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خالصه مدیریتی

مطابق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، تعاون 

به عنوان یکی از ارکان سه گانه اقتصاد جمهوری اسالمی ایران 

به حساب می آید و در همین راستا، مقام معظم رهبری از تعاون 

به عنوان یک کار بسیار مهم، نو، سودمند و پرجاذبه یاد می کنند 

و معتقدند که بخش تعاون و فعالیت تعاونی ها از جمله مسائلی 

است که می تواند به شکل اصولی و منطقی مانع بی عدالتی 

باشد. بر پایه همین تأکیدات معظم له و با توجه به حلقه مفقوده 

میان بخش اجرایی و سیاستگذاری در حوزه تعاون، راه اندازی 

»اندیشکده  تعاون و توسعه« براساس تفاهم نامه ای که فی مابین 

معاونت تعاوِن وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با معاونت 

فرهنگی جهاد دانشگاهی در 26 دی ماه  98 منعقد شده بود، در 

دستور کار قرار گرفت تا نهاد مذکور به مطالعات و پژوهش های 

کاربردِی نیازمحور در حوزه تعاون بپردازد و در جهت توسعه 

پایدار اقدام می نماید. بر همین اساس، در سه ماه  پایانی سال 98 

بیشتر فعالیت ها حول اجرای فاز  مطالعاتی راه اندازی اندیشکده 

صورت گرفت.  

در طی سال 99، اندیشکده تعاون تالش داشت تا ضمن 

نهاد،  این  تأسیس  و  راه اندازی  با  مرتبط  برنامه های  پیشبرد 

به نیازهای روزانه معاونت تعاون وزرات تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی به خوبی پاسخ دهد. راه اندازی این مرکز با ساختاری 

و  دانشگاهی  جوان  نخبگان  از  بهره مندی  و  فعال  و  چابک 

اساتید مجرب هیأت علمی دانشگاه های مطرح کشور، از جمله 

تالش های صورت گرفته در سال 1398 بوده است. چهار اقدام 

تولید اسناد باالدستی مرکز، برگزاری جشنواره پژوهش های برتر 

حوزه تعاون، کمک به نگارش طرح  های وزارتخانه و تولید 

اسناد سیاستی از جمله مهمترین اقدامات اندیشکده در طی سال 

1399 بوده است. از جمله سایر اتفاقات مهم دیگر، راه اندازی 

مطالعات  فصلنامه  نخستین  نگارش  اندیشکده،  وب سایت 

کاربردی تعاون اندیشکده برای فصل تابستان، ترجمه کتاب 

تعاونی  تعاون درباره 300  المللی  بین  اتحادیه  گزارش سال 

برتر جهان، تولید محتوا برای مراسم افتتاحیه،  طرح ایده هایی 

همچون موشن گرافی صدگانۀ 100 نکته از تعاون، از جمله 

سایر فعالیت های مهم اندیشکده بوده اند که شرح این موارد در 

ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد. 

قالب  در  اندیشکده  روزمره  فعالیت های  سال 1400،  در 

تولید اسناد سیاستی ادامه یافت. در این سال، راه اندازی ویکی 

تعاون به عنوان مرجع تولید محتوای دانشنامه ای در بخش تعاون 

پیگیری و اجرا شد. همچنین تولید موشن گرافی ها، برگزاری 

مستمر نشست ها و البته تولید پادکست به مجموعه فعالیت های 

با  اندیشکده  همکاری  بخشید.  بیشتری  غنای  اندیشکده 

سایر نهادهای فعال در بخش تعاون نیز ادامه پیدا کرد. مرکز 

پژوهش های مجلس در کانون این تعامالت قرار داشت. اصالح 

الیحه قانون تعاون با همکاری مرکز پژوهش ها سبب شد تا 

پیش نویس جدیدی از الیحه برای عرضه دوباره در مجلس 

فراهم گردد.

1- تدوین اسناد باالدستی

از جمله مهمترین اقدامات اندیشکده با الهام از فاز مطالعاتی 

ابتدایی سال 98، می توان به تدوین اسناد باالدستی اندیشکده در 

جهت تحقق مطالبات معاونت محترم تعاون اشاره کرد. از این 

رو، اهم اسناد تدوین شده در این راستا بدین شرح است: 

ابتدا  در  اندیشکده:  اساسنامه  پیش نویس  تدوین  الف( 

پیش نویس اساسنامه حاصل از فاز مطالعاتی، با برگزاری جلسات 

با اساتید صاحب نظر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در 

دو جلسه برگزار شده با حضور  اساتید حقوقی حوزه تعاون 
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همچون آقای دکتر سادوئی نسبت، استاد دانشگاه تهران و 

آقای دکتر پورسیدی، استاد دانشگاه امام صادق)ع(، با توجه به 

ایرادات ساختاری مطرح شده به اساسنامه نوع یک، الزم شد تا 

نگارش اساسنامه ای جدید برای اندیشکده، در دستور کار قرار 

گیرد. لذا محققین مرکز، نوع دیگری از اساسنامه اندیشکده 

را با الهام از پژوهشکده های نوع دو که تأمین کننده مطالبات 

وزارتخانه و جهاد دانشگاهی باشد، در دستور کار خود قرار 

دادند و این مهم بعد از حدود یک ماه به سرانجام مشخصی 

رسید. تیم حقوقی اندیشکده، در این راستا چند جلسه با اساتید 

حقوقی خود برگزار کرده و از نقطه نظرات افراد با تجربه جهاد 

دانشگاهی نیز بهره بردند.

