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 هایزنان:تعاونی
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 مقدمه

های  جنبش تعاون در طول تاریخ، ضمن حمایت از ارزش
دموکراتیک، همواره راهگشای فعالیییت اصیدی یادی و 
مشارکت اجدماعی برای آحاد مردم بوده است. این جنبش 

هایی چون زنان که  تواند برای گروهها می در صالب تعاونی
کینینید،  در سطوح مخدلف، نابرابری را تیریربیه میی

های مناسبی را برای فعالیت اصد ادی و اشدیایال،  فرصت
نه لزوما به عنوان خوداشداالی که در صالب کار جیمیعیی 

 فراهم آورد. 
ها برای زنان عبارت از اطمینان از  ترین فایده تعاونی مهم

کسب عواید مناسب، حمایت از اعضاء، شرایط کار ایمین، 
دسدرسی به مواد اولیه به صورت عادالنه و دسدرسی برابر 
به بازار توزیع کاال و خدمات هسدند. همچنین با توجه به 
تعلق صوی زنان به فرهنگ محلی و ارتباط و آشینیاییی 

توانند نقش  ها میتدریری آنها با بازارهای بزرگدر، تعاونی
 عامل پیونددهنده حیاتی با نظام اصد ادی بزرگدر باشند. 

هیا آفرینی زنیان در تیعیاونییعالوه بر این موارد، نقش
تواند پیامدهای اجدماعی صابل توجهی همچون: تقویت  می

توانمندی، افزایش عزت نفس، ارتقاء توانایی کندیرل بیر 
های خانوادگی  گیری زندگی و افزایش مشارکت در ت میم
 کنند.  و محلی امکان ظهور و بروز پیدا می

شایان توجه است که موانع اجدماعی از صبیل صومیییت و 
آفرینی زنان در  طبقه اثر صابل توجهی بر عضویت و نقش

یافده و مینیاطیق  ها به ویژه در جوامع کمدر توسعه تعاونی
روسدایی وجود دارد. اما با این وجیود، عیوامیلیی چیون 

طلبی  ها و اهداف مشدرک به ویژه میل به اسدقالل انگیزه
تواند راهگشیای حضیور و  زنی می و افزایش صدرت چانه

 افزایی مدقابل باشد. هم

 المللی های زنان در مجامع بین تعاونی

ارتقاء برابری جنسیدی مورد توجه  0991از اوایل دهه 
المللی صرار گرفده است. در سال  های بین جنبش همکاری

برابری جنسیدی در «ای با عنوان  نامه صطع 0991

ت ویب شد که در آن برابری جنسیدی برای  »ها تعاونی
 اعضاء به عنوان یک اولویت جهانی معرفی گردید. 

 091المللی کار توصیه شماره  سازمان بین 2112در سال 
ها مندشر نمود که  را در خ وص پیشنهاد ارتقاء تعاونی

باید به افزایش مشارکت زنان در «گوید:  صریحا می
جنبش تعاون در همه سطوح، به ویژه در سطح مدیریدی 

 (.1) »و رهبری توجه ویژه مبذول شود

 های زنان در جهان تاریخچه تعاونی

در  0۴۸1نخسدین حضور یک زن در تعاونی به سیال 
سال  01گردد. زمانی که با گذشت  کشور انگلسدان بازمی

از ارائه رسمی اصول تعاون توسط پیشگامان راچیدییل، 
ها هنوز به درسدی اجرایی نشده اسیت. در  ایراد تعاونی

زن بیه نیام  0مرد و  2۲این زمان، گروهی مدشکل از 

گیرند. با وجیود  ها می ت میم به احیاء تعاونی »تودوال«
های زنان نبود،  های مدمادی، خبری از تعاونی آنکه تا سال

عضویت این زن راه را برای عضویت دییگیر زنیان در 

 ها باز نمود. تعاونی
ها و عضویت در آنهیا  آفرینی زنان محدود به تعاونی نقش

نیییز  »نیوئیل بیاییرون«هم نیست، بلکه زنانی چون 
اند تا تعاون را به مردم آموخده و فرهنگ آن را در  کوشیده

جامعه نهادینه کنند. بایرون نخسدین نشریه تخی ی یی 
هایی همیچیون  تعاون را مندشر نمود و در تشکیل تعاونی

لیورپول، لسدر، اسپیال فیلد و سامسکس نیز نقش موثری 
 داشت.

