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مقدمه
تعاوني.هاي.اعتبار.در.جهان.به.عنوان.مؤسسات.تأمین.مالي.خرد.و.به.صورت.یک.تعاون.
محض.گسترش.یافته.اند...در.کشورهاي.پیشرفته.اي.مانند.کانادا.و.آمریکا.با.وجود.بازارهاي.مالي.
توسعه.یافته.و.سیستم.بانکي.قدرتمند،..تعاوني.هاي.اعتبار.یا.اتحادیه.هاي.اعتباري.توانسته.اند.با.
ضریب.نفوذ.بیش.از.4۰.درصدي.به.تمام.مردم.خدمات.مالي.و.اعتباري.ارائه.نمایند...در.حال.
حاضر،..97.کشور.عضو.شوراي.جهاني.تعاوني.هاي.اعتبار.هستند.که.با.منابعي.بیش.از.یک.
تریلیون.دالر.به.بیش.از.183میلیون.نفر.عضو.خود.ارائه.خدمت.می.کنند...از.نظر.مقررات.جاري.
ایران.تنها.تعاوني.هاي.اعتبار.صنفي.که.براساس.اشتراك.معین.شغلي.تشکیل.می.شوند،..مجاز.به.
فعالیت.اند...ضریب.نفوذ.تعاوني.هاي.اعتبار.مجاز.در.جمعیت.کشور.کمتر.از.نیم.درصد.است.و.

عماًل.در.تأمین.مالي.نیازهاي.اعتباري.اعضاء.بسیار.کم.اثرند..
توسعه.و.رفاه.اقتصادي.بدون.نظام.مالی.فعال.و.پیشرو.نمي.تواند.به.نقطه.مطلوبي.دست.یابد...
تأمین.مالي.پروژه.هاي.تولیدي.و.گسترش.آن.زمینه.افزایش.رشد.درآمد.ملي.را.فراهم.مي.آورد.و.
تأمین.مالي.نیازهاي.مصرفي.اقشار.مختلف.درآمدي،..موجبات.افزایش.رفاه.و.کیفیت.زندگي.آن.ها.
را.باعث.مي.شود...در.این.میان،..بازارهاي.پول.و.سرمایه.و.نهادهاي.اعتباري.در.کشورهاي.توسعه.
یافته.با.ارائه.انواع.خدمات.و.نوآوري.هاي.مالي.و.اعتباري،..با.اعمال.نظارت.هاي.مؤثر.قانوني.در.
حال.فعالیت.اند..یکي.از.مباحث.موجود.در.بحث.تأمین.مالي،..مقوله.تأمین.مالي.خرد..است.که.
هدف.اصلي.آن.تأمین.اعتبار.مصرفي.و.تولیدي.دهک.هاي.پایین.درآمدي.و.بنگاه.هاي.کوچک.و.

متوسط.است..
.هرچند.در.متون.اقتصاد.توسعه،..تأمین.مالي.خرد.به.عنوان.ابزاري.براي.فقرزدایي.در.مناطق.
محروم.به.ویژ.ه.مناطق.روستایي.مطرح.است،..اما.در.بسیاري.از.کشورهاي.توسعه.یافته.از.جمله.
آمریکا،..کانادا.و.استرالیا.مقوله.تأمین.خرد.به.اعطاي.تسهیالت.خرد.و.عموماً.مصرفي.مورد.نیاز.
اقشار.واقع.در.دهک.هاي.پایین.درآمدي.گفته.مي.شود...یکي.از.نهادهاي.مهم.و.با.سابقه.طوالني.
در.امر.تأمین.مالي.خرد،..تعاوني.هاي.اعتباري.هستند.که.توانسته.اند.در.بیش.از.97.کشور.جهان.و.

با.گستره.زیادي.به.فعالیت.بپردازند..
.این.مؤسسات.با.توجه.به.اینکه.در.پي.حداکثرسازي.سود.و.منافع.سهامداران.خود.نیستند،..
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بلکه.مبتني.بر.اصول.تعاون،..منافع.اعضاءي.خود.را.حداکثر.می.کنند،..بدین.ترتیب.کمترین.نرخ.
سود.را.از.تسهیالت.دریافت.مي.نمایند..

ایده.تعاوني.اعتبار.یا.بانک.مردم.به.سال.هاي.اواسط.قرن.نوزدهم.و.کشور.آلمان.بر.مي.

گردد...هرمان.شولتسه.دلیش.و.رایفایزن.نخستین.کساني.بودند.که.این.ایده.را.در.آلمان.گسترش.

دادند...از.آن.پس.و.در.طول.تاریخ.همواره.فعالیت.این.تعاوني.ها.به.ویژه.در.آمریکاي.شمالي.

رو.به.رشد.بوده.است...با.توجه.به.اینکه.تعاونی.های.اعتبار.با.جمع.آوری.و.تجهیز.منابع.از.طریق.

سرمایه.های.اندك.اقشار.کم.درآمد،.جهت.رفع.نیاز.های.اعتباری.اعضاء.تشکیل.می.شود.در.ایران.نیز.

ابتدا.در.محیط.های.کارگری.شکل.گرفت..تشکیل.این.نوع.تعاونی.ها.با.استقبال.کارگران.مواجه.شد.

و.سپس.در.محیط.های.اداری.نیز.گسترش.یافت.به.نحوی.که.از.تعاونی.های.کارگری.نیز.پیشی.
گرفت..

در.واقع.می.توان.گفت.که.این.دسته.از.تعاونی.ها.از.جمله.قدیمی.ترین.تعاونی.های.ایجاد.شده.

در.کشور.هستند.و.در.آغاز.با.هدف.تجمیع.پس.انداز.ها.و.سپرده.های.اندك.افراد.و.رفع.نیاز.های.

اعتباری.خرد.آن.ها.تشکیل.شده.اند.و.براساس.قانون.غالبا.در.گروه.های.شغلی.خاص.نظیر.کارمندان.

موسسات.و.ادارات.دولتی،.فرهنگیان.و.کارگران.تشکیل.گردیده.اند...در.واقع.این.دسته.از.تعاونی.ها.

نقش.موثری.در.رفع.نیاز.های.اعتباری.اعضاء.در.مقاطع.حساس.از.جمله.در.زمینه.های.تحصیل،...
رهن.و.اجاره.و.ساخت.مسکن،.ازدواج،.بیماری.و.......داشته.اند..