ب( تدوین سند راهبردی اندیشکده : تدوین سند راهبردی 

اندیشکده موضوع دیگری بود که در جلسات متعدد توسط 

اساتید شورای علمی  و پژوهشگران اندیشکده مورد بررسی 

قرار گرفت. اساتید هر یک از شوراهای علمی دپارتمان ها بر 

چابک سازی سند و پرهیز از انجام پژوهش های بلندمدت برای 

اندیشکده تأکید داشتند. این مهم به کمک تیم پژهشی مرکز 

و با مشورت اساتید شوراهای علمی و هیأت علمی های مقیم 

در اندیشکده به سرانجام رسید و بعد از برگزاری بیش از 50 

جلسه کارشناسی سند نهایی گردید.

ج( تدوین برنامه عملیاتی اندیشکده: تدوین برنامه عملیاتی 

اندیشکده موضوع دیگری بود که در جلسات متعدد توسط 

اساتید شورای علمی و پژوهشگران اندیشکده مورد بررسی 

قرار گرفت. پیش نویس اولیه برنامه به معاونت محترم تعاون 

ارسال شد و پس از برگزاری جلسات با ایشان و اخذ رهنمودها 

و نظرات معاونت محترم تعاون سبب شد تا برنامه عملیاتی سه 

ساله اندیشکده سبک تر شود و بر سه موضوِع اسناد سیاستی 

از سوی وزارتخانه،  بر اساس مشکالت مطرح  درخواستی 

برگزاری نشست ها با خبرگان و ذی نفعان حوزه تعاون و دو 

طرح پژوهشی برای هر دپارتمان )مجموعاً شش طرح در طول 

یکسال( تأکید نماید.
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2- جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون

تعاون یکی از سه رکن اقتصاد ایران است. با این وجود آثار 

پژوهشی این حوزه کمتر مورد حمایت دستگاه های اجرایی و 

محافل علمی و دانشگاهی کشور قرار گرفته است. شاید بتوان 

ادعا کرد که ذهنیت منفی درباره تعاون و تعاونی ها به حوزه نظر 

نیز تسری یافته است. در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی با همکاری اندیشکده تعاون و توسعه در نظر گرفت 

تا تصویری مثبت از حوزه مطالعاتی تعاون در میان دانشگاهیان 

و پژوهشگران کشور ایجاد کند. در اولین گام، تصمیم گرفته 

شد تا جشنواره ای در سطح ملی و مربوط به پژوهش های حوزه 

تعاون، با همکاری اساتید و مراکز علمی فعال در این زمینه، 

برگزار گردد. جشنواره حاضر از این منظر، نقطه عزیمتی برای 

ارج نهادن و حرکت به سوی تعالی حوزه تعاون، با بهره گیری از 

ابزارهای نظری موجود در محیط علمی کشور محسوب شود. 

بر همین اساس، بنای جشنواره ملی آثار پژوهشی حوزه تعاون 

کشور در بهار 1399 گذاشته شد.

پس تشکیل بیش از 15 جلسه کارشناسی در خصوص 

تک تک جزئیات الزم برای برگزاری یک جشنواره در خور 

نام و جایگاه علمی اندیشکده، در نهایت عنوان جشنواره و 

محورهای آن جهت دریافت آثار تعیین و فراخوان این جشنواره 

برای نخستین بار در تیرماه از طریق تبلیغات فضای مجازی 

انجام گرفت. در آغاز راه، سامانه ای ذیل سامانه اندیشکده تعاون 

برای برگزاری جشنواره فعلی و جشنواره و همایش های آتی 

راه اندازی شد. سامانه ای که بستر الزم برای جمع آوری آثار را 

نیز فراهم آورده است. جهت تهیه فرم های داوری اولیه و فرم 

داوری مرحله دوم و همچنین استخراج شاخص ها و اصالح 

آیین نامه جشنواره، سه جلسه شورای علمی )کمیته علمی( در 

تاریخ 30اُم تیرماه و 6اُم و 13اُم مرداد برگزار شد. همچنین در 

جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره، مقرر شد که دبیرخانه ای 

دائمی در اندیشکده تعاون برای برگزاری سالیانه این جشنواره 

تأسیس شود. تعیین نشان عالی شهید بهشتی نیز جهت اهدا به 

پژوهشگران برتر این عرصه در دستور کار نخستین جشنواره 

همچنین  گرفت.  قرار  تعاون  حوزه  برتر  پژوهش های  ملی 

تاریخ برگزاری جشنواره به 28 آبان ماه موکول شد که این 

امر سبب افزایش تعداد ارسالی به دبیرخانه جشنواره تا شمار 

573 مورد رسید. مرحله اولیه داوری آثار ارسال شده نیز توسط 

تیم کارشناسی جشنواره، متشکل از پژوهشگران دارای مدرک 

دکتری اندیشکده، انجام شد و مرحله دوم و سوم توسط تیم 

داوران منتخب کمیته علمی انجام شد و مرحله چهارم آثار 

منتخب توسط کمیته داوران نهایی گردید. همچنین اطالعات 

آماری آثار دریافتی به تفکیک در جدول زیر نمایش داده شده 

است.
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مقالهجمعپایان نامهطرح پژوهشیکتابنوع ارسال

ایمیل
8752978190رسیده

تأیید در داوری 
0144018مرحله اول

سایت دبیرخانه
3311847185283رسیده

تأیید در داوری 
14572164156مرحله دوم

جمع
4119076262573رسیده

تأیید در داوری 
14212564174مرحله سوم

جدول شماره1: اطالعات آثار دریافت شده

3- بولتن های سیاستی و خالصه سیاستی

خروجی های اندیشکده عموماً به صورت اسناد سیاستی 

مسئله یابی  و  وزارتخانه  نیاز  بر  بنا  که  می شوند  منتشر 

پژوهشگران اندیشکده، این موضوعات حول مسائل خاصی 

بر 40 خالصه  بالغ  در طی 2 سال گذشته  تعیین شده اند. 