بایرون همچنین ثروت خود را وصف ساخت چند میدرسیه 
کرد و مدیریت آنها را به هواداران جنیبیش تیعیاون در 
انگلسدان سپرد. این اصدامات در شرایطی صورت پذیرفت 
که با وجود عدم ممانعت نهادی برای فعالییت زنیان در 

های زنان در حیات  ها، با ارجاع به محدودیت نقش تعاونی
، آنها اغیلیب بیه 09فرهنگی انگلسدان صرن -اجدماعی

ها یا عضویت عادی بسنیده کیرده  مشدریان ثابت تعاونی
 بودند. 

المللی کار برای  ( سازمان بین091توصیه )شماره 

 ها ارتقاء تعاونی

المللی کار خواسدار اتخاذ تدابیری  سازمان بین 2112در سال 
های شرکدی در همه کشورها  برای ارتقاء توسعه همکاری
ای به  شود که باید توجه ویژه است. در اینرا پیشنهاد می

افزایش به افزایش مشارکت زنان در جنبش تعاون در تمام 
سطوح، به ویژه در سطوح مدیریدی و رهبری داده شود. 

های ملی برای ارتقاء برابری  همچنین خواسدار سیاست
 (.۲ها و در کار آنها است ) جنسیدی در تعاونی
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، ابددا در نشریه اخبار تعاونی سدونی 0۴۴1سرانرام در سال 
به زنان اخد اص داده شد و آنها به طرح مطالبیات خیود 

پرداخدند. به تدریج و با افزایش شمار زنان فیعیال در  می
عرصه تعاون، نخسدین تشکل وییژه زنیان بیا عینیوان 

شیکیل »  های تعاونیی سازمان صنفی زنان عضو شرکت« 
گرفت. این سازمان به تدریج توانست با جلب هیمیکیاری 

هیای  زنان مدمول و روشنفکر گسدرش یافده و به موفقییت
 (.0چشمگیری دست یابد )

 ترکیه

هیزار  111میلیون و  6هزار  تعاونی با  10ترکیه حدود 
 2111های زنان در ترکیه در سیال  (. تعاونی۸عضو دارد )

ها به عنیوان  رشد صابل توجهی را ترربه کردند. این تعاونی
تا  ۲ای از اعضاء از  کارهایی کوچک با طیف گسدرده و کسب
نفر، اغلب در شهرهایی چون اسدانبول و کیوجیاایلیی 011

(Kocaeli)  هیا  اند. هدف اصلی ایین تیعیاونیی گرفدهصرار
آموزش زنان برای کسب درآمد با مشارکت در تولید است، 
اما اهداف دیگری همچون: آموزش، فقرزدایی و نیمیاییش 

هیا  . البده این تعاونیشودهای محلی نیز پیگیری می ارزش

اغلب با مشکالت مالی در زمان تاسیس و میل به کندیرل 
 کند.پنره نرم میوآنها در سطوح باالتر مدیریدی دست

های ترکیه در سه گروه صیابیل  های زنان در تعاونی فعالیت
های کوچک برای تولید غذا  تقسیم است: گروه اول، کارگاه

های درآمدزا میانینید:  و بافت منسوجات. گروه دوم، فعالیت
سازی و ساخت وسایل تزیینی.  نقاشی روی چوب، عروسک
هایی از صبیل: تولید و فروش  و در نهایت گروه سوم، فعالیت

خانه و رسدوران و چایخانه،  اندازی مهمان غذای خانگی، راه
بیاشید.  بندی غذا، فروش البسه دست دوم و غیره می بسده

هایی چون بیرگیزاری سیمییینیارهیا و  همچنین فعالیت
های آموزشی در خ یوص کینیدیرل میوالییید،  نشست
های سالمت، خواندن و نوشدن، تعاون و کارآفرینی  مراصبت

 شود.نیز انرام می
ها که توسط نهادهای خاصی اییریاد  برخی از این تعاونی

هیای دییگیری  شوند، فعالیییت شده و یا حمایت مالی می
همچون: بازگشایی مراکز محلی برای پرسداری از کودکان، 
بهبود شرایط کار زنان خدمدیکیار خیانیگیی، تیاسیییس 

های اجیدیمیاعیی بیرای  های زنان، ایراد فعالیت انرمن
دخدران، اشداالزایی و ایراد یکپارچگی برای تمام زنیان را 