فعالیت.های.تعاونی.های.اعتبار.دارای.جنبه.های.ارزشی.است.زیرا.اعتبار.الزم.را.برای.رفع.

مشکالت.عموم.مردم.مهیا.می.کنند،.بدون.آنکه.بار.مالی.خاصی.بر.بودجه.عمومی.کشور.ایجاد.کنند..

تعریف تعاونی های اعتبار
تعاوني.اعتباري.طبق.تعریف.برتود.و.هینتون..تعاوني.هایي.هستند.که.به.اعضاءي.خود.از.محل.
پس.اندازهاي.جمع.آوري.شده.توسط.خود.آن.ها،.وام.پرداخت.می.کنند..این.تعریف،..یک.تعریف.
بسیار.ساده.است.که.با.اهداف.تعاوني.هاي.اعتباري.تطبیق.کامل.ندارد؛.اما.به.واسطه.اینکه.تعاوني.
اعتباري.یک.تعاوني.است،.تمام.خصوصیات.و.اهداف.تعاوني.ها.را.دارد..در.این.تعریف.معنایي.
ضمني.نیز.نهفته.است.و.آن.اینکه.اداره.کردن،.مالکیت.و.منافع.این.مؤسسات.متعلق.به.اعضاء.بوده.
و.حتي.به.گفته.کرتی.".تعاوني.اعتباري.خالص.ترین.نوع.تعاوني.یا.تعاوني.محض.است..".در.این.
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مؤسسات.نه.تنها.مبادالت.تجاري.محدود.به.اعضاءست،..بلکه.اعضاءي.این.تعاوني.ها.نیز.محدود.

به.جوامع.خاص.بوده.که.وجه.اشتراك.آن.ها.شغل،..محل.سکونت.یا.هر.نوع.اشتراك.دیگري.
است..)قضاوی.و.همکاران،.139۰(

تعاونی های اعتبار در ایران
براساس.ماده.2.قانون.شرکت.های.تعاونی.مصوب.135۰.و.اهداف.تشکیل.تعاونی.مندرج.در.
ماده.84..این.قانون،.شرکت.های.تعاونی.اعتبار،.تعاونی.هستند.که.به.منظور.رفع.نیازمندی.های.اعضاء.
بین.افراد.گروه.های.شغلی.مختلف.تشکیل.می.شوند..تعاونی.های.اعتبار.براساس.نوع.عضویت.به.
گرایش.های.مختلفی.تقسیم.شده.اند.که.بر.مبنای.تعریف.شرایط.عضویت.مندرج.در.اساسنامه.ارائه.
شده.اند.شامل.گرایش.های.کارمندی،.فرهنگیان،.کارگری،..گروه.های.شغلی.و.آزاد.هستند.که.در.
حال.حاضر.براساس.مصوبه.شورای.پول.و.اعتبار.در.سال79.و.86.فعالیت.تعاونی.های.اعتبار.آزاد.
ممنوع.و.غیر.مجاز.شمرده.شد.و.تعاونی.های.اعتباری.صنفی.و.گروه.شغلی.نیز.مکلف.به.بازگشت.

در.محل.ادارات.خود.شدند..
اساسنامه. طبق. لزوماً. نه. از.سراسر.کشور. به.معنای.عضوپذیری. آزاد. اعتبار. تعاونی.های. .
تعاونی.های.اعتبار.و.بر.مبنای.صرف.محدود.به.فضای.اداری.با.رویکرد.اقتصادی.از.نیمه.دوم.
دهه.7۰.آغاز.به.فعالیت.کرده.اند؛..این.تعاونی.ها.در.مقابل.شرکت.های.تعاونی.اعتبار.گروه.های.
شغلی.قرار.می.گیرند.و.به.لحاظ.عضویت.و.ارائه.خدمات.محدود.به.قشر.خاصی.نیستند.و.کلیه.
اقشار.سراسر.کشور.را.در.برمی.گیرند..عملکرد..این.تعاونی.ها..ایجاد.محدودیت.هایی.در.فعالیت.
تعاونی.های.اعتبار.و.چالش.هایی.برای.متولیان.بخش.پولی.کشور.را.موجب.شد..روند.شکل.گیری.
شرکت.های.تعاونی.اعتبار.پس.از.تشکیل.وزارت.تعاون.در.سال.137۰.براساس.گزارش.دفتر.
مطالعات.اقتصادی.مرکز.پژوهش.های.مجلس.مبنی.بر.بررسی.مسائل.و.مشکالت.شرکت.های.
تعاونی.اعتبار.با.رویکرد.اصالح.قانون.بخش.تعاون.در.اردیبهشت.ماه.سال.139۰.روند.تشکیل.
تعاونی.های.اعتبار.به.ثبت.رسیده.نشان.می.دهد.که.در.طی.دهه.اول.پس.از.تشکیل.وزارت.تعاون.
)از.سال137۰.(.این.روند.سیر.صعودی.داشته.و.طی.سال.های.72.تا77.تقریباًً..این.روند.ثابت.
و.از.سال.1377.با.جهش.مواجه.گردیده.است...از.سال.138۰.به.بعد..این.روند.سیر.نزولی.پیدا.
کرده.و.از.سال.1384.تا.1388.تشکیل.تعاونی.های.اعتبار.تقریباًً.به.صفر.نزدیک.شده.است..این.در.
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حالی.است.که.در.همین.دوره،.درخواست.های.واصله.به.ادارات.کل.تعاون.استان.ها.برای.تشکیل.

شرکت.های.تعاونی.از.طرف.طیف.گسترده.متقاضیان.اعم.از.گروه.های.شغلی.و.اجتماعی.افزایش.

یافته،.ولی.با.توجه.به.ممنوعیت.تشکیل.و.همچنین.شرایط.خاص.تعیین.شده.از.طرف.بانک.
مرکزی.تشکیل..این.تعاونی.ها.امکان.پذیر.نبوده.است..)مرکز.پژوهش.های.مجلس،.139۰(

براساس.آخرین.و.جدیدترین.گزارش.واقع.در.وبسایت.مرکز.آمار.و.اطالعات.راهبردی.

وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.در.قالب.ویژه.نامه.آماری.روز.جهانی.تعاون.که.در.دوازدهم.

تیرماه.سال.14۰۰.منتشر.شده.تعداد.تعاونی.های.فعال.تا.پایان.سال.1399..حدود.69.هزار.تعاونی.

با.57.میلیون.نفر.عضو.و.1.میلیون.و.37۰.هزار.نفر.شاغل.بوده.است؛.از.این.میزان.تا.پایان.سال.