سیاستی در سه قالب مختلف نوشته شده است. عالوه بر این 

موارد، 55 بولتن سیاستی توسط تیم پژوهشی اندیشکده به 

رشته تحریر درآمده است که این موارد نیز در دو فرمت متمایز 

و یک فصلنامه »مطالعات کاربردی تعاون« طراحی و منتشر 

شده اند )پیوست شماره 1 و 2(. 

دپارتمان تهیه کنندهعنوان ردیف

فرهنگی- اجتماعیوامنیکوم، فراتر از یک مدرسه1

فرهنگی- اجتماعیتعاونی های سالمت در ایران و جهان2

اقتصادیمسکوت ماندن حساب های اقماری تعاونی ها3

حقوقیورودی تعاونی های در صنعت بیمه؛ باید و نبایدهای حقوقی4

مشترک دپارتمانیکووید 19 و تعاونی ها5

فرهنگی- اجتماعیتعاون و محرومیت زدایی: چگونه تعاونی ها در محرومیت زدایی از جامعه شریک می شوند؟6

اقتصادیاقدامات تعاونی های برای مقابله با تغییرات اقلیمی7

اقتصادیتعاونی ها؛ راهکاری جهانی در محرومیت زدایی8

جدول شماره2: بولتن های سیاستی 
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فرهنگی- اجتماعیتعاونی های جوانان در سراسر جهان9

حقوقیتعاون و محرومیت زدایی؛ الزامات حقوقی10

فرهنگی- اجتماعیتجربه نگاری الگوی کسب و کار تعاونی ها11

فرهنگی- اجتماعیاکوسیستم نوآوری و تعاونی های نسل جدید12

فرهنگی- اجتماعیFonterra  الگوی موفق تعاونی ها13

فرهنگی- اجتماعیفساد و تعاون: سیاست گذاری ها و تجربیات جهانی14

فرهنگی- اجتماعیواره: فرهنگ مستور یاریگری زنانه15

فرهنگی- اجتماعیتعاونی ها در کشورهای عربی: تاریخچه، قوانین و نمونه های موفق16

اقتصادیتعامین مالی خرد جمعی: رویکرد اتخاذ شده بین المللی؛ برخوردار از سبقه عظیم اسالمی -ایرانی17

فرهنگی- اجتماعیبررسی فعالیت زنان در نیوزلند با نگاه ویژه به »شبکه زنان لبنی« در این کشور18

فرهنگی- اجتماعیتعاونی ها و مهاجرت: تعاونی ها چه نقشی در مدیریت مهاجران و پناهجویان دارند؟19

اقتصادیانحرافات آمار حوزه تعاون: چرا؟20

فرهنگی- اجتماعیتعاونی های و کودکان کار21

فرهنگی- اجتماعیتعاونی ها، اشتغال زنان و مراقبت از کودکان22

فرهنگی- اجتماعیتعاونی ها و زباله گردان23

اقتصادیتعاونی های انرژی24

اقتصادیظرفیت عظیم تعاون در قطب شرق قاره آفریقا: کنیا25

فرهنگی- اجتماعیتعاونی ها و کارگران خانگی26

تعاونی ها و خدمات مراقبتی : تعاونی ها چگونه در مراقبت27
فرهنگی- اجتماعی از افراد جامعه مشارکت می کنند؟

فرهنگی- اجتماعیتعاونی ها و افراد دارای معلولیت: تعاونی ها چگونه می توانند به بهزیستی افراد دارای معلولیت یاری رسانند؟28

فرهنگی- اجتماعیتعاونی های بومیان در قاره آمریکا: تاریخچه، تجربیات و نمونه های موفق در قاره آمریکا29

اتحادیه بین المللی تعاون و تعاونی های پلتفرم گزینه هایی برای اتحادیه بین المللی تعاون 30
اقتصادیبه منظور حمایت از تعاونی های پلتفرم در استراتژی های پیش برنده شان

اقتصادیتعاونی های پلتفرم: چیستی، فرصت ها و تهدیدها31

اقتصادیمطالعه موردی تعاونی های موفق انرژی تعاونی برق مرکزی32

33)Enercoop( اقتصادیمطالعه موردی تعاونی های موفق انرژی تعاونی اِنرکوپ

اقتصادیکارآفرینِی تعاونی ها در مدارس متوسطه مالزی34

روند افزایش بدهی های دولت 35
اقتصادیمقایسه برخی ارقام کالن الیحه بودجه سال 1400 با قانون بودجه سال 1399

اقتصادیمروری بر برخی ابعاد حوزه  تعاون در ده کشور موفق36

فرهنگی- اجتماعیتعاونیهای  اجتماعی: تالشی مستمر برای ادغام اجتماعی37
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اقتصادیتعاونی ها و جوانان در آسیا38

اقتصادیتعاونی های مصرف کره جنوبی؛ مطالعات موردی: هانَْسلیم وآی کوپ39

فرهنگی- اجتماعیتعاونی های فیلم سازی40

فرهنگی- اجتماعیتعاونی های زنان: مروری بر تجربیات تعاونیهای زنان در ایران41

فرهنگی- اجتماعیتعاونی های زنان: مروری بر تجربیات تعاونیهای زنان در جهان42

اقتصادیتعاونی های مسکن: تعاونیها چگونه میتوانند  به حل  مشکل مسکن کمک کنند؟43

اقتصادیمدل تعاونی های مصرف در ژاپن44

فرهنگی- اجتماعیتعاونی های زندانیان: چگونه تعاونی ها می توانند به بهبود زندگی زندانیان کمک کنند؟45

