس��تجو 
م��ی نماید. پیروزی انقالب اس��المی خود 
مظهر تعاون و همکاری اجتماعی می باشد.
اکنون در س��ال 1396، بانک توسعه تعاون 
در حالی هش��تمین س��ال حضور خود را 
 در عرصه صنعت بانکداری کش��ور تجربه 
می کند که در ابتدای فعالیت دولت دوازدهم 
قرار داریم، دولتی که امید میلیون ها ایرانی 
ب��رای عبور از مس��یری دش��وار و حصول 

توسعه یافتگی اقتصادی است.
و امروز ما در آغاز فصلی نو هس��تیم، 
فص��ل کار و تالش؛ فصلی که نوید بخش 
دوره ای از صل��ح، توس��عه و ش��کوفائی 
اقتص��ادی اس��ت. بانک توس��عه تعاون به 
عنوان بازوی اقتصادی بخش تعاون کشور 
با عنای��ت به معادالت جدی��د بین المللی 
که در جهت منافع ملی ایران اس��المی رقم 
خورده است فرصت را غنیمت می شمارد 
و با خودباوری و اعتماد به کارکنان خدوم 
و داش��ته های خود، تالش و برنامه ریزی 
منظم، ذیل توجهات ویژه مس��ئوالن عالی 
اقتصادی و اقتصاد تعاونی کشور و با اتکال 
و امی��د به خداوند متع��ال به منظور تحقق 
آینده ای تابناک برای ایران اسالمی از هیچ 

کوششی فروگذار نخواهد کرد.
از زمان تاس��یس تاکنون بانک توسعه 
تعاون به صورت مستمر موفق گردیده است 
از طریق ارائه برنامه ه��ای عملیاتی موثر و 
اصالح عملکرد امور مالی در شاخص های 

کاهش بهای تمام شده پول، شفافیت صورت 
مالی، تحقق برنامه ه��ای تاکتیکی، افزایش 
س��رمایه از محل خط اعتباری، پیاده سازی 
سیاس��ت های اعالمی بانک مرکزی، ضمن 
آن که عملکردی مناسب در بازار بین بانکی 
از خود ارائه دهد، از سوی نهادهای نظارتی 

به عنوان بانکی پاسخگو ارزیابی گردد.
بانک توس��عه تعاون مفتخر است که 
طی س��ال 1395 و با رش��دی 19درصدی 
نس��بت به سال پیش از آن 50 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت ارزان قیمت معادل تقریبی 
70درص��د کل تس��هیالت پرداختی خود 
را مطابق اساس��نامه تشکیل خود به بخش 
مردم��ی تعاون کش��ور و در جه��ت ایجاد 
اش��تغال پایدار تخصیص دهد، روندی که 
امید اس��ت طی س��ال های پی��ش رو و در 
جه��ت تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام 

عظمی والیت تداوم یابد.
بانک توسعه تعاون تنها بانک تخصصی 
بخش تعاون کشور به لطف کارکنان متعهد، 

مجرب و س��اعی خ��ود هرچن��د از پیش 
شایس��تگی بودن و ماندن در این عرصه را 
به اثبات رسانیده است، اما به خوبی بر این 
نکته آگاهی دارد که تداوم حفظ این منزلت 
 تنها بس��تگی به س��عی و تالش مضاعف، 
و  بازارس��ازی  مس��تمر،  ری��زی  برنام��ه 
مش��تری مداری و همچنین توجه به ارتقاء 
اس��تاندارد ها و تعادل بین منابع و مصارف 
خواهد داش��ت. هم باید بیش از گذش��ته 
تالش و کوش��ش نمود و هم توانمندی ها 
را ب��ا ابزار های نوین و علمی گس��ترش و 

توسعه داد.
 بانک توس��عه تعاون به منظور اجرای 
سیاس��ت های ابالغی مقام معظم رهبری و 
ارتق��ای بخش تعاون در اقتصاد کش��ور و  
افزایش توانمندی های بخش تعاون فعالیت 
می کند و هدف اصلي این بانک حمایت از 
تعاونگران است که بخش بزرگي از جامعه 
ای��ران را تش��کیل داده اند. ایجاد اش��تغال 
ب��راي تعاونگران فع��ال در بخش ها و زیر 