مذکور689.مورد،.حدود.1.درصد.تعاونی.اعتبار.با.بالغ.بر.445.هزار.نفر.عضو.و.قریب.به.6۰.هزار.

نفر.شاغل).بالغ.بر.4.درصد(.بوده.است..که.با.توجه.به.فرآیند.رو.به.افول.این.تعاونی.ها.آمار.آن.در.
حال.حاضر.کمتر.از.این.مقدار.می.باشد..
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طبق.آخرین.گزارشات.سامانه.جامع.تعاون.تفکیک.انواع.تعاونی.ها.به.شرح.ذیل.است:
جدول۱: سامانه جامع هوشمند تعاون،تابستان ۱۴۰۱

جدول.پراکندگی.تعداد.تعاونی.ها.به.تفکیک.استانی.به.شرح.ذیل.می.باشد:

جدول 2: سامانه جامع هوشمند،تابستان ۱۴۰۱

سرمایه فعلی - هزار ریالتعدادعنوان گرایش

412,177,6۰۰اتحادیه..کارمندی.)اعتبار(

11,۰29,996,۰32آزاد.)اعتبار(

49,۰41,385,5۰۰سایر.)اعتبار(

73573,3۰5,۰75,989فرهنگیان.)اعتبار(

5432۰2,۰67,815,111کارمندی.)اعتبار(

76298,471,797,763کارگری.)اعتبار(

7۰11,۰83,928,247,995جمع

سرمایه فعلی - هزار ریالتعداداستان

24437,444,12۰آذربایجان.شرقی

431,279,845,151آذربایجان.غربی

435,4۰۰,2۰۰اردبیل

42298,523,7۰2,6۰۰اصفهان

6154,812,1۰5البرز

811,499,9۰۰ایالم

6783,244بوشهر

15369,243,586,765تهران

21,714,5۰۰خراسان.جنوبی

4۰1۰5,546,689,29۰خراسان.رضوی

49,۰9۰,۰۰۰خراسان.شمالی
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189,194,573,895خوزستان

2471,965,16۰,638زنجان

1151,538,182سمنان

834,455,6۰۰سیستان.و.بلوچستان

271,894,9۰4,195فارس

197,69۰,۰۰۰فرااستانی

1134,216,694قزوین

413,958,879قم

1۰945,98۰لرستان

24521,۰66,535,774مازندران

1515,159,26۰مرکزی

57,252,33۰هرمزگان

161۰4,652,775همدان

2821,588,63۰چهار.محال.و.بختیاری

5۰838,9۰3,373کردستان

8791,449,6۰۰کرمان

3577,329,517کرمانشاه

721,433,35۰کهگیلویه.و.بویراحمد

824,71۰,9۰1گلستان

212,352,485,452گیالن

3874,735,۰95یزد

7۰11,۰83,928,247,995جمع
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در.این.بین.قریب.به.29۰.مورد.از.تعاونی.ها.دارای.مجوز.رسمی.فعالیت.از.بانک.مرکزی.

می.باشند..متاسفانه.برخی.از.تعاونی.های.اعتبار.بزرگ.مانند.ایران.خودرو.همچنان.بدون.مجوز.از.
بانک.مرکزی.مشغول.به.فعالیت.هستند..

عملکرد تعاونی های اعتبار در دنیا
طبق.آخرین.آمار.جهانی.موجود.در.دنیا.قریب.به.88.هزار.تعاونی.اعتبار.وجود.دارد.که.جامعه.ای.
39۰.میلیون.نفری.را.پوشش.داده.است.و.عضو.رسمی.دارند.و.در.118.کشور.رواج.یافته.اند..نکته.
قابل.توجه.ضریب.نفوذ.12٪..تعاونی.های.اعتبار.در.دنیا.می.باشد..میزان.دارایی.های.این.تعاونی.ها.
در.جهان.چیزی.نزدیک.به.35۰۰.میلیارد.دالر.می.باشد.که.میزان.گردش.سرمایه.در.آن.ها.29۰۰.

میلیارد.دالر.است..

شکل 2: آمار تعاونی های اعتبار در دنیا 2۰22

نکته.قابل.توجه.دیگری.که.در.خصوص.متوسط.میانگین.سنی.اعضاء.تعاونی.های.اعتبار.وجود.

دارد..در.آمریکا.شمالی.تقریباً.همه.اعضاء.تعاونی.های.اعتبار.بین.45.–.65.سال.سن.دارند.که.حاکی.

از.کارکرد.پس.اندازی.و.حمایتی..این.تعاونی.های.اعتبار.برای..ایام.بازنشستگی.و.کهنسالی.است...که.
در.دنیا..این.نسبت.به.طور.متوسط.71.درصد.است..

اما.در.جوامع.آفریقایی.این.ماجرا.متفاوت.است.و.نزدیک.به.4۰.درصد.اعضاء.اتحادیه.های.

اعتبار.دارای.میانگین.سنی.31-41.سال.هستند.و.به.عنوان.ابزاری.رفاهی.نیز.نقش.پررنگی.پیدا.
خواهد.کرد..
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در.سال.2۰21.تعاونی.های.اعتبار.در.قاره.های.اروپا،.آفریقا.و.آسیا.رشد.دارایی.ها.و.عضویت.

اعضاء.را.به.عنوان.یکی.از.مهم.ترین.ماموریت.های.خود.قرار.داده.اند.و.در.این.سال.به.ترتیب.با.

نرخ.رشد.83٪،.8۰٪.و.57٪.رکورد.خوبی.را.رقم.زده.اند.)گزارش.اتحادیه.جهانی.تعاونی.اعتبار،.

2۰22(..یکی.دیگر.از.مهم.ترین.راهبرد.های.تعاونی.های.اعتبار.مبحث.دیجیتال.پایه.شدن.خدمات.

و.فعالیت.های.آن.ها.است.که.حداقل.75.درصد.از.اتحادیه.اعتباری.در.هر.قاره،.به.جز.آمریکای.
شمالی،..این.موضوع.را.به.عنوان.اولویت.اصلی.در.سال.2۰22رتبه.بندی.کرده.اند..

مساله.قابل.توجه.دیگر.دریافت.مالیات.از.تعاونی.های.اعتبار.در.دنیاست..در.استرالیا.و.اروپا.

به.ترتیب.1۰۰٪.و.73.٪.تعاونی.های.اعتبار.مشمول.مالیات.هستند.که.این.رقم.در.آمریکا.و.آفریقا.