فرهنگی- اجتماعیتعاونی های شیالت: مدل تعاونی چگونه در بخش شیالت اجرا می شود؟46

اقتصادیآلِمندکو: داستان موفقیت یک تعاونی استرالیایی47

اقتصادیتعاونی های کارگری در فیلیپین؛ نمونه موردی تعاونی آلفا48

اقتصادیالگوی تعاونی های کشاورزی چین در ورود کشاورزان کوچک به بازارهای بزرگ49

فرهنگی- اجتماعیتعاونی های عشایر: تعاونی ها چگونه به بهبود زندگی عشایر کمک می کنند50

فرهنگی- اجتماعیتعاونی های فرش دستباف: چگونه تعاونی ها می توانند به رونق فرش دستباف کمک کنند؟51

اقتصادیمدل تعاونی کشاورزی موفق در ویتنام؛ نمونه موردی: تعاونی َون داک52

فرهنگی- اجتماعیتعاونی ها در افغانستان53

اقتصادیجایگاه اصول اصلی تعاون در موفقیت اقتصادی و مانایی تعاونی ها54

حقوقیوضعیت تعاونی ها در ایران و جهان55

دپارتمان تهیه کنندهعنوان ردیف

فرهنگی- اجتماعیمروری برطرح های ملی با موضوع بهره وری مشابه یابی در طرح های عارضه یابی و بهره وری1

فرهنگی- اجتماعیمروری بر محتوای طرح های ملی درحوزه تعاون2

فرهنگی- اجتماعیمروری برطرح های استانی در حوزه تعاون3

طراحی سازوکار بهبود کیفیت پایان نامه های مورد حمایت وزارت تعاون ازحیث4
فرهنگی- اجتماعی مرجعیت علمی آن ها

فرهنگی- اجتماعیمروری بر پایان نامه های معاونت تعاون5

فرهنگی- اجتماعیمروری برایده ها و مسائل بیان شده درتارنمای گفتمان تعاون6

فرهنگی- اجتماعیمروری برتارنمای مقاالت حوزه تعاون7

فرهنگی- اجتماعیمروری بر گزارش های  گفتمان تعاون8

جدول شماره3: خالصه سیاستی
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فرهنگی- اجتماعیمروری بر کتاب های تارنمای گفتمان تعاون9

تعاونی جوانان در هند: بررسی سیاست های حکومت هند جهت توسعه و ترویج10
فرهنگی- اجتماعی تعاونی های جوانان در این کشور

فرهنگی- اجتماعیکارکردهای تعاونی ها دراشتغال تولید و کارآفرینی درکشور11

فرهنگی- اجتماعیتعاونی ها بسترساز توسعه اقتصادی کشور12

فرهنگی- اجتماعیمطالعه تجارب موفق برخی کشورها در عرصه تعاونی ها13

حقوقیتعدد یا وحدت قوانین و مقررات در حوزه تعاون14

فرهنگی- اجتماعیبررسی طرح های ملی و استانی سایت گفتمان تعاون15

اقتصادیآسیب شناسی تعاونی ها در کشور16

اقتصادیالزامات ارتقای بخش تعاون در کشور17

اقتصادیبررسی مقاالت، گزارشات و پایان نامه های سایت گفتمان تعاون18

اقتصادیتعاونی ها عاملی مهم در جهت توسعه کارآفرینی در کشور19

فرهنگی- اجتماعیبررسی ایده ها، طرح مسئله ها و کتاب های سایت گفتمان تعاون20

حقوقیبررسی پایان نامه های حقوقی در حوزه تعاون21

حقوقیبررسی مقاالت حقوقی حوزه تعاون22

حقوقیضرورت به روزرسانی مقررات کیفری حوزه تعاون23

اقتصادیمعرفی انواع مدل های تأمین اعتبار خرد جهت بهره گیری تعاونی ها24

فرهنگی- اجتماعیبررسی اهمیت تعاونی های گردشگری25

اقتصادینقش مبارزه با فساد در ارتقاء شاخص های عدالت26

27
مبارزه با فساد در لوایح سه گانه شفافیت؛ 

نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی؛ 
مقابله با فساد و ارتقای سالمت نظام اداری- مالی با توجه به بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و کنوانسیون مریدا

حقوقی

اقتصادیاستراتژی تأمین مالی خرد28

اقتصادیبررسی اهم اسناد باالدستی کشور با هدف منشأشناسِی سهم آرمانی تعاونی ها )25 درصد( از اقتصاد ملی29

حقوقیضرورت اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت تغییرات تعاونی ها30

اقتصادیمروری بر سیاست های حمایتی دولت از بخش تعاون31

اقتصادیشاخص ادراک فساد: چیستی، چرایی و تحلیل32

اقتصادیتعاونی های انرژی به مثابه منبع درآمدی پایدار برای دهک های پایین درآمدی33

فرهنگی- اجتماعیتعاونی زدایی و عصر ترکیبی شدن تعاونی ها34

فرهنگی- اجتماعیتعاونی های دانشجویی در کشور؛ مسأله یا راه حل؟35

حقوقیتأمین مالی خرد جمعی:  ابزاری در خدمت تعاون36

حقوقیتعاونی های رسانه ای نوین37
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فرهنگی- اجتماعیتعاونی ها و باشگاه های فوتبال در ایران38

حقوقیبررسی امکان و ضرورت تأسیس رشته تعاون در مؤسسات آموزش عالی کشور در مقطع کارشناسی ارشد39

حکمرانی تعاونی یا حکمرانی شرکتی درس آموزههایی از قوانین تعاون در سایر کشورها برای تحقق حکمرانی تعاونی 40
فرهنگی- اجتماعیدر ایران