بخش های مختلف اقتصادی، بانوان و زنان 
سرپرست خانوار، کارآفرینان و افراد جویای 
کار ،ایثارگ��ران، ف��ارغ التحصیالن بیکار و 
حمایت از ش��رکت هاي دانش بنیان نیز از 
جمله اهداف این بانک مي باشد. تسهیالت 
بانک توسعه تعاون همواره در جهت توسعه 
اقتصادی و اجتماعی کشور و فراهم کردن 
زمینه های عدالت اجتماعی در اختیار تمامی 
فعاالن اقتص��ادی در بخش های غیر دولتی 

البته با اولویت تعاونی پرداخت می شود. 
از ب��دو تأس��یس بانک تاکن��ون روند 
اعطای تس��هیالت اعتب��اری کارگش��ا به 
تش��کل های تعاونی فع��ال در بخش ها و 
زیر بخش های اقتص��ادی روند تصاعدی 
داشته اس��ت. بانک توس��عه تعاون بعنوان 
بانک تخصصی بخش تعاون چتر حمایتی 
خود را بر تعاونی های فعال در بخش های 
مختل��ف تولی��دی و توزیعی گس��ترانیده 
و بیش��تر تس��هیالت این بانک در راستای  
افزایش توان تشکل های مردم محور تعاونی 
پرداخت ش��ده اس��ت.این بانک  پرداخت 
تس��هیالت خود را ب��ر محورهاي مختلف 
ق��رار داده اس��ت و به طورکل��ي پرداخت 
تسهیالت ارزان قیمت به تعاوني هاي دانش 
مح��ور و تعاونی های نخب��گان، با توجه به  
تفاهم نامه اي که با بنیاد ملي نخبگان منعقد 
گردید، تعاون��ي هایي که داراي مزیت های 
رقابتی و نسبی در  مناطق مختلف کشور مي 
باشند، طرح های اقتصادی و تعاوني هایي که 
متعلق به مناطق کمتر توسعه یافته  مي باشند 
تعاوني هایي که در حوزه  بهداشت و درمان  
فعالیت دارند، طرح هاي با اشتغالزایي بیشتر و 
طرح هاي نیمه تمام بخش تعاون  از مهم ترین 

اولویت های آن به شمار می آید.

بر اساس سیاست های  مد نظر،  بانک 
 در اعط��اي تس��هیالت، اولوی��ت هاي 14 
گان��ه ای را همواره در نظر گرفته اس��ت و 
به همی��ن منظور تعاوني ه��اي دانش بنیان، 
ایثارگ��ران، تعاونی ه��ای تخصص محور، 
تعاوني ه��اي داراي مزیت ه��اي صادراتي 
و تعاوني ه��اي زنان سرپرس��ت خانوار در 

اولویت دریافت تسهیالت قرار دارند. 
 در ای��ن بانک با تاکید بر شناس��ایي 
ظرفیت هاي اتحادیه ه��اي تعاوني، درصدد 
هس��تیم تا در جهت گس��ترش ماموریت 
اشتغالزایي خود، ظرفیت ها و توانمندي هاي 
اتحادیه ها را ب��ه کار بگیریم و تعاوني هاي 
کش��ور را به ط��ور جدي ت��ر وارد جریان 
اش��تغال کنیم که بر این اس��اس طرح هاي 
ب��ا محوری��ت حفظ اش��تغال موج��ود در 
بخش تعاون و ایجاد اش��تغال براي بانوان، 
 زن��ان سرپرس��ت خانوار و  اقش��ار کمتر 
به��ره مند اجتماعی نیز مورد حمایت مالي 
قرار مي گیرند.اشتغال زایی جزء جدا نشدنی 
وظیفه بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک 
تخصص��ي و در حمای��ت از فعالیت های 
تعاونی کش��ور اس��ت و در این حوزه برای 
توسعه اشتغال و پایداری آن همواره تالش 
و همچنین تاکن��ون در تمام حوزه هایی که 
باعث تثبیت و توانمندس��ازی مش��اغل می 
ش��ود، فعالیت نموده است.تسهیالت بانک 
توس��عه تعاون هم��واره در جهت توس��عه 
اقتصادی و اجتماعی کش��ور و فراهم کردن 
زمینه های عدالت اجتماعی در اختیار تمامی 
فع��االن اقتصادی در بخش های  غیر دولتی 