به.5۰.٪.می.رسد.و.در.مناطقی.نظیر.آمریکای.التین.و.کشور.های.شبه.جزیره.کارائیب.به.زیر.2۰.
درصد.نیز.تنزل.پیدا.می.کند..

در.جدول.زیر.برخی.عملکرد.و.ضریب.نفوذ.این.تعاونی.های.اعتبار.را.در.آمریکا،.کانادا،.هند.و.
استرالیا.مورد.بررسی.قرار.خواهیم.داد:

جدول 3: گزارش سال 2۰22 اتحادیه جهانی تعاونی اعتبار

تعداد نام کشور
ضریب دارایی )USD( وام )USD(تعداد اعضاتعاونی ها

نفوذ

6۰.96.٪5۰4213۰,949,4171,279,۰74,884,6952,۰83,372,357,463آمریکا

42.58.٪4341۰,698,157336,936,9۰۰,958417,993,61۰,224کانادا

3۰.65.٪575,۰63,2218۰,9۰8,363,636112,949,818,182استرالیا

9.85.٪191892,6۰1,4721۰9,255,۰۰1,8162۰6,353,658,۰44هند
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نکته.قابل.توجه.این.است.که.در.دهه.اخیر.در.کشور.های.آمریکا.و.استرالیا.تعداد.تعاونی.های.

اعتبار.رو.به.کاهش.اما.میزان.دارایی.و.ضریب.نفوذ.آن.ها.در.حال.افزایش.است.که.دلیل.این.امر.

را.می.توان.در.سیاست.های.تشویقی.ادغام.تعاونی.های.کوچک.و.تبدیل.آن.ها.به.یک.تعاونی.

بزرگ.قلمداد.کرد..از.طرفی.دیگر.در.کشوری.مانند.هند.شاهد.تعداد.باالی.تعاونی.های.اعتبار.و.

میزان.ضریب.نفوذ..اندك.آن.و.سرمایه.پایین..این.تعاونی.ها.هستیم.که.نشان.از.تداوم.روند.سنتی.
تعاونی.های.اعتبار.به.صورت.خرد.در..این.کشور.دارد..

لذا.به.نظر.می.رسد.در.کشور.های.غربی.توسعه.و.گسترش..این.نهاد.تعاونی.در.دستور.کار.

دولتمردان..این.کشور.ها.بوده.است.و.از.طرفی.در.جهت.بازدهی.نسبت.به.مقیاس.و.کاهش.
هزینه.های.جاری..این.تعاونی.ها.نیز.گام.برداشته.اند.

مساله.مهم.دیگر.نظارت.های.قانونی.و.عملکردی.در.تعاونی.های.اعتبار.است..در.آمریکا.و.

انگلیس.نهاد.هایی.فارغ.از.بانک.مرکزی.وظیفه.هدایت.گری،.تنظیم.گری.و.نظارت.بر.تعاونی.های.

اعتبار.را.بر.عهده.دارد..به.طور.مثال.در.آمریکا.اداره.ملی.تعاونی.های.اعتبار)NCUA(.کلیه.وظایف.

مرتبط.با.فعالیت.این.بخش.از.بازار.پول.را.در.اختیار.دارد.که.به.صورت.مستقل.از.بانک.مرکزی.
آمریکا.و.زیر.نظر.دولت.فدرال.آمریکا.فعالیت.می.کند..

این.اداره.دارای.سه.عضو.هیات.مدیره.است.که.توسط.رئیس.جمهور.و.با.تصویب.مجلس.

سنا.به.مدت.6.سال.تعیین.می.شوند.و.کلیه.مقررات.و.سازماندهی.فعالیت.تعاونی.های.اعتبار.با..
این.اداره.می.باشد..

البته.الزمه.وجود.چنین.ساختار،.نیازمند.استقالل.ارکان.تصمیم.گیر.اقتصاد.از.یکدیگر.و.

راهبری.توسط.یک.نهاد.باال.دستی.است.که.متشکل.از.همه..این.ساختار.های.پولی.و.مالی.باشند.

که.در.سایر.کشور.ها.شورای.ثبات.مالی..این.وظیفه.را.بر.عهده.دارد.و.همه.ارکان.بازار.های.پول.و.
سرمایه.موظف.به.پیروی.از.خط.مشی.های..این.شورا.می.باشند..

اکنون.با.توجه.به.شرایط.موجود.تعاونی.های.اعتبار.در.کشور.که.پیشتر.به.آن.پرداختیم.و.

مواردی.که.در.خصوص.جایگاه.تعاونی.های.اعتبار.در.دنیا.اشاره.کردیم.قصد.داریم.آسیب.شناسی..

این.موارد.در.کشور.را.بررسی.کنیم.و.مدل.های.عملیاتی.و.جایگزین.قانونی.و.اجرایی.را.در.انتهای.
بحث.مطرح.کنیم..
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چالش های تعاونی های اعتبار در ایران
با.توجه.به.نکات.حاصله.از.مصاحبه.با.خبرگان.و.مسئولین.تعاونی.های.اعتبار.ضرورت.بررسی.

چالش.های.احصا.شده.در.ذیل.برای.هرگونه.اقدام.بعدی.واجب.و.ضروری.می.باشد:
عدم.نهاد.متمرکز.در.جهت.تصمیم.گیری.و.قانون.گذاری.برای.تعاونی.های.اعتبار؛..1
عدم.تفکیک.قوانین.حوزه.نظارتی.برای.تعاونی.ها.با.حجم.فعالیت.های.خرد،.متوسط.و...2

کالن؛
عدم.آموزش.کافی.نیروهای.مدیریتی.و.آگاهی.نسبت.به.فعالیت.های.پولی؛..3
هزینه.های.نظارتی.سنگین.و.عدم.تکافوی.هزینه.های.آن.بر.تعاونی.های.خرد؛..4
بود.اتحادیه.فعال.و.منسجم.برای.قدرت.چانه.زنی.تعاونی.های.اعتبار...5

۱. عدم نهاد متمرکز تصمیم گیر
در.خصوص.این.مساله.باید.توجه.داشت.که.بعد.از.تالطمات.و.بحران.های.شکل.گرفته.توسط.
تعاونی.های.اعتبار.آزاد.در.سال.79،.بانک.مرکزی.مسئول.نظارت.بر.عملکرد.تعاونی.های.اعتبار.
شد.در.صورتی.که.همچنان.مجوز.آغاز.فعالیت.یا.انحالل.آن.به.وسیله.وزارت.تعاون.صورت.