4- نگارش طرح ها 

نگارش طرح  های  اندیشکده  اقدامات  از جمله مهمترین 

این  در  است.  تعاون  محترم  معاونت  سوی  از  درخواستی 

راستا به مناسب هفته تعاون، پژوهشگران مرکز در طراحی 5 

طرح ]قانونی[ خرد و یک طرح جامع با وزارتخانه همکاری 

داشتند. پیشنهاد طرح جامع تعاون، پیشرفت و عدالت به همراه 

5 طرح خرد با نام ها تام )تعاون، اشتغال و محرومیت زدایی(، 

شمیم )شبکه مصرف یکپارچه ملی(، مهک )مسکن همیاری 

کارگری(، حاتم )حمایت از تعاونی های مرزنشین( و اصالحیه 

قانون تأسیس تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی مشارکت 

داشته که خروجی آن شامل نامگذاری طرح ها، نگارش متن 

حقوقی طرح موسوم به “تام” و تهیه پاورپوینت Prezi برای 

ارائه معاونت محترم تعاون بوده است. همچنین نگارش خالصه 

سیاستی مربوط با رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با مقررات 

بر  بنا  که  بوده است  متونی  جمله  از  تعاون  حوزه  در  زدایی 

درخواست معاونت تعاون نگارش گردیده است. 

طرح  دو  پیش نویس  شده،  برده  نام  طرح  پنج  بر  عالوه 

در  تعاون«  رادیو  نام های »طرح صبا« و »طرح  به  پیشنهادی 

دستور کار بخش فرهنگی-اجتماعی اندیشکده قرار گرفته است 

که نسخه نخستین آن به وزارت خانه ارسال شده است. همچنین 

دو طرح اجرایی 100 نکته از تعاون جهت تولید 100 موشن 

گرافی از نکات آماری، علمی و عملیاتی موجود در بخش 

فعالیت ترویجی  برای پوشش  ایران و جهان،  تعاون  اقتصاد 

دو سال آینده مرکز و همچنین نگارش طرح اجرایی ساخت 

اپلیکیشن لغت نامه تخصصی تعاون در دستور کار دپارتمان 

فرهنگی –اجتماعی اندیشکده قرار گرفت که نیازمند مشارکت 

معاونت امور تعاون است. 

عنوان طرحوضعیت طرحردیف

1

طرح های قانونی )متن کامل یا پیشنهاد  اولیه(

طرح جامع تعاون، پیشرفت و عدالت

طرح تام )اشتغال، تعاون و محرومیت زدایی(2

طرح شمیم شبکه یکپارچه مصرف ملی3

طرح مهک )مسکن همیاری کارگری(4

طرح حاتم )حمایت از تعاونی های مرزنشین(5

6
طرح های در دست اقدام

طرح صبا

طرح رادیو تعاون7

جدول شماره 4: طرح  های آماده شده در اندیشکده
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8

طرح های تلویزیونی پیشنهادی

طرح تعاون در سده اخیر

طرح تعاون و تعاونی ها9

یک دهه با تعاون10

طرح تعاونی های دانش آموزی11

5- سخنرانی ها

از جمله دیگر اقدامات اندیشکده نگارش متن سخنرانی 

های درخواستی از سوی معاونت محترم تعاون می باشد در این 

راستا تهیه محتوا برای سخنرانی ها متعدد معاونت محترم تعاون 

به مناسب روز جهانی تعاون در 12، 13 و 14 تیرماه سبب شد تا 

اندیشکده در تهیه محتوای 3 متن سخنرانی و 5 بولتن تخصصی 

برای عرضه در میان مخاطبین جلسات مد نظر با وزارتخانه 

همکاری الزم را داشته باشد.

شماره بولتنعنوان بولتنتاریخ سخنرانیعنوان سخنرانیردیف

تعاون و محرومیت زدایی: چگونه تعاونی ها در 1399/04/14تعاونی ها در پسا کرونا1
محرومیت زدایی از جامعه شریک می شوند؟

06

اقدامات تعاونی ها برای مقابله با 2
اقدامات تعاونی ها برای مقابله برای تغییرات اقلیمی 1399/04/15تغییرات اقلیمی

تعاونی ها
07

3

تجربه نگاری الکوهای موفق 
1399/04/16تعاونی ها

08تعاونی ها؛ راهکاری جهانی در محرومیت زدایی

10تعاون و محرومیت زدایی؛ الزامات حقوقی4

11تجربه نگاری الگوی کسب و کار تعاونی ها5

جدول شماره 5: سخنرانی و بولتن های تهیه شده برای روز جهانی تعاون

6- هفته تعاون

از جمله دیگر اقدامات اندیشکده همکاری با معاونت محترم 

تعاون در برگزاری مناسبت های ویژه می باشد در این راستا در 

هفته تعاون، همکاری اندیشکده با روزنامه دنیای اقتصاد و کمک 

در تولید محتوا مرتبط با ویژه نامه این روزنامه جزو برنامه ها 

پژوهشگران مرکز بوده است.
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7- مناظره دانشجویی

از جمله اقدامات دیگر اندیشکده همکاری و مشارکت 

علمی در  اجرای  طرح  هایی است که  معاونت امور تعاون با 

سایر دستگاه ها در حال برگزاری است. در این راستا همراهی 

و همکاری با جهاد دانشگاهی به مناسب مناظره دانشجویی 

با موضوع تعاون از جمله اقداماتی بود که اندیشکده آن را به 

سرانجام رسانیده است. در این میان اندیشکده، به عنوان مشاور 

فنی و محتوایی انجام کار به استخراج بیش از 100 گزاره  

مرتبط با مناظره پرداخت و همچنین لیست اساتید پیشنهادی را 

با توجه به سوابق علمی آن ها جهت داوری مناظرات تهیه کرد. 