البته با اولویت تعاونی پرداخت شده است. 
حجت ا... مهدیان
مدیرعامل بانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون؛ حامی تعاونی های برتر

محمدعلی طهماس��بی- معاون 
وزی��ر جه��اد کش��اورزی در امور 
باغبانی در نشست مدیران عالی بانک 
کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی 
ب��ا اتحادی��ه ه��ا و تش��کل ه��ای 
تولیدکنندگان وصادرکنندگان زعفران 
که به میزبانی بانک کشاورزی برگزار 
شد، گفت: بانک کشاورزی همیشه 
پناه��گاه و ملج��ا برای مش��کالت 
بخش کش��اورزی بوده است.معاون 
وزی��ر جه��اد کش��اورزی در امور 
باغبانی با بیان ای��ن مطلب افزود:از 
آن جا که محصوالت صادراتی نظیر 
زعفران، پسته، کشکش، خرما و چند 

محصول دیگر که تولید انبوه داریم بایس��تی 60 تا 
70 درصد تولید صادر ش��ود تا تولیدکننده بتواند با 
خیال راحت فعالیت کند، لذا به دستور وزیر محترم 
جهاد کشاورزی مقرر شد تا جلسات هم اندیشی با 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان به ویژه تعاونی های 
تولی��د، فرآوری و صادرات تش��کیل ش��ود  تا در 
نتیجه آن یک خط اعتباری با ش��رایط س��هل تر در 
اختیار قرار بگیرد و اقدامات اثرگذاری برای رونق 

صادرات انجام شود.
بر اس��اس این گزارش، در ادامه این جلس��ه 
مهن��دس عل��ی اکب��ر مهرف��رد- قائم مق��ام وزیر 
جهادکش��اورزی در امور بازرگانی نیز با اش��اره به 
راه اندازی بورس زعفران در س��ال گذش��ته گفت: 
با توج��ه به اینکه عم��ده تولید زعف��ران در ایران 
ص��ورت می گیرد، لذا ب��ورس زعفران در صورت 
رعایت مقررات و استانداردها می تواند بین المللی 
ش��ود .وی بررس��ی چالش های س��ال ج��اری از 
دیدگاه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان و اطالع از 
انتظارات آن ها را بس��یار مهم دانست و تاکید کرد: 
بایس��تی به عنوان یک برنامه عملیاتی کوتاه مدت، 
یک زنجیره موقت یکس��اله ایج��اد کنیم که در آن 
تولیدکنندگان به امر تامین بپردازند و صادرکنندگان 
در زمینه صادرات و امور مرتبط با آن فعالیت کنند 
. وی افزود: همچنین باید پلی و نهادی ایجاد شود 
ب��رای تعیین قیمت و زیرکلید ب��ردن کاال از طریق 

بورس یا مدل های دیگر و دولت، بانک کشاورزی 
و صندوق حمایت از س��رمایه گ��ذاری هم از این 
سیس��تم حمایت کنند.مهرفرد بر حمایت هدفمند 
از زنجی��ره زعفران به عن��وان راه حلی کوتاه مدت 
تاکی��د کرد و با بیان این که مش��کل امروز صنعت 
زعفران فقط نقدینگی نیس��ت اظهار داش��ت: باید 
ب��رای این حمایت، الگوی هدفمند طراحی ش��ود، 
حلق��ه های زنجیره هماهنگ و مرتبط فعالیت کنند 
و ای��ن حلقه ها در صنعت زعفران کامل ش��ود.وی 
با اش��اره به این که صندوق سرمایه گذاری کاالیی 
برای جلوگیری از هیجانات و تنش ها موثر است، 
برای تهیه الگوی توس��عه پایدار اشتغال روستایی و 