می.گرفت..
پیشنهاد:..لذا.وجود.دو.مرجع.تصمیم.گیر.برای.این.تعاونی.ها.و.با.توجه.به.کاستی.های.صورت.
گرفته.در.گذشته.برای.اصالح.نیازمند.وحدت.مرجعیت.در.نظارت،.راهبری.و.مقررات.گذاری.این.
تعاونی.هاست.که.با.توجه.به.اعالم.آمادگی.معاونت.تعاون.وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.
پیشنهاد.می.گردد.کلیه.این.وظایف.به.این.معاونت.محول.گردد.و.مسئولیت.نظارت.و.قانون.گذاری.

در.راستای.خط.مشی.های.کلی.بانک.مرکزی.را.بپذیرد..

2. عدم تفکیک قوانین نظارتی
با.توجه.به.تفاوت.حجم.فعالیت.های.تعاونی.های.اعتبار.در.کشور.و.سرمایه.آن.ها.بخش.قابل.
توجهی.از.تعاونی.ها.نیازمند.قوانین.حمایتی.و.سبک.تر.در.حوزه.نظارت.می.باشد..در.حال.حاضر.
از.بین.23۰.تعاونی.اعتبار.دارای.مجوز.از.بانک.مرکزی.تنها.12.مورد.از.آن.ها.سرمایه.بیش.از.1.
میلیارد.تومان.دارند.که.نیازمند.قوانین.نظارتی.و.حسابرسی.می.باشند.و.در.خصوص.سایر.تعاونی.ها.

می.توان.از.ظرفیت.اتحادیه.های.استانی.برای.حسابرسی.و.نظارت.بر.فعالیت.استفاده.نمود..
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پیشنهاد:..به.نظر.می.رسد.سطح.بندی.قوانین.نظارتی.و.تفکیک.حوزه.های.نظارتی.خرد.و.کالن.

در.راستای.رفع.این.مشکل.نیز.می.تواند.امری.راهگشا.باشد.و.حتی.ادغام.و.تجمیع.تعاونی.های.

اعتبار.کوچک.و.تبدیل.به.تعاونی.های.سراسری.یا.صنفی.کشوری.نیز.می.تواند.عملیات.مالی.این.
شرکت.ها.را.توجیه.پذیر.و.نظارت.بر.آن.ها.را.منطقی.تر.و.اعمال.قوانین.را.بهتر.و.شفاف.تر.کند..

3. کمبود نیروی متخصص در تعاونی های گروه شغلی
با.توجه.به.تخصصی.بودن.فعالیت.های.پولی.و.نیازمندی.به.نیروی.متخصص.در.کنترل.و.
تخصیص.بهینه.منابع.و.گسترش.فعالیت.های.تعاونی.های.اعتبار..این.امر.در.تعاونی.های.گروه.
شغلی.به.سختی.قابل.احصا.و.تعیین.است.زیرا.اکثرا.افراد.در.گروه.های.شغلی.غیر.مرتبط.با.
فعالیت.های.سرمایه.گذاری.و.اقتصادی،.آشنایی.جدی.با..این.حوزه.نداشته.و.اکثرا.افراد.موجود.در.

.این.زمینه.بر.اثر.تجربه.و.فعالیت.به..این.آگاهی.ضمنی.و.نسبی.دست.یافته.اند..
پیشنهاد:  لذا.با.توجه.به.ماده.43.قانون.بخش.تعاون.اقتصاد.جمهور.اسالمی.ایران.مصوب.
1393.وظیفه.آموزش.و.ارتقا.سطح.دانش.تعاونی.ها.بر.عهده.اتحادیه.های.تخصصی.می.باشد.که.
در.این.زمینه.با.حمایت.های.معاونت.تعاون.اتحادیه.ها.می.بایست.پویا.تر.و.فعال.تر.در.حوزه.ترویج.

و.آموزش.ورود.کنند..

۴. عدم تکافوی هزینه های جاری و نظارتی
طبق.دستور.العمل.فعالیت.و.نظارت.بر.شرکت.های.تعاونی.اعتبار.مصوب.1396.شورای.پول.
و.اعتبار..این.شرکت.ها.تنها.می.توانند.در.حوزه.عقود.قرض.الحسنه.فعالیت.کنند.و.انجام.سایر.عقود.

اسالمی.و.بانکی.برای.آن.ها.ممنوع.می.باشد..
با.توجه.به.بخشنامه.بانک.مرکزی.برای.فعالیت.های.قرض.الحسنه.حداکثر.تا.سقف.4.درصد.

به.عنوان.کارمزد.می.توان.از.تسهیالت.گیرنده.دریافت.کرد..
اما.در.بسیاری.از.تعاونی.های.اعتبار.به.دلیل.نیاز.به.نیروی.تخصصی.حسابداری.و.اداری.در.
تعاونی.های.اعتبار.و.با.توجه.به.هزینه.های.حقوق.و.دستمزد.و.سرمایه.اندك.کمتر.از.1.میلیاردی.این.
تعاونی.ها.در.واقع.با.زیان.عملیاتی.مواجه.خواهند.بود.و.تعاونی.های.اعتبار.بزرگ.نیز.به.واسطه.
حجم.باالی.گردش.مالی.و.تعداد.زیاد.اعضاء.می.توانند.در.ابعاد.بزرگتر.با.کارمزد.4.درصد.به.

فعالیت.خود.ادامه.دهند..
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پیشنهاد:..لذا.در.این.خصوص.به.نظر.می.رسد.در.راستای.استیفای.حق.تعاونی.های.خرد.)سرمایه.

کمتر.از.2.میلیارد.تومان(.اجازه.سرمایه.گذاری.برای.جبران.هزینه.های.جاری.و.نظارتی)حقوق.و.

دستمزد،.هزینه.حسابرسی،.انتشار.صورت.مالی.و...(.حداکثر.تا.میزان.2۰.درصد.سرمایه.پایه.مفید.
فایده.خواهد.بود..

در.خصوص.استفاده.از.عقود.نیز.افزودن.عقود.مبادله.ای.برای.فروش.اقساطی.یا.اجاره.به.شرط.

تملیک.تا.حد.فردی.5.درصد.سود.و.حد.جمعی.این.عقود.تا.3۰.درصد.سرمایه.پایه.مفید.فایده.
خواهد.بود..

5. نبود اتحادیه سراسری کشور
تعاونی.ها.عمدتا.به.دلیل.حفظ.قدرت.چانه.زنی.خود.در.بازار.و.مقابل.دولت.ها.اقدام.به.
تأسیس.این.نهاد.خصوصی.می.کنند.که.در.آن.با.استفاده.از.قدرت.نمایندگی.و.سندیکایی.اتحادیه.ها.

بتوانند.نسبت.به.احقاق.حق.تعاونی.ها.اقدام.نمایند..
تعاونی.های.اعتبار.به.دلیل.نداشتن.اتحادیه.های.منسجم.استانی.و.سراسری.کشوری.دچار.
ضعف.در.قدرت.چانه-زنی.با.دولت.و.سازمان.ها.به.ویژه.بانک.مرکزی.هستند.و.وجود.برخی.
روابط.ضعیف.و.اتحادیه.های.استانی.پراکنده.که.بعضا.تعداد.اعضاء.آن.ها.بسیار.اندك.است.مانع.از.

اجماع.قدرت.جمعی.و.اثربخشی.اتحادیه.ها.خواهد.شد..
پیشنهاد:.اتاق.های.استانی.تعاون.اقدام.به.جمع.آوری.و.تشکیل.اتحادیه.های.استانی.نمایند.که.
در.بین.آن.ها.یک.اتحادیه.سراسری.کشوری.با.عضویت.الاقل.نیمی.از.تعاونی.های.اعتبار.سراسر.
کشور.شکل.گیرد.و.ضمن.تفویض.برخی.اختیارات.نظارتی.و.مشورتی.در.آموزش.و.راهنمایی.

تعاونی.های.اعتبار.نیز.کمک.کننده.باشند..
این.نهاد.می.تواند.عالوه.بر.تالش.و.چانه.زنی.برای.حفظ.منافع.تعاونی.های.اعتبار،.بازوی.
نظارتی.و.کمکی.بخش.دولتی.برای.ریل.گذاری.و.اجرای.سیاست.های.پولی.در.بخش.تعاونی.های.

اعتبار.باشد..

پیشنهادات اصالحی دستورالعمل بانک مرکزی
با.طراحی.و.اجراي.صحیح.تعاونی.های.اعتبار،.وظیفه.اصلی.این.نهادها.که.تأمین.اعتبار.براي.
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نیازهاي.مصرفی.خانوارها.است.تبیین.شود...این.وظیفه،.کارویژه.مشخص.تعاونی.های.اعتبار.

است.که.به علت.ویژگی.هاي.خاص.این.نهادها.به.بهترین.شکل.از.عهده.آن.بر.می.آیند...اکنون.هر.

چند.نهادهاي.دیگري.مانند.بانک.ها.در.پاسخگویی.به..این.نیاز.فعالیت.هایی.انجام.می.دهند.اما.به.

علت.اینکه.هدفشان.امر.دیگري.مانند.حداکثرسازي.سود.سهامداران.است.به.خوبی.از.عهده..این.

وظیفه.بر.نمی.آیند؛.بنابراین.باید.تأمین.اعتبار.براي.خانوارها.را.به.نهادي.تخصصی.مانند.تعاونی.

اعتبار.سپرد..در.این.صورت.هم.نیاز.خانوارها.مرتفع.می.شود.و.هم.بانک.ها.به.وظیفه.هاي.اصلی.
خود.در.پویایی.اقتصاد.کشور.می.پردازند..

در.خصوص.اصالحیه.دستور.العمل.شورای.پول.و.اعتبار.در.خصوص.تأسیس،.فعالیت.و.
نظارت.بر.شرکت.های.تعاونی.اعتبار.پیشنهاداتی.تنظیم.گردیده.است:

.أ...در.ماده.1.در.بند.1و6.اتحادیه.مرکزی.نظارت.و.هماهنگی.تعاونی.های.اعتبار.گروه.شغلی..��
تعریف.گردد..

.ب..در.ماده4.به.جای.بانک.مرکزی،.معاونت.تعاون.قید.گردد...��
.ج...در.ماده.7.اساسنامه.مورد.تأیید.معاونت.تعاون.مبنا.قرار.گیرد...��
.د..در.ماده.14.و.15.سابقه.فعالیت.مرتبط.نیز.عالوه.بر.تحصیالت.اضافه.گردد...��
.ه..ماده.19.باید.بر.مبنای.تصمیمات.معاونت.تعاون.باشد...��
.و..ماده.26.و.27.اجازه.نامه.تأسیس.و.فعالیت.را.به.معاونت.تعاون.منتقل.و.مرجع.رسمی.صدور..��

را..این.معاونت.در.نظر.بگیرد..
.ز..ماده.33.تغییر.یابد.و.عقود.مبادله.ای.نیز.اضافه.گردند...در.خصوص.استفاده.از.عقود.نیز..��

افزودن.عقود.مبادله.ای.برای.فروش.اقساطی.یا.اجاره.به.شرط.تملیک.تا.حد.فردی.15.درصد.
سود.و.حد.جمعی.این.عقود.تا.3۰.درصد.سرمایه.پایه.مفید.فایده.خواهد.بود..

.ح..ماده.38.در.خصوص.سرمایه.به.شکل.زیر.تغییر.یابد:.��
در.راستای.استیفای.حق.تعاونی.های.اعتبار.خرد.)کمتر.از.2.میلیارد.تومان..اجازه.سرمایه.گذاری.
برای.جبران.هزینه.های.جاری.و.نظارتی)حقوق.و.دستمزد،.هزینه.حسابرسی،.انتشار.صورت.مالی.
و...(.حداکثر.تا.میزان.2۰.درصد.سرمایه.پایه.عالوه.بر.صکوك،.اوراق.مشارکت،.اسناد.خزانه.
اسالمی..و.خرید.سهام.اتحادیه.های.تعاونی.اعتبار،.تا.میزان.5۰.درصد..این.سرمایه.گذاری.در.بازار.

سهام.و.اوراق.سریع.المعامله.نیز.بالمانع.خواهد.بود..
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.ط...در.فصل.ششم.تفکیک.نظارتی.الزم.صورت.گیرد.و.تعاونی.های.با.سرمایه.کمتر.از.2..��
میلیارد.تومان.از.ارائه.مدارك.به.بانک.مرکزی.معاف.گردد..حسابرسی..این.تعاونی.ها.بر.عهده.
حسابرسان.طرف.قرارداد.با.اتحادیه.مرکزی.نظارت.و.هماهنگی.باشد.و.با.هزینه..این.اتحادیه.