مکان فعلی فعالیتبرخی اهم سوابق فعالیت تاکنونگرایشتحصیالتنام و نام خانوادگیردیف

هیأت علمی-دکتری اقتصادعادل پیغامی1
دانشگاه امام صادق )ع(رییس انجمن مدرسان اقتصاد  مقاومتی

هیأت علمی-دکتری اقتصادحجت اهلل عبدالملکی2
دانشگاه امام صادق )ع(نایب رییس انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی

هیأت علمی دانشگاه تهران- --دکرتی جامعه شناسیحسین میرزایی3
مطالعات توسعه

دکتری مطالعات زهرا فرضی زاده4
هیأت علمی دانشگاه تهران--توسعه

هیأت علمی دانشگاه تهران--دکتری جامعه شناسیحسین ایمانی جاجرمی5

استاد مدعو دانشگاه تهران--دکتری جامعه شناسیحبیب جباری6

هیأت علمی دانشگاه عالمه هیأت علمی-دکتری اقتصادحسن طایی7
طباطبایی )ره(

دکتری اقتصادوحید محمودی8
توسعه اقتصادی 

و مالیات 
عمومی

هیأت علمی دانشگاه تهرانهیأت علمی

هیأت علمی دانشگاه تهرانهیأت علمی-دکتری کارآفرینیبهروز زارعی9

هیأت علمی- نماینده فعلی مجلس شورای -دکتری اقتصادمهدی طغیانی10
هیأت علمی دانشگاه تهراناسالمی

هیأت علمی دانشگاه عالمه هیأت علمی-دکتری اقتصادعلی اصغر سالم11
طباطبایی )ره(

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات هیأت علمی- مشاور اقتصادی ایران در چین-دکتری اقتصادلیال سادات زعفرانچی12
فرهنگی

استراتژیکدکتری مدیریتروح اهلل ایزدخواه13
تدوین گر استراتژی و سیاست پژوهی در 
دستگاه های دولتی- نماینده فعلی مجلس 

شورای اسالمی
اندیشگاه توسعه منطقه ای فناوران

هیأت علمی دانشگاه اما حسین )ع(هیأت علمی-دکتری اقتصادطه رمضانی14

هیأت علمی دانشگاه امام صادق هیأت علمی-دکتری اقتصادکامران ندری15
)ع(

هیأت علمی دانشگاه ابوعلی سینا هیأت علمی-دکتری اقتصاداحمد یعقوب فرآنی16
همدان

جدول شماره 6: داوران مناظره دانشجویی
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سند  و  علمی  کمیته های  نشست های  برگزاری   -8

گفتگوی سیاستی

از جمله مهمترین اقدامات اندیشکده، برگزاری نشست های 

تخصصی با اساتید مجرب این حوزه بوده که به عنوان بازوی 

دوم اندیشکده ها فعالیت می کنند. در این راستا برگزاری برنامه ها 

و نشست های تخصصی در دستور کار اندیشکده قرار گرفت و 

قالب اسناد گفتگوهای سیاستی، طبق استانداردهای بین المللی، 

جهت تولید توصیه های سیاستی از داخل این نشست ها، طراحی 

شد. تا به حال قریب به پنج سند گفتگوی سیاستی از هر نشست 

تولید شده است؛ البته پروتکل های وضع شده توسط ستاد ملی 

مقابله با کرونا سبب شده تا تعداد این موارد کمتر از مطلوب 

اندیشکده باشد. شرح این موارد در جدول مقابل آمده است: 

عنوان گفتگوی سیاستیردیف

نسبت اسالم و تعاون1

اقتصاد دیچیتال و تعاونی ها2

بررسی نیازهای فناورانه و نوآورانه تعاونی ها3

نسبت امر تعاون و کارآفرینی در بستر فرهنگ ایرانی4

نقش تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی در توسعه محلی 5
و منطقه ای

جدول شماره 7: گفتگوی سیاستی های تهیه شده
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9- نگارش RFP و طرحنامه های پیشنهادی

از جمله دیگر اقدامات اندیشکده تدوین و بررسی پروپوزال 

و RFP های مورد نیاز معاونت تعاون می باشد در این راستا 

عمران  و  توسعه  های  تعاونی  طرح  پروپوزال های  بررسی 

شهرستانها ارسال شده از معاونت تعاون بود که توسط 3 نفر از 

اساتید مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت آقای دکتر آماده 

بعنوان مجری طرح انتخاب گردید. 

همچنین RFP و کلیات الزم جهت دریافت پروپوزال در 

ارتباط با  »نظارت دولت ها بر تعاونی ها: مطالعه تطبیقی« توسط 

دپارتمان اقتصادی تدوین شد.  همچنین  در حال حاضر سه 

درخواست پروپوزال یا همان RFP  دپارتمان فرهنگی-اجتماعی 

و اقتصادی اندیشکده با موضوع »بررسی جایگاه مفهوم تعاون 

در دروس عمومی دانشگاه«، »بررسی امکان تأسیس تعاونی ها در 

دانشگاه های نسل سوم« و در نهایت »برنامه پنج ساله راهبردی 

دانشگاه  اقتصادی  با همکاری »مرکز تحقیقات  تعان«  بخش 

تهران« برای طرح  های پژوهشی سال 1400 آماده شده است 

که درصدد انعقاد قرارداد و برون سپاری آن هستیم. از طرفی 

نهادهایی همچون  با  طرحنامه های متعددی جهت همکاری 

پژوهشی  مؤسسه  و   اسالمی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه 

فرهنگی انقالب اسالمی ارائه کرده است که از جمله مهمترین 

موضوعات ارائه شده می توان به »تدوین دستنامه تبیین مواضع 

بخش  مقامات  مواجهه  »تجربه نگاری  رهبری«،  معظم  مقام 

تعاون با اسناد باالدستی« و »مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات 

نمونه  مشاهده  )برای  کرد  اشاره  اسالمی«  تعاون  کشورهای 

درخواست پروپوزال و طرحنامه ها ر.ک. به پیوست شماره 5(. 