 دهند.نیز انرام می
هیا،  های بازی بیچیه ها خدماتی چون: اتاقدر این تعاونی

هیای  آموزش اجدماعی برای زنان، مادری محلی، صنیدوق
هیای  فرزندی، فعالیییت-انداز زنان، تقویت روابط مادر پس

اصد ادی و فرهنگی برای تقویت اعدماد به نفس زنان در 
هاییی بیرای  های مطالعه و کدابخانه جامعه و تاسیس اتاق

 (.۴شود )ساله ارائه می 01تا  ۲های  بچه

نمونه بارز همکاری ، SADAتعاونی زنان 

 چندملیتی

هایی  در کشور ترکیه با آموزش 210۲این تعاونی از سال 
در زمینه ارتباطات، رهبری، کار جمعی و تعاون آغاز بکار 
نمود. این پروژه توسط دفدر زنان در سازمان ملل مدحد و 

، انرمن (ILO)المللی کار  با حمایت از سوی سازمان بین
و شهرداری ( ASAM)همبسدگی با پناهرویان و مهاجران 

 شود.  منطقه پشدیبانی می
های فرهنگی  سازد، تا با وجود تفاوت سادا زنان را صادر می

به لحاظ اصد ادی پیشرفت کرده و به افرادی توانمند 
تبدیل شوند که در خدمت خانواده و جامعه خود باشند. در 

ها به ویژه مدیریت، زنان  این تعاونی که در کلیه بخش
باشند، تمام امور با مشورت کلیه اعضاء  مشاول فعالیت می

انرام شده و سود حاصل از درآمد فروش مح والت نیز به 
شود. زنان مایل به  طور مساوی میان اعضاء تقسیم می

توانند پس از م احبه و اندخاب حوزه مورد  فعالیت نیز می
عالصه خود در طیف وسیعی شامل آشپزی، بافت 

گزاری،  سازی، صیمت منسوجات، نقاشی و طراحی، کفش
-تبلیغ و ثبت سفارشات وارد شوند. داوطلبان همچنین می

های آموزش تخ  ی شده و از دیگر  توانند وارد دوره
ها از جمله تربیت فرزند، مشاوره روانشناسی و غیره  آموزش
اکنون این تعاونی پذیرای حضور و  مند شوند. هم نیز بهره

فعالیت زنان از کشورهای ترکیه، افاانسدان و سوریه 
 (.۴باشد ) می

 ژاپن

های روزافزونی در خ وص در ژاپن همواره نگرانی
مخاطرات پیچیده زیست محیطی، ناامنی غذایی و تورم 

شود. در این کنندگان ابراز می شدید از سوی م رف
توانند نیازهای ابراز  ها هسدنند که می وضعیت، این تعاونی

 شده را به توزیع پیوند بزنند. 

آمار تقاضای خریدهای اشدراکی ناگهان  09۲1در دهه 
افزایش یافت. در این برهه زنان بسیاری دست به کار 

هایی  نفره را برای انرام فعالیت ۲هایی حدودا  شدند و گروه
چون: دریافت سفارش، توزیع و پرداخت هزینه غذا تشکیل 

های زنان عالوه بر اصبال  دادند. روند موفقیت تعاونی
عمومی، به حمایت از محیط زیست نیز تسری یافت.  با 

ها، امروز شاهدیم که در ژاپن حدود اسدمرار این تالش
میلیون نفر عضو وجود  2۲کننده با تعاونی م رف 611

 درصد آنها زن هسدند.  ۴1دارد، که بیش از 

توسط (  My bag campaign)تشکیل کمپین کیف من 
های زیست محیطی است که  زنان تعاونگر یکی از فعالیت

سال گذشده توانسده م رف پالسدیک را به  ۸1در طول 
 (.6طور صابل توجهی کاهش دهد )

 
 (1) کنند؟ ها به برابری جنسیتی کمک میچگونه تعاونی

 توانمندسازی اجتماعی: کار: و بهبود فضای کسب توانمندسازی اقتصادی:

ها و مدیریت آموزش های آموزشی مانند تقویت مهارت فرصت درآمد من فانه و کافی  دسدرسی برابر به کار دسدمزدی  

 پذیر و مقرون به صرفه کاال و خدمات دسدرس کار شایسده در فضاهای کاری امن هاهایی برای اندقال به اصد اد رسمی از طریق کار در تعاونی فرصت

 تقویت عزت نفس و اعدماد به نفس  زنی جمعی صدرت چانه دسدرسی به سرمایه و فضای کار

 گسدرش دموکراسی مشارکدی در فضای کار های اصد ادی هایی برای کسب مهارت و دانش در فعالیت فرصت

 توسعه اصد ادی در مناطق روسدایی

کنندگان زنان  های م رف اعضاء تعاونی درصد 99ژاپن: 

 هسدند.