حمایت هدفمند،  اعالم آمادگی کرد.
مرتض��ی ش��هیدزاده، رئیس هی��ات مدیره و 
مدیرعام��ل بانک کش��اورزی نیز در این نشس��ت 
ضم��ن اظه��ار خرس��ندی از میزبانی این جلس��ه  
گفت:این جلس��ه، پیرو دس��تور مهن��دس حجتی 
وزیرجهادکش��اورزی برای س��اماندهی صادرات و 
قیمت در بازاربرای محصوالتی نظیر زعفران، پسته، 
خرما، کش��مش و ... تشکیل ش��ده است. مهندس 
حجتی در حرکت بس��یار بدیعی ت��الش دارد تا با 
کمتری��ن دخالت دولت و با حمایت سیس��تم های 
اعتباری، عملکرد تولیدکنندگان و صادرکنندگان در 
بازار را بهبود می بخش��د.وی با اش��اره به جلسه با 
نمایندگان و صادرکنندگان مش��هور پسته در کرمان 

و نتای��ج مثبت آن اظهار داش��ت: به 
زودی ب��ازار بورس پس��ته با کمک 
فعاالن بخش تولی��د و صادرات در 
کرمان راه اندازی خواهد شد .شهید 
زاده افزود: جلس��ه امروز اختصاصا 
درمورد زعفران اس��ت چراکه باعث 
حس��رت و تاس��ف اس��ت درحالی 
ک��ه در سراس��ر دنیا ب��رای زعفران 
سرودست می شکنند، تولیدکنندگان 
ما در عسر و حرج باشند.وی تصریح 
کرد: بانک کش��اورزی ب��ا پرداخت 
تس��هیالت به صادرکنندگان پس��ته 
ک��ه از بازار ب��ورس خرید می کنند، 
می کوش��د تا نق��ش حمایتی خود 
را ایف��ا کند چراکه ب��ازار بورس ش��فافیت دارد و 
در آن ، تولید اس��تاندارد ، انبارها ش��ناخته شده  و 
تولیدکنندگان مش��خص هستند . اتخاذ رویه مشابه 
در مورد زعفران باعث می شود تا مشکالت گذشته 
کم شود وبا کنترل کیفیت محصول، قیمت زعفران 
ایران در بازار جهانی پایین نیاید.ش��هید زاده با بیان 
این که باید س��عی ش��ود مناف��ع تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان حفظ شود و بازار مناسب صادراتی 
توس��ط تولیدکنندگان کنترل شود،  اعالم آمادگی 
کرد تا با کمک منابع ریالی و ارزی صندوق توسعه 
مل��ی برای رونق بازار زعف��ران تالش کند.وی در 
ادامه گفت: برای بازاریابی و بازارس��ازی، بایستی 
بخ��ش خصوصی نیازهایش را بیان کند تا ما برای 
حل مش��کالت از آنها حمایت کنیم.شهید زاده با 
تاکی��د بر لزوم ایج��اد و تقویت زنجی��ره زعفران 
عنوان کرد: بایس��تی ارتباط قوی میان تولیدکننده 
و صادرکننده در تمام مراحل برقرار باشد تا تولید 
منطبق بر اس��تانداردها ، تقاضا و سلیقه بازار انجام 
شود و بانک کش��اورزی نیز از این رابطه حمایت 
م��ی کند.اگر این زنجیره تعریف ش��ود بس��یاری 
از مش��کالت ح��ل خواهند ش��د.وی افزود:مقرر 
اس��ت کارگروه های اس��تانی و مل��ی با همکاری 
وزارت جهادکش��اورزی و بانک کشاورزی ایجاد 
 ش��وندتا درارتباط با پشتیبانی از تولید و صادرات 

تصمیم گیری شود.

قرارداد ب��زرگ ترین وام خارج��ی با حضور 
محم��د خزاعی- رئیس س��ازمان س��رمایه گذاری 
و کم��ک های اقتصادی و فن��ی و همچنین چونگ 
مدی��ر اگزیم بان��ک کره جنوبی ب��ه ارزش بیش از 
8 میلی��ارد یورو در س��ئول به امضا رس��ید. هیات 
 ایرانی با مس��ئولیت محمد خزاعی، رئیس سازمان 
س��رمایه گذاری خارج��ی و نمایندگان��ی از بانک 
مرک��زی جمهوری اس��المی ای��ران و تع��دادی از 
بانک های تجاری کش��ورمان جه��ت امضا قرارداد 