10- طراحی و راه اندازی وب سایت و صفحه مجازی 

در دنیای کنونی، بدون شک داشتن یک وب سایت برای 

معرفی نوع کار، خدمات و محصوالت امری اجتناب ناپذیر 

است. به بیان دیگر ما در دنیای آنالین محکوم هستیم برای 

خود جایگاهی را درست کنیم، تا اقشار مختلفی از آحاد ملت را 

تحت پوشش محتوایی خود قرار دهیم. 

بدین منظور بیش از 200 ساعت کار کارشناسی صورت 

گرفت تا آیتم ها، ملزومات و بخش هایی مورد نیاز در وب 

سایت اندیشکده تعاون به آدرس www.cooptt.ir مشخص و 

طراحی گردد. و همچنین چه جنس محتوایی در صفحه مجازی 

اندیشکده تعاون در اینستاگرام در دسترس عموم قرار گیرد
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11- ترجمه کتاب 300 تعاونی برتر

بین  اتحادیه  هر ساله 300 تعاونی برتر در جهان توسط 

المللی تعاون یا همان ICA معرفی می شوند. این گزارش که 

توسط اتحادیه بین المللی تعاون و “مرکز تحقیقات اروپایی 

تعاون و بنگاه های اجتماعی” Euricse انجام می گیرد؛ معتبرترین 

و تنها گزارش کمی از حوزه تعاون در جهان است که طبق 

درخواست معاونت تعاون در طی دو هفته ترجمه، صفحه بندی 

و منتشر شده است. پس از ترجمه، کتاب 122 صفحه ای تولید 

شده نیز توسط هر سه دپارتمان اندیشکده مورد بررسی مجدد 

قرار گرفت و از دل آن، گزارش های آماری متقن و  تولید و 

ساخت موشن گرافی برای معاونت امور تعاون به دست آمد.
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12- افتتاحیه و موشن گرافی

برنامه ریزی و انجام اقدامات افتتاحیه اندیشکده و مراسم 

مرتبط با آن از دیگر مواردی بود که در دستور کار پژوهشگران 

این مرکز قرار گرفت. در این راستا، لوگوی نوری و سه بعدی 

اندیشکده، تابلوی افتتاحیه و تهیه سه مورد کتابخانه و چاپ 

بخش  توسط  اندیشکده  قبلی  شده  تولید  علمی  محتواهای 

پشتیبانی مرکز انجام گرفت. همچنین تولید یک موشن گرافی 

معرفی اندیشکده نیز مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، 

ابتدا سناریوی مرتبط با آن، با توجه به فازهای مطالعاتی انجام 

شده نوشته شد و در پی آن، یک موشن گرافی 3 دقیقه ای 

از اندیشکده تولید گردید. تولید این موشن گرافی و اثرگذاری 

بصری آن پژوهشگران اندیشکده را بر آن داشت تا مقدمات 

اجرایی  قالب طرحی  را در  تعاون  از  نکته  تولید 100  طرح 

نگاشته و اجرای آن را در صورت نیاز معاونت امور تعاون در 

دستور کار خود قرار دهند. 

13- افتتاحیه اندیشکده تعاون

با امضای تفاهم نامه تأسیس و راه اندازی اندیشکده تعاون و 

توسعه، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، 

با هدف پوشش خأل نظری در این حوزه با همکاری معاونت 

تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی، 

گام  اول افتتاح و شروع به کار اندیشکده در 26 آذر ماه 1398 

برداشته شد تا بتواند خألهای فکری و نظری موجود در امر 

ادامه  تصمیم سازی، قانون گذاری و اجرا را پوشش دهد. در 

پس از طی چهار فاز مطالعاتی و عملیاتی، بررسی اسناد ملی و 

بین المللی، مصاحبه با 12 نفر از خبرگان حوزه تعاون، تجزیه 

و تحلیل داده ها، برگزاری ساعت ها بحث و بررسی کارشناسی 

با حضور اساتید اهل فن و در نهایت تدوین اساسنامه و سند 

راهبردی، اندیشکده تعاون در روز هفتم دی ماه سال 1399 با 

حضور محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، حمیدرضا 

کمیسیون  رئیس  عیسی زاده،  جهاددانشگاهی،  رئیس  طیبی، 

اقتصادی  کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی  مجلس،  اجتماعی 

مجلس و جمعی از مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و جهاد دانشگاهی آیین افتتاح و شروع به کار رسمی 

آن برگزار شد.

 14- اختتامیه جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه 

تعاون

تعاون یکی از سه رکن اقتصاد ایران است. با این وجود، 

آثار پژوهشی این حوزه کمتر مورد حمایت دستگاه های اجرایی 

و محافل علمی و دانشگاهی کشور قرار می گیرند. شاید بتوان 

ادعا کرد که ذهنیت منفی درباره تعاون و تعاونی ها به حوزه 

نظر نیز تسری یافته است. در واقع، علی رغم وجود یک پیشینه 

نسبتاً قدرتمند در رابطه با حضور و فعالیت تعاونی ها در ایران 

و با در نظر گرفتن حمایت های قانونی و حقوقی زیاد از این 

عرصه، تعاون در محیط دانشگاهی جایگاه خود را از دست داده 
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و کمتر گروه علمی را می توان در دانشگاه های برتر کشور یافت 