های مالی توسط زنان  مدیریت تعاونی درصد 59 تانزانیا:

 شود. انرام می

های کارگری را زنان  اعضاء تعاونی درصد 09 اسپانیا:

 دهند. تشکیل می

افزایش در مشارکت زنان در  درصد 014 اوگاندا:

 های کشاورزی مشاهده شده است. تعاونی

ها در کلیه  از اعضاء تعاونی درصد 51  آفریقای جنوبی:

 (. 6دهند ) انواع آن را زنان تشکیل می

 های مد زن هسدند. اعضاء تعاونی درصد 99 ایتالیا:
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 هندوستان

فعالیت زنان هندی در بازار کار همواره از گذشده در صالب 
مشاغل سندی وجود داشده است. جمعیت باال، فقر گسدرده 

هایی چون: زنان و و نابرابری پایدار در این کشور، گروه
کودکان و حدی سالمندان را به فعالیت در بازار کار واداشده 

 است.
های اصد ادی، حضور زنان همواره با اما عالوه بر دغدغه

هنرارهای بازدارنده نیز همراه بوده، اما بازتعریف کار زنان 
منرر شد که فعالیت آنها در صالب شرکت در کار جمعی 
خانوادگی به شیوه در مزارع و باغات برای کشاورزی 

 همواره اسدمرار داشده است. 
به عبارت دیگر تحدید کار برای زنان در صالب نظام 

های بین نسلی که اغلب ترربی و خانواده، با ارائه آموزش
شفاهی بودند، خود هنراری ناظر بر بازار کار زنانه بوده 

 است.
با ظهور جنبش تعاون، فرصدی جدید برای اشداال زنان 

های های مردمی بر مبنای سرمایهفراهم شد. ایراد تشکل
خرد جمعی و امکان فعالیت مشدرک زنان با همرنسان 
خود، ترکیبی مورد پذیرش برای جامعه سندی هند بوده و 

  هست.

 انجمن صنعتی زنان 

انرمن زنان صنعدی یکی از واحدهای جانبی صنایع ملی 
شود. این انرمن در  مخابرات در هندوسدان محسوب می

 در بنگلور تاسیس گردید.  0919سال 

های هدف این انرمن تامین اشداال برای زنان در گروه
درآمد در مناطق شهری، به ویژه برای کسانی است که کم

از نظر اجدماعی و اصد ادی مبدالء به نقص عضو و یا هر 
بضاعت، باشند. در این میان، زنان بیگونه معلولیت می

 ای دارند.همسران رهاشده و معلولین جسمی اولویت ویژه

ای میان این انرمن و صنایع ملی نامهبر اساس توافق
مخابرات هندوسدان، انرمن مواد اولیه را بر اساس سفارش 

دریافت کرده و آنها (  ITIکار از مؤسسات آموزش صنعدی )
کنند و به را به صورت مح والت نهایی پردازش می

دهند. این انرمن همچنین برای اعضاء صنایع تحویل می
خود امکانات رفاهی همچون: مهدکودک برای خردساالن 
و مدرسه ابددایی برای کودکان و تسهیالتی برای اسکان 

 (.1دهد )ارائه می

 Self Employedانجمن خوداشتغالی زنان 

Women's Association (SEWA) 

در چارچوب مدل تعاونی و به  09۲2این انرمن در سال 
ای صنفی برای زنان کارگر و به ویژه عنوان اتحادیه

زنی ، با هدف تقویت صدرت چانهدسدفروش در خیابان
اعضاء برای بهبود درآمد، اشداال و دسدرسی به امنیت 

 نه تنها یک نهاد  SEWAاجدماعی تاسیس شد. انرمن 

بخش بودن است، بلکه به لحاظ اثرگزاری و الهامصنفی 
کند. این ها، خود را به عنوان یک جنش معرفی میارزش

انرمن تعاونی همواره با درگیر کردن ذینفوذان و ذینفعان 
در سطوح ملی و محلی امکان مشارکت و ارتباط کارگران 

 (.2کند )را با مسئولین باالدسدی فراهم می

 SEWAبانک 

های انرمن، ضمن در ادامه راه و پیرو گسدرش فعالیت
احساس نیاز به موسسه مالی مسدقل برای تنظیم چرخه 

 09۲۸مالی، انرمن ت میم به تاسیس بانکی در سال 
گرفت. پس از ت ویب این پیشنهاد تسهیلگرانی برای اصناع 

گزاری مشاول فعالیت شدند و در اعضاء در جهت سرمایه
عالوه بر جلب اعدماد عمومی در انرمن، توانسدند نهایت 
گذار اولیه را برای تامین بنیه مالی اولیه این سرمایه 01

بانک وارد گردونه کار کنند. بدین ترتیب نخسدین موسسه 
به  09۲۸مالی خرد در کسوت یک بانک تعاونی در سال 

 همت چند بانوی کارگر هندی تاسیس شد.
های مشدرک در امروزه این انرمن شبکه عظیمی از تالش

های مخدلف شامل: بازاریابی، خدمات سالمت، حوزه
کند. اکنون های جهانی شدن و ... فعالیت میچالش

هزار عضو، یکی از  021با   SEWAخانواده بانک 
های تعاون در هندوسدان است. به غیر از بزرگدرین تشکل

تعاونی دیگر نیز وجود دارند که به نیازهای  ۴۸بانک، 
-دامداران، صنعدگران، بازرگانان و همچنین سایر ارائه

دهند. درگیر کنندگان خدمات و کارگران سندی پاسخ می
ای از اهمیت ویژه  SEWAشدن در بازار در ماموریت 

برخوردار است، زیرا اعضاء آن عمال خود، کوچکدرین بازار 
در تسهیل تبادل   SEWAمحلی هسدند. در اینرا نقش 

کاال میان اعضاء تولیدکننده و خریدار صنعدی است. در 
سطح دیگری، این انرمن به کشاورزان عضو نیز کمک 

ها ای همچون داللهای واسطهکند تا با عبور از الیهمی
-مح والت تولید شده را مسدقیما به فروشندگان می

ایراد دسدرسی   SEWAفروشند. دیگر اصدام صابل توجه 
تر اعضاء خود به اعدبار و به تبع بسدرهای اجدماعی عادالنه

 (. برخی از ترربیات موفق عبارتند از:9است )

 صمغ درختان آوریجمع

در گررات دولت برای بازرگانان مروز اسدخراج برخی 
آوری صمغ ها به ویژه جمعمح والت طبیعی جنگل

-کند. در اینرا افراد محلی به جمعدرخدان را  صادر می

فروشند. آوری پرداخده و سپس به دارندگان پروانه تولید می
 SEWAاین افراد بومی ذیل چدر حمایت انرمن تعاونی 

خود اصدام به تاسیس تعاونی مسدقل برای حرفه خود 
 1نمودند و پس از گذشت مدت کوتاهی با درآمدی 

برابری، به توسعه اصدامات تشکلی خود پرداخدند. و در 
دادند، به مقابل بازرگانانی که سود خود را از دست می

تشکیل کارتلی پرداخدند تا صیمت مح والت جنگلی و به 
از   SEWAویژه صمغ درخدان را کاهش دهند. در اینرا 

ها، دفاع کرده و ضمن تاکید کنندگان در جنگلتعاونی جمع
بر شفافیت و پاسخگویی، به فشار تحمیلی علیه کارگران 

سال مبارزه، مروز  1واکنش نشان داد. در نهایت پس از 
 (.2طرح تعیین صیمت صمغ درخدان در بازار آزاد صادر شد )

 فروشندگان سبزی در احمدآباد

سبزیرات و سایر مح والت کشاورزی از روسداهای 
-شوند و توسط خردهاطراف به منطقه جامالپور برده می

کنند، فروشانی که سبزیرات تازه شهر را تهیه می
-با ایراد کسب  SEWAشود. اعضاء تعاونی خریداری می

های بهدری را فروشی سبزیرات که نرخکاری برای عمده
دهد، برای هم به فروشندگان و هم به خریداران ارائه می

اند. در اینرا هم خ ومدی خود جایگاه خاصی ایراد کرده
جدی علیه فروشندگان خرد ایراد شد و بر خالف نگاه 
اولیه، تنها منح ر به جنیست نبود، بلکه اساس مدشکل 
شدن این افراد زیر سوال بود. اما در اینرا فروشگاه این 

 6درصد در مقایسه با  ۸تر از انرمن با کارمزد بسیار پایین
 کنند. گران مبادله میدرصد بیشدر معامله 01تا 

عالوه بر این، این فروشگاه با کشاورزان سبزیرات خود را 
کند. این روند به طور بیند و مذاکره میدر سطحی برابر می

آمیزی ادامه پیدا کرد تا جایی که درآمد  حاصل از موفقیت
هزار روپیه  21روپیه به بیش از  111این فروش روزانه از 
 (.2افزایش یافده است )

توانمندسازی اصد ادی و اجدماعی، حق مالکیت و  ماموریت:

)آموزش مدیریت برای زنان فقیر شاغل در بخش غیررسمی 

Informal Economy )یافدهو غیر سازمان(Unorganised ) 

در نظر گرفدن نیازهای گوناگون زنان در چرخه  رویکرد:

حیات و تالش برای تامین آنها به دلیل گرفداری آنها در تله 
 ( 1)فقر 



4  

 

 04شماره  -0011بهار  بولتن سیاستی تعاون

 خدمات بهداشتی

هایی اندازی فروشگاههمچنین اصدام به راه SEWAانرمن 
نموده که داروهای ارزان صیمت را برای عموم مردم و نه 

کنند. تاسیس این مراکز فروش  صرفا اعضاء خود تامین می
ای از سوی با حمایت وام بدون بهره نیم میلیون روپیه

دولت گررات مورد حمایت واصع شده است. نحوه تقسیم 
درصد  01فروش مدوسط سود نیز به نحوی است که خرده

درصد کار  6تا  1برد، برای حدود حاشیه سود را می
کنند. درآمد حاصل از این فروشگاه نیز به کارمندان  می

کند. در بخش بهداشت در ساخدار این انرمن کمک می
تکمیل خدمات بهداشدی، این انرمن با ماماهای سندی هم 

 (.2کند )همکاری می

 Vimo SEWAموسسه ملی تعاونی بیمه 

 SEWAیک تعاونی چند دولدی است که زیر چدر انرمن  

با هدف حمایت اجدماعی از کارگران زن غیررسمی و 
های آنها مشاول فعالیت است. این تعاونی یک نهاد خانواده

بیمه مسدقل، چندکاالیی و خدماتی کامل است که در آن 
اعضاء زن، خود کاربران، مالکان و مدیران کلیه خدمات 

 (.01باشند )می

 اندازی تعاونیآموزش راه

اندازی بخشی اصدام به راه 0992از سال    SEWAانرمن 
(Gujarat Rajya Mahila Sewa Sahakari Sangh )

اندازی تعاونی به زنان جهت ارائه آموزش به زنان برای راه
نمود. این بخش همچنین دارای مروز صادرات مسدقل 

ترتیب امکان صدور کاالهای تولیدی زنان است و بدین
کند. در عضو را به دیگر کشورهای جهان نیز فراهم می

جامعه جهانی نیز، پیرو اعالم اصول ترارت من فانه، برای 
 تقاضای پایداری وجود دارد.  SEWAکاالهای 

 اتیوپی

زنان در اتیوپی نیمی از نیروی کار در کشاورزی را به خود 
هزار  61دهند. با وجود اینکه در سطح ملی  اخد اص می
درصد از  21اتحادیه وجود دارند، اما کمدر از  111تعاونی و 

دهند و  های کشاورزی را تشکیل می اعضاء تعاونی
های پربازده در این  دسدرسی کمدری به منابع و فرصت

 حوزه نسبت به مردان دارند. 
با   AGP-AMDeو طرح   USAIDهایی همچون:  طرح

های  هدف بهبود کیفی مشارکت زنان و کاهش نابرابری

درصد  11ای که حداصل  جنسیدی موجود و رسیدن به نقطه
ها را زنان تشکیل دهند. در طی اجرای این دو  اعضا تعاونی

ها ثبت نام  هزار زن برای عضویت در تعاونی ۲۴طرح، 
 (.00اند ) کرده
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