در.راستای.حل.مشکالت.تعاونی.های.اعتبار.و.مرجع.حل.اختالف.آن.ها.صورت.گیرد..
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جمع بندی
درباره.تعاونی.های.اعتبار.دو.نکته.اهمیت.دارد:.الف( وجود.پیوند.مشترك.بین.اعضاءي.
تعاونی.اعتبار.است؛.بنا.بر.این.شرایط.پذیرش.عضو.در.تعاونی.های.اعتبار.در.اساسنامه.و.طبق.نظر.
مجمع.مؤسسان.تعیین.می.شود.و.براساس.این.شرایط.اعضاء.تعاونی.های.اعتبار.باید.در.یک.ویژگی.
مشخص.اشتراك.داشته.باشند...این.امر.در.تعیین.اعتبار،..احراز.نیاز.عضو،..امکان.وصول.مطالبات.
اهمیت.بسزایی.دارد.و.از.ویژگی.هاي.منحصر.به.فرد.تعاونی.اعتبار.است.که.آن.را.از.دیگر.نهادها.
متمایز.میکند..ب( اعطاي.تسهیالت.با.نرخ.مناسب.به.اعضاءست...این.موضوع.از.غیرانتفاعی.بودن.
تعاونی.های.اعتبار.ناشی.می.شود..وجه.تمایز.تعاونی.های.اعتبار.با.دیگر.نهادهاي.مالی.به.وسیله.

بانک.در.همین.دو.موضوع.است.
از.دید.فقهی.تعاونی.های.اعتبار.در.قالب.عقد.شرکت.قابل.تعریف.هستند..اعضاء.براساس.
قرارداد.شرکت.سرمایه.تعاونی.اعتبار.را.تشکیل.و.آن.را.تأسیس.می.کنند..نسبت.سهمی.که.اعضاءي.
تعاونی.در.سرمایه.شرکت.دارند.در.حق.رأي.آن.ها.اثري.ندارد.و.هر.عضو.فقط.یک.رأي.دارد.اما.

سود.تعاونی.به.نسبت.سهمی.که.اعضاء.دارند،.تقسیم.می.شود..
تعاونی.اعتبار.از.نظر.ساختار.سه.رکن.اساسی.دارد..باالترین.رکن،.مجمع.عمومی.اعضاست.که.
مالکیت.خود.را.اعمال.می.کنند..مجمع.عمومی.جهت.انجام.امور.شرکت،.هیئت.مدیره.را.انتخاب.
می.کنند..هیئت.مدیره.نیز.مدیریت.اجرایی.را.به.مدیر.عامل.که.برمی.گزینند.می.سپارند.که.همه.
براساس.عقد.وکالت.از.طرف.اعضاء.کار.می.کنند..بازرسان.نیز.به.انتخاب.اعضاءي.تعاونی.به.
عنوان.رکن.ناظر.تعاونی.اعتبار.شناخته.می.شوند..تعاونی.های.اعتبار.منابع.خود.را.از.سهام.اعضاء.و.
سپرده.آن.ها.به.دست.می.آورد.و.این.منابع.را.به.وسیله.تسهیالت.قرض.الحسنه.در.اختیار.اعضاءي.

خود.قرار.می.دهد..
مهمترین.آسیبی.که.در.سال.هاي.اخیر.تعاونی.های.اعتبار.با.آن.روبه.رو.بوده.اند،.تعاونی.های.
اعتبار.آزاد.است.که.به.علت.خأل.نظارتی.پدید.آمده.اند..آسیبی.که.اکنون.تعاونی.های.اعتبار.درگیر.
آن.هستند،.قوانین.دست.وپاگیر.و.تشریفات.قانونی.فراوان.است..در.مدل.مطلوب.نهادي.ملی.و.
تخصصی.ترجیحاً.معاونت.تعاون.با.همکاری.بانک.مرکزی.براي.نظارت.بر.تعاونی.های.اعتبار.
پیشنهاد.شده.است..با.استفاده.از..این.نهاد.ملی.براي.نظارت.بر.تعاونی.های.اعتبار،..این.نهادها.از.
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هر.دو.آسیب.پیش.گفته.در.امان.خواهد.بود..با.بهره.گیری.از..این..ایده،.ضمن.رفع.این.آسیب.ها.در.

جهت.حمایت.بیشتر.از.تعاونی.های.اعتبار.و.انجام.اقدام.هاي.تخصصی.براي.گسترش.آن.ها.در.
جامعه.گامی..بلند.برداشته.خواهد.شد..

اعتبار.شناسایی.شده.است.عدم.سپرده.پذیري..این. ضعف.دیگري.که.درباره.تعاونی.های.

نهادهاست..عمده.تعاونی.های.اعتبار.در.ایران.از.اعضاءي.خود.سپرده.دریافت.نمی.کنند.یا.به.

عنوان.منبع.اصلی.براي.تجهیز.خود.شمرده.نمی.شوند..علل.عدم.توانایی.اعضاء.براي.پس.انداز.

پول.تحت.عنوان.سپرده.بیان.شد..در.حالی.که.سایر.مدل.های.جهانی.تعاونی.های.اعتبار.به.عنوان.

رقیب.بانک.ها.در.تسهیالت.خرد.به.سپرده.پذیری.روی.می.آورند..مدل.مطلوبی.که.پیشنهاد.شد..
این.مسئله.را.با.۱. مجوز دریافت سپرده از اعضاء و تقسیم سود در مجمع به خود اعضاء را 
فراهم کند.2.  افزایش تعداد افرادي که می توانند عضو تعاونی باشند،.حل.کرده.است..طبق.
قانون.بخش.تعاونی.اقتصاد.جمهوري.اسالمی.ایران،.تعاونی.های.اعتبار.فقط.می.توانند.از.گروهی.
مشخص.و.محدود.عضو.بپذیرند؛.اما.چنانکه.افرادي.که.می.توانند.به.عضویت.تعاونی.اعتبار.در.
بیایند،..بسیار.محدود.باشند،.در.مدل.مطلوب.پیش.بینی.شده.است.که.پیوند.مشترك.بین.چند.گروه.
شغلی.مرتبط.با.هم.یا.بین.ساکنان.منطقه.های.خاص.در.نظر.گرفته.شود..در.این.صورت.افرادي.که.
می.توانند.عضو.تعاونی.اعتبار.شوند،.افزایش.می.یابد؛.در.نتیجه.با.افزایش.اعضاءي.تعاونی.اعتبار،.