که به این عرصه ورود کرده باشند. بی تردید ریشه یابی در باب 

علل وقوع چنین رویدادی را باید در زمان مناسب جستجو و 

شناسایی کرد. اّما حل موقت این مشکل از طریق ایجاد یک 

محرک اجتماعی نیز می تواند امیدبخش اندک عالقمندان و 

پژوهشگران این عرصه تقریباً فراموش شده باشد. در همین 

راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری اندیشکده 

تعاون تالش داشت تا تصویری مثبت از حوزه مطالعاتی تعاون 

در میان دانشگاهیان و پژوهشگران کشور ایجاد کند. لذا در 

اولین گام، تصمیم گرفته شد تا جشنواره ای در سطح ملی و 

مربوط به پژوهش های حوزه تعاون، با همکاری اساتید و مراکز 

علمی فعال در این زمینه، برگزار گردد. جشنواره حاضر از این 

منظر، نقطه عزیمتی برای ارج نهادن و حرکت به سوی تعالی 

حوزه تعاون، با بهره گیری از ابزارهای نظری موجود در محیط 

علمی کشور محسوب می شود. بر همین اساس، بنای نخستین 

جشنواره دوساالنه ملی آثار پژوهشی حوزه تعاون کشور در بهار 

1399 توسط معاونت امور تعاون گذاشته شد.

طرح  کتاب،  مقاله،  محور  چهار  در  جشنواره  فراخوان 

پژوهشی و پایان نامه ها و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری   

تعاون اطالع رسانی عمومی شد. در نهایت پس از چندین نوبت 

اطالع رسانی عمومی، مکاتبه با دانشگاه ها، مراکز و موسسات 

آموزشی و پژوهشی و سازمان ها و مجموعه های تابعه وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد 573 اثر به دبیرخانه جشنواره 

ارسال شد که از این تعداد 41 کتاب، 190 طرح پژوهشی، 76 

پایان نامه و 262 مقاله می باشد.

پس از سه مرتبه داوری آثار دریافتی، 3 اثر برتر و 7 اثر 

شایسته تقدیر توسط کمیته داوری و علمی جشنواره مورد 

شناسایی و انتخاب گردید و اختتامیه نخستین جشنواره ملی 

پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور محمد شریعتمداری، 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری، معاون امور 

تعاون، علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم 

رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حمیدرضا 

طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی و پژوهشگران برتر حوزه تعاون 

در تاریخ 29 بهمن ماه 1399 در مجموعه فرهنگی ورزشی 

تالش برگزار شد.

با توجه به نظرات کمیته علمی در 4 بخش فوق در نهایت 

آثار انتخابی نهایی به شرح ذیل تعیین گردید )پیوست شماره 

چهار(.

رتبهعنواننویسنده/نویسندگانبخشردیف

قابل تقدیرنظریه توسعه نیافتگی تعاونی هاکریم مهریکتاب1

2

پایان نامه

رتبه اولطراحی و تحلیل سناریوهای اقتصاد تعاونی های کشورامیر میمنت آبادی

بازاریابی اجتماعی و تأثیر آن بر بهره وری در بخش تعاونی: مطالعه وجیهه نوبانی3
شایسته تقدیرموردی تعاونی های استان هرمزگان

رابطه سرمایه اجتماعی و گرایش به کارآفرینی جمعی در تعاونی الهه رستمی فوکردی4
شایسته تقدیرهای تولید کشاورزی شهرستان قائم شهر

جدول شماره 8: معرفی آثار برتر جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون
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5

طرح پژوهشی

بهاءالدین نجفی
مجتبی پالوج

بررسي تجربیات جهاني درباره ي شرکت هاي تعاوني کشاورزي و 
رتبه اولارائه سیاست هاي راهبردي براي ایران

6

محمد اسکندری ثانی
دکتر محمود مرادی

ابراهیم رضائی
آینده نگاری و توسعه کسب و کارهای تعاونی محور خراسان 

شایسته تقدیرجنوبی

7
پژوهشکده سیاست گذاری 

علم، فناوری و صنعت دانشگاه 
صنعتی شریف

بررسی تجارب جهانی بنگاه های اجتماعی و شناسایی کسب 
شایسته تقدیروکارهای اجتماعی در بستر تعاون

8

مقاله

جالل الفتی، حسن رنگریز، 
کیومرث احمدی

مدل سازی توسعۀ شرکتهای تعاونی صنعتی با استفاده از معادالت 
رتبه اولساختاری

موسی اعظمی، نسیم ایزدی، 9
شایسته تقدیرمشارکت زنان در تعاونی های روستایی ایرانپوریا عطائی

10
غالمحسین عبداهلل زاده، محمد 
شریف شریف زاده، غالمحسین 

حسینی نیا، علیقلی حیدری

شناسایی و اولویت بندي گزیدارهاي توسعه تشکیالت ترویج 
شایسته تقدیرتعاون کشور

15- مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات بخش تعاون

تصویب نشدن الیحه اصالح قانون تعاون در مجلس شورای 

اسالمی در یک بازه زمانی نزدیک به 10 سال، اندیشکده تعاون 

و توسعه را بر آن داشت تا برخی شبهات و ابهامات موجود 

در الیحه را با یک بررسی بیطرفانه، مورد کنکاش قرار دهد. 

از آن جهت، یکی از آثار فاخر منتشر شده در زمینه مطالعه 

تطبیقی حقوق تعاون در جهان، در دستور کار اندیشکده جهت 

ترجمه قرار گرفت؛ لذا متن منتشر شده ترجمه و تلخیصی 

است از "دستنامه بین المللی حقوق تعاون"1 که توسط دانته 

کراگونا2، آنتