
بررسی اهم اسناد باالدستی کشور با هدف بررسی اهم اسناد باالدستی کشور با هدف 
منشأشناسِی سهم آرمانی تعاونی ها )منشأشناسِی سهم آرمانی تعاونی ها )2525درصد( از درصد( از 

اقتصاد ملیاقتصاد ملی

خالهص سیاستی شماره خالهص سیاستی شماره 2929
اتبستان اتبستان 13991399
تهیه شده رد دپارتمان اقتصادیتهیه شده رد دپارتمان اقتصادی
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   خالصه اجرایی   
ترســیم راهبردها و هدف گذاری های کمی کالِن عرصه های مختلف کشــور از جمله تعاون 

در اســناد باالدستی، ضمن تبیین خط مشــی ها، چراغ راه برنامه ریزان و سیاست گذاران و ابزاری 

مناســب جهت ارزیابی عملکرد دولتمــردان در اتمام بازه زمانی فعالیت آنهاســت؛ در همین 

راســتا، بیان و طرح متعدد ســهم ایده آل 25 درصدِی بخش تعاون اغلب از ســوی مسئولین و 

دست اندرکاران حوزه اقتصاد تعاون، نگارنده را بر آن داشت، منشأ اصلی و اولیه تبیین این میزان 

کمی سهم تعاونی ها از اقتصاد ملی در اهم اسناد باالدستی کشور موشکافی نماید؛ از این روی 

بخش اول این نوشــتار، به بررسی چشم انداز  جمهوری اســالمی ایران در افق 1404 و بخش 

دوم، به بررســی و مقایسه قانون های برنامه اول تا ششــم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران ضمن مطالعه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای 

کید بر توسعه بخش تعاون اختصاص خواهد داشت؛ در بخش  سیاست های کلی اصل 44 با تأ

سوم سند توسعه بخش تعاون مورد بررسی واقع و در انتها یافته ها، نتایج و توصیه¬های سیاستی 

ارائه خواهد گردید.  

مخاطبان پیشنهادی گزارش 
   دفتر مقام معظم رهبری؛ مجلس شورای اسالمی؛ نهاد ریاست جمهوری و معاونت تعاون 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پیام های کلیدی گزارش
تعدد و پراکندگی اسناد باالدستی مرتبط با یک موضوع مشخص؛       

عدم تبیین دقیق چرایی اهداف کمی تعبیه شده در اسناد باالدستی؛       

عدم امکان ارزیابی های دقیق بر اساس اسناد باالدستی.       

گزینه های سیاستی موجود
لزوم تبیین دقیق اهداف کمی و آرمانی شــاخص های مختلف در متن یا ضمیمه اسناد        

باالدستی؛

 قانون های برنامه توسعه با زمان فعالیت 
ً
لزوم تطبیق زمانی اسناد باالدستی مشــخصا       

دولت ها؛ 

لزوم طراحی و انجام پروژه ای مشــخص با هدف بررسی الزامات تحقق سهم آرمانی        

تعاونی ها از اقتصاد ملی؛ 

لزوم تعبیه بخش مستقل تعاون در سایر نهادهای دولتی همچون وزارت تعاون، کار و        

رفاه اجتماعی؛

لزوم یکپارچه سازی بانک های اطالعاتی حوزه تعاون.       



بخــش اول: ســند چشــم انداز جمهــوری اســامی ایــران بخــش اول: ســند چشــم انداز جمهــوری اســامی ایــران 
در افــق در افــق 14041404
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در راســتای دستیابی به سند اولیه برخوردار از سهم آرمانی )سهم 25 درصدی( تعاونی ها از 
اقتصاد ملی، در گام نخست با عنایت به اهمیت و سبقه زمانی در قیاس با سایر اسناد باالدستی، 
ســند چشم انداز جمهوری اســالمی ایران در افق 1404، ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری 
به ســران سه قوه در آبان ماه ســال 1382، مورد بررسی قرار گرفت؛ ضمن بررسی متن این سند 
مشخص گردید، اهداف کمی هیچ حوزه ای از جمله تعاون در آن مورد اشاره قرار نگرفته است. 
بند آخر این ســند )ذیل عنوان مالحظــه( مبنی بر تنظیم و تعیین شــاخص های کمی کالن 
برنامه های توســعه متناســب با سیاست های توســعه و اهداف و الزامات چشــم انداز، بررسی 

قانون های برنامه های اول تا ششم توسعه در گام بعد را در دستور کار قرار داد.