امکان.سپرده.بیشتر.در.تعاونی.اعتبار.فراهم.می.شود..
افزایش.سپرده.ها.در.تعاونی.های.اعتبار.باعث.افزایش.منابع.آن.ها.می.شود.و.این.امر.باعث.کاهش.

وابستگی.تعاونی.اعتبار.به.سازمانی.است.که.تعاونی.در.بستر.آن.شکل.گرفته.است..
همچنین.با.افزایش.منابع،.دیگر.نیازي.به.قراردادن.شرط.سپرده.گذاری.پول.براي.دریافت.
تسهیالت.نیست.و.فقط.می.توان.از.این.ابزار.براي.قراردادن.امتیازهاي.ویژه.براي.اعضاء.استفاده.

کرد..
عدم.استفاده.از.قراردادهاي.متنوع.براي.اعطاي.تسهیالت.به.اعضاء.آسیب.دیگري.است.که.
تعاونی.های.اعتبار.اکنون.دچار.آن.هستند...این.دشواري.از.کمبود.منابع.مالی.آن.ها.ناشی.است...
با.رفع.مشکل.سپرده.پذیري.و.افزایش.منابع..این.نهادها.و.الزام.آن.ها.به.پرداخت.سود.سپرده،..
تعاونی.های.اعتبار.به.سمت.استفاده.از.قراردادهاي.پیشنهادي.در.مدل.مطلوب.براي.اعطاي.

تسهیالت.پیش.خواهند.رفت.
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در.نظام.مالی.متعارف.پیشنهاد.نرخ.هاي.مناسب.به.اعضاء.از.سوي.تعاونی.های.اعتبار.از.جمله.

عامل.هاي.مهمی.است.که.باعث.گسترش..این.نهادها.در.جامعه.شده.است؛..این.در.حالی.است.

که.در.کشور.ما.از..این.جهت.تفاوتی.بین.تعاونی.های.اعتبار.و.بانک.ها.وجود.ندارد..در.مدل.

مطلوب.ضمن.در.نظرگرفتن.نهاد.ناظر.تخصصی.براي.تعاونی.های.اعتبار،.پیشنهاد.می.شود،.قانون.

و.مقررات.ویژه.تعاونی.های.اعتبار.وضع.شود.و.در.این.قانون.انعطاف.الزم.براي.تعاونی.های.اعتبار.

در.نرخ.ترجیحی.تسهیالت.در.نظر.گرفته.شود...همچنین.پیشنهاد.می.شود.تا.شوراي.پول.و.اعتبار.

که.سیاست.هاي.پولی.را.تصویب.می.کند،..این.امکان.را.فراهم.آورد.تا.تعاونی.های.اعتبار.بتوانند.از.
مهم.ترین.مزیت.خود،.یعنی.ارائه.نرخ.هاي.مناسب.در.سپرده.ها.و.تسهیالت.اعطایی.استفاده.کنند..

مدل عملیاتی پیشنهادی معاونت تعاون
در.راستای.نقش.حمایتی.و.نظارتی.معاونت.تعاون.به.عنوان.تنها.مرجع.رسمی.تعاونی.ها.در.
کشور.پیشنهاد.مدل.اجرایی.نظارت.بر.عملکرد.و.فعالیت.تعاونی.های.اعتبار.به.شرح.ذیل.بیان.

می.گردد:
به.جهت.یکپارچه.سازی.حساب.های.بانکی.تعاونی.های.اعتبار.در.سراسر.کشور.و.برای..ایجاد.

پیوند.الکترونیک.الزم.تمامی..این.حساب.های.بانکی.به.بانک.توسعه.تعاون.منتقل.گردند..
سپس.با.استفاده.از.ظرفیت.سامانه.جامع.هوشمند.تعاون.و..ایجاد.پیوند.اطالعاتی.بین.پایگاه.های.
داده.معاونت.تعاون.و.بانک.توسعه.تعاون،اعضای.تعاونی.های.اعتبار.برای.دریافت.وام.و.تسهیالت.

از.تعاونی.های.اعتبار.گروه.شغلی.یا.صنفی.خود.به.شعب.بانک.توسعه.تعاون.مراجعه.کنند..
بانک.نیز.به.عنوان.عامل.تعاونی.اعتبار.با.استفاده.از.پایگاه.اطالعاتی.سامانه.جامع.هوشمند.
و.پس.از.احراز.هویت.اعضای.تعاونی.اعتبار.با.توجه.به.حد.اعتباری.تعیین.شده.توسط.شرکت.

تعاونی.اعتبار.به.عضو.درخواست.کننده.تسهیالت.را.پرداخت.می.کند..
همچنین.مدل.کسر.از.حقوق.نیز.با.هماهنگی.های.الزم.با.ادارات.و.سازمان.های.مربوطه.جهت.
بازپرداخت.اقساط.تسهیالت.به.حساب.تعاونی.اعتبار.نزد.بانک.توسعه.تعاون.صورت.خواهد.
گرفت...در.این.مدل.تنها.افرادی.که.در.سامانه.جامع.هوشمند.معاونت.تعاون.به.عنوان.عضو.تعاونی.
ثبت.شده.باشند.امکان.دریافت.وام.را.خواهند.داشت.و.از.امضا.های.طالیی.و.معرفی.نامه.های.

خارج.از.ضوابط.و.سایر.تخلفات.احتمالی.پیشگیری.خواهد.شد..
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در.خصوص.نظارت.بر.عملکرد.و.حسابرسی.تعاونی.های.اعتبار.نیز.با.وجود.حساب.های.

تجمیعی.و.یکپارچه.در.بانک.توسعه.تعاون..این.مساله.قابل.رصد.لحظه.ای.و.برخط.خواهد.بود.و.
هزینه.های.نظارتی.بسیار.کاهش.خواهند.یافت..

وظیفه.حسابرسی.و.نظارت.بر.عملکرد.تعاونی.های.اعتبار.در.راستای.یکپارچه.سازی.حساب.ها.

در.بانک.توسعه.تعاون.و.تأیید.اولیه.صورت.های.مالی.در.پایان.هر.سال.بر.عهده.اتحادیه.ها.خواهد.
بود.که.مرجع.نظارت.اتحادیه.مرکزی.نظارت.و.هماهنگی.تعاونی.های.اعتبار.است..

در.پایان.نیز.در.راستای.مقررات.گذاری.و.حرکت.جریان.تامین.مالی.خرد.بخش.تعاون.در.
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