مبادله وام به سئول سفر کرده بودند. 
محمد خزاعی در س��خنانی در ابتدای مراس��م 
امض��ای ق��رارداد خط اعتب��اری بی��ش از8 میلیارد 
یوروی��ی ب��ا اگزیم بانک ک��ره با توجه به س��وابق 
خ��وب رواب��ط وهم��کاری و با اش��اره ب��ه اینکه 
اقتصاد کره یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان اس��ت و 
توانمندی های تکنولوژیکی مطلوبی دارد، این خط 
اعتب��اری را گامی مهم در گس��ترش روابط بین دو 
کشور دانس��ت .وی اضافه کرد: بخش های دولتی 
و خصوصی ایران می توانند در چارچوب مقررات 

موجود از این وام استفاده کنند.
  مدیرعامل بانک توس��عه ص��ادرات با اعالم 
جزئی��ات قرارداد فاینانس 8 میلی��ارد یورویی ایران 
و کره جنوب��ی، گفت: »این ق��رارداد بین 12 بانک 
ایرانی، ازجمله بانک توسعه صادرات ایران و اگزیم 
بانک کره جنوبی منعقد ش��د«. عل��ی صالح آبادی 
با بی��ان این مطلب افزود: »براس��اس ای��ن قرارداد 
که با تالش بانک مرک��زی، وزارت اقتصاد به ویژه 
س��ازمان س��رمایه گذاری های خارجی و 12 بانک 
ایرانی منعقد ش��ده اس��ت، اگزیم بانک کره جنوبی 
از طری��ق بانک های عامل ایرانی، نس��بت به تأمین 
مالی پروژه های مختلف کش��ورمان در حوزه های 
عمرانی و تولیدی اقدام می کند«. به گفته مدیر عامل 
بانک توس��عه صادرات، در چارچوب این قرارداد، 
حداکثر دوره س��اخت هر پروژه 5 س��ال و حداکثر 
دوره بازپرداخ��ت منابع مالی اختصاص یافته به هر 
پروژه، 10 سال - پس از پایان دوره ساخت - تعیین 

ش��ده است .  مدیر اجرایی اگزیم بانک کره جنوبی 
نیز با تش��کر از تالش های سازمان سرمایه گذاری 
و هم��کاری ه��ای بانک مرکزی و سیس��تم بانکی 
ای��ران؛ امضا و اجرایی ش��دن این ق��رارداد را گام 
مهمی در توس��عه روابط اقتصادی دو کشور مبتنی 
 بر تامین منافع  مشترک دانست. چانگ تصریح کرد: 
پروژه های متعددی با تایید بانک مرکزی و سازمان 
سرمایه گذاری ایران می توانند از این خط اعتباری 

بهره مند شوند.
  الزم ب��ه ذکر اس��ت، بخ��ش دولتی و بخش 
خصوصی ه��ر دو می توانند از ای��ن خط اعتباری 
در کلیه پروژه هایی که ش��رایط استفاده از وام های 
خارجی را داشته باش��ند، استفاده کنند. پروژه های 
متع��ددی بویژه در ح��وزه بهداش��ت، حمل ونقل 
و ان��رژی پی��ش از این مورد مذاکره ق��رار گرفته و 
آم��اده معرفی ب��ه طرف کره ای هس��تند که پس از 
امضای قرارداد وام توس��ط سیستم بانکی کشور و 
با مصوبه دولت ب��رای تضمین وام مذکور، وزارت 
امور اقتصادی و دارای��ی برای صدور ضمانت نامه 
وام اق��دام خواهد کرد. قبل از ای��ن نیز قرارداد وام 
یک میلیارد و هفت صد میلیون دالر با اگزیم بانک 
چین برای برقی کردن راه آهن تهران - مشهد امضاء 
ش��د و همچنین قرارداد 2/2 میلیارد یورو با روسیه 
برای بخ��ش انرژی و حمل ونق��ل امضا و اجرائی 

شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

بانک کشاورزی؛ پناهگاه بخش کشاورزی است
مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعالم کرد

 عاملیت 12 بانک در فاینانس 
8 میلیارد یورویی کره جنوبی با ایران