بخش دوم: قانون های برنامه  اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و بخش دوم: قانون های برنامه  اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسامی ایران ضمن بررسی سیاست های کلی اصل فرهنگی جمهوری اسامی ایران ضمن بررسی سیاست های کلی اصل 4444 و  و 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل قانون اجرای سیاست های کلی اصل 4444 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران قانون اساسی جمهوری اسامی ایران
قانون های برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، توسط 
دولت وقت، به صورت 5 ســاله و در قالب الیحه قانونی تنظیم می شود و پس از آن به تصویب 

مجلس شورای اسالمی می رسد.
قانون های برنامه مذکور پس از انقالب از ســال 1368 و طی شش برنامه توسعه تنظیم شده 

است؛ در جدول زیر تاریخ تصویب نهایی آنها آمده است: 
جدول شماره 1 – تاریخ تصویب نهایی برنامه های توسعه پس از انقالب اسالمی

در ادامــه و در جدول شــماره 2، بازه های زمانــی دول مختلف با توجه بــه بازه های زمانی 
برنامه های توسعه مذکور، آمده است:

جدول شماره2 – بازه های زمانی دول مختلف در بازه های زمانی برنامه های توسعه پس از انقالب
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دقــت در دو جدول مذکور حکایت از آن دارد که علیرغم اینکــه در بهترین حالت، اهداف 
تبیین شده در برنامه های توســعه مالک ارزیابی موفقیت دولت ها در اتمام زمان فعالیت آنها بر 
اساس برنامه های اولیه ارائه شده از سوی خود ایشان است، لیکن با توجه به عدم تطبیق بازه های 
 به نظر می رسد، اهداف برنامه های توسعه در اغلب مواقع صرفا به گونه ای 

ً
زمانی دو جدول عمال

 امکان ارزیابی صحیح از عملکرد دولت ها فراهم نمی گردد. 
ً
شعارگونه مطرح می شوند و عمال

1-2-تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی در قانون های برنامه اول تا ششم توسعه
این قســمت به مقایسه بحث تعاون و افزایش و توسعه آن در اقتصاد ملی در قانون های برنامه 

اول تا ششم توسعه در قالب ترسیم جدول 1 خواهد پرداخت:

جدول شماره 1 – فرآیند زمانی تصویب برنامه های توسعه پس از انقالب اسالمی
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همان طور که در جدول مذکور مالحظه می گردد، اشــاره به تالش در راســتای افزایش سهم 
بخش تعاونی از تولید ناخالص داخلی نخســتین بار در برنامه دوم توسعه صورت گرفته است؛ 
پس از آن به صورت صریح در برنامه چهارم توسعه، دولت، موظف به تهیه برنامه توسعه بخش 
تعاون تا پایان ســال 1383 شده و در برنامه پنجم توسعه صریحا ذیل فصل پنجم: اقتصادی، در 
بخشی به نام توسعه تعاون، به ارتقاء سهم تعاونی ها به 25 درصد اقتصاد ملی اشاره شده است. 
در ادامــه راه مراجع قانونی ذیل موارد مذکور و مورد اشــاره در قانون برنامه چهارم توســعه 
مشتمل بر بند )2( اصل  چهل و سوم )43( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نیز بند 47 
ابالغ سیاست های کلی  برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
)که قبل از ارائه قانون برنامه پیشــنهادی چهارم توســعه، توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردیده 
 راهگشــا نبود و به میزان هدف کمی مشخصی رهنمون 

ً
بود( مورد بررســی واقع شــد که عمال

نمی ساخت.
پس از آن مراجع قانونی مورد اشاره در قانون برنامه پنجم توسعه یعنی سیاست های کلی اصل 
44 قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران ابالغ شــده از سوی مقام معظم رهبری در خردادماه 
1384 مورد بررســی قرار گرفت و کاشــف به عمل آمد که مرجع اصلی و اولیه سهم آرمانی 
)25 درصــدی( تعاونی ها یا بخش تعاون از اقتصاد ملی، اولین مورد بند ب )سیاســت 
 " افزایش سهم بخش تعاونی 

ِ
های کلی بخش تعاونی( سیاست های مذکور با عنوان کامل

در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم" است. 
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در پی ابالغ سیاست های کلی اصل 44، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز در بهمن 
ماه سال 1386 مصوب و در خردادماه سال 1387، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق 
با مصلحت نظام تشــخیص داده شــد که ذیل فصل ســوم و ماده 9 آن، الزامات تحقق ســهم 25 

درصدی مذکور توسط دولت، به صورت زیر مورد اشاره قرار گرفته است:
به  منـــظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست  و پنج  درصد  )25%( تا پایان 

سال 1393 دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:
الفـ  ســند توســعه بخش تعاون توســط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشــاورزی، 
ســازمان مدیریت  و برنامه ریزی کشــور، وزارت اموراقتصادی  و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران و اتاق  تعاون  مرکزی جمهوری اسالمی  ایران که در آن مجموعه 
راهکارهای نیل به ســهم بیست  و پنج درصد )25%( و مسؤولیت هر یک از دستگاه ها تعیین شده 
باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می  شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه های 

ساالنه قرار گیرد.
       ب ـ در کلیــه مواردی کــه دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشــوق هایی را ـ به جز 
مالیات هــا ـ ارائه می  کنــد، این حمایت برای تعاونی ها بیســت  درصــد )20%( بیش از بخش 

غیرتعاونی خواهدبود. 
      ج ـ عالوه بر حمایت موضوع بند »ب« این ماده، حمایت های زیر در شــرکت های  تعاونی 

انجام خواهد گرفت: 
       1ـ کمک بالعوض و پرداخت تســهیالت قرض الحســنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده 
شرکت های تعاونی  که   اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه 

باشند. 
        2ـ تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به  میزان بیست درصد 

 .)%20(
        3ـ ارائه مشــاوره، کمک بــه ارتقاء بهره وری، آموزش کارآفرینــی، مهارت، کارآموزی، به 

صورت رایگان. 
        4ـ پرداخت یارانه ســود تســهیالت بانکی و ســایر هزینه های ســرمایه گذاری اولیه برای 

راه اندازی شرکت تعاونی. 
        5 ـ کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطالعاتی، تملک و آماده سازی 

اراضی.

       د ـ کمک به تشــکیل شرکت های تعاونی سهامی  عام و تعاونی های فراگیرملی برای فقرزدایی و 
ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.

        هـ ـ حمایت مالی برای توانمندسازی اتاق های تعاون.
        و ـ تأســیس بانک توسعه تعاون با ســرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب 

ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه ای بخش تعاون.
        اساســنامه این بانک حداکثر ظرف مدت ســه ماه پس از تصویب ایــن قانون با رعایت قوانین 
و مقررات بانکی با پیشــنهاد مشــترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت 

وزیران می رسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود. 
       تبصره 1 - صندوق تعـــاون پس از تأسیس بانک توســعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندوق 

ضمانت سرمایه گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می  شود.
        شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می شود.
        تســویه حســاب فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور 
اقتصادی  و  دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری 

شعب انجام می  گردد.
        تبصره 2- سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک های 

دولت به بخش تعاون صرف می  شود.
        تبصره 3- حمایت های مذکور در این ماده مانع از اختصاص ســایر حمایتهای مربوط به اقشار 

خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود. 
        زـ منـــابع الزم برای اجراء این ماده در بودجه ســاالنه در ردیف مســتقلی تحت عنوان » شکل 

گیری و توانمند سازی تعاونی ها« منظور خواهد شد. 
        ح ـ وزارت تعــاون موظف اســت در جهت حذف مداخله دولــت در امور اجرائی و مدیریتی 
تعاونی ها و بهبود سیاست های توســعه بخش، با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی 

اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
خاطرنشــان می سازد عالوه بر آنکه چرایی و چگونگی تدوین الزامات مذکور به لحاظ جامع 
و مانع بودن خود قابل بررســی است، مغایرت یک ساله اتمام بازه زمانی تحقق الزامات مذکور 
در متن سیاست های کلی اصل 44 )سال 1394( با متن قانون اجرای سیاست های کلی اصل 

44 )سال 1393( جای بحث بسیار دارد. 
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آخرین نســخه مصوب سند توسعه بخش تعاون توســط هیات وزیران، مربوط به اردیبهشت 
ماه سال 1392 می باشد؛ نسخه پیشنهادی این سند طی سال های )1404 - 1395( نیز موجود 
است لیکن به نظر می رسد به دلیل بروکراسی و دیوان ساالری ادرای و عدم توافق نظری کنشگران 
ســازمانی بخش تعاون، متأسفانه همچنان که تقریبا در میانه ســال 1399 به سر می بریم، این 

نسخه پیشنهادی همچنان به تصویب نرسیده است.
خاطرنشان می سازد تهیه آخرین نســخه مصوب سند توسعه بخش تعاون به استناد بند الِف 
ماده 9 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب خردادماه 1387، که در زیر به آن اشاره 

شده، صورت گرفته است:

الف - ســند توسعه بخش تعاون توســط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و اتاق  تعاون  مرکزی جمهوری اسالمی ایران که در آن مجموعه 
راهکارهای نیل به ســهم بیست  و پنج درصد )25%( و مســؤولیت هر یک از دستگاه ها تعیین 
شــده باشــد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می  شود؛ این سند باید مبنای تدوین 

بودجه های ساالنه قرار گیرد.

الزم به ذکر اســت هر چند کلیه مفاد ســند مذکور با عنایت به بند الف ماده 9 به گونه ای در 
تحقق نیل به ســهم بیست و پنج درصد بخش تعاونی ها از اقتصاد حائز اهمیت است، لیکن به 
نظر می ســد، در بند اوِل بخش ج این سند با عنوان " سیاست های اجرایی توسعه بخش تعاونی 
 به الزامات افزایش سهم بخش 

ً
متناظر با سیاست های کلی اصل )44( قانون اساسی"، مشخصا

تعاونی به )25%( اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم در 5 بند اشاره شده است:
1. تسهیل تبدیل تمام یا تعدادی از شرکت¬های سهامی که سهم دولت در آنها کمتر از نصف 

باشد به تعاونی سهامی عام؛
2. تسهیل انتقال بخشی از سهم بخش عمومی غیردولتی به بخش تعاونی؛

3. حمایــت از ایجــاد، تکمیل و توســعه ســرمایه گذاری در بخش تعاونی شــامل جذب 
پس اندازهای کوچک و متوســط مردم، تســهیل در جذب منابع بانکی و منابع خارجی و تامین 

سهم مناسب از بودجه عمومی؛
4. حمایت از ارتقاء بهره وری در بخش تعاونی؛

5. تعیین ســهم بخش تعاونی در شــاخص های زیر و اصالح نظام آماری کشــور در جهت 
امکان رصدکردن شاخص ها:

تولید ناخالص داخلی )بخش های مختلف(  •
بازار پول )بانک ها و مؤسسات اعتباری – جذب سپرده ها – اعطای تسهیالت(  •

بازار سرمایه )نسبت ارزش سهام تعاونی ها(  •
بازار کار و اشتغال )در بخش های مختلف و در سه دهک پایین(  •

بازار صادرات کاال و خدمات  •
تولیدات صادراتی )در بخش های مختلف(  •

سرمایه گذاری )بخش های مختلف(  •
حمل و نقل بار و مسافر  •

فروش نهاده ها و محصوالت بخش کشاورزی  •
تأمین و تولید مسکن  •

بخش سوم: سند توسعه بخش تعاون بخش سوم: سند توسعه بخش تعاون 
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   سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری در 
13 آبان ماه 1382.

   مصوب نهایی قانون برنامه های توســعه اول تا ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.  

   سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ابالغ شده از سوی مقام معظم 
رهبری در خردادماه 1384.

   قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران مصوب 25 
خردادماه 1387.

   تصویب نامه سند توسعه بخش تعاون مصوب هیات وزیران در 8 اردیبهشت ماه سال 1392. 

کید مشخص بر شناسایی منبع اولیه اعالم   ....  یافته های حاصل از بررســی اهم اسناد باالدستی کشور با تأ

افزایش سهم آرمانی تعاونی ها از اقتصاد ملی، حاکی از آن است که نخستین مرجع سهم ایده آل بخش تعاون از 

اقتصاد ملی یا تولید ناخالص داخلی )25%(، متن بند ب )سیاست های کلی بخش تعاونی( سیاست های کلی 

اصل 44 قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران با عنوان کامِل " افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور 

به 25% تا آخر برنامه پنج ســاله پنجم " بوده است؛ ضمن بررسی های به عمل آمده در راستای دستیابی به یافته 

مذکور تجاربی حاصل گردید که در ادامه در قالب توصیه های سیاستی بیان خواهد گردید:  

    لزوم تبیین دقیق اهداف کمی و آرمانی شاخص های مختلف در متن یا ضمیمه اسناد باالدستی؛ متأسفانه 

پس از گذران سال ها از مشخص سازی سهم آرمانی بخش تعاون در اقتصاد ملی، در متن سند سیاست های کلی 

اصل 44، ابعاد چرایی این میزان کمی برای پژوهشگران روشن نیست.

 قانون های برنامه توسعه با زمان فعالیت دولت ها؛ از آنجا 
ً
    لزوم تطبیق زمانی اســناد باالدستی مشــخصا

که یکی از اهداف تهیه برنامه های توسعه، ارزیابی عملکرد دولت های مختلف در اتمام زمان فعالیت آنهاست، 

لیکن متأســفانه با توجه به عدم تطبیق بازه های زمانی برنامه های توسعه و زمان فعالیت دولت ها همانطور که در 

 امکان ارزیابی بهینه و دقیق عملکرد دولت ها محقق نیست.
ً
بخش اول تصریح گردید، عمال

    لزوم طراحی و انجام پروژه ای مشخص با هدف بررسی الزامات تحقق سهم آرمانی تعاونی ها از اقتصاد 

ملی؛ علیرغم اشاره مشخص برخی اسناد باالدستی نظیر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران و سند توسعه بخش تعاون به الزامات تحقق سهم آرمانی تعاونی ها در اقتصاد ملی )که 

در بخش دوم و ســوم به طور مبسوط تشریح گردید(، لیکن بررسی جامع و مانع الزامات مذکور و میزان تحقق 

آنها، امری ضروری به نظر می رسد.

    لزوم تعبیه بخش مســتقل تعاون در ســایر نهادهای دولتی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ 

با عنایت به بند الِف ماده 9 قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 44، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها 

 اینکه درگیرشدن کلیه نهادهای دولتی 
ً
متصدی نیل به اهداف آرمانی تعبیه شــده برای تعاونی ها نیســت؛ مضافا

با بخش تعاون در قالب پیشــنهاد مذکور، می تواند یکی از معلول های مهم جهت دســتیابی سهم ایده آل بخش 

تعاون از اقتصاد ملی باشد. 

    لزوم یکپارچه ســازی بانک های اطالعاتی حوزه تعاون؛ هر چند با تأســیس ســامانه جامع و هوشمند 

بخش تعاونی کشــور در شهریورماه سال گذشته و به روزرســانی مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی به نظر می رســد این مساله دغدغه مسئولین کنونی معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی است لیکن به نظر می رسد، جهت بهره برداری های دقیق از این سامانه ها و تهیه گزارشات کاربردی از 

آنها همچنان راه زیادی باقی است.  

یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستییافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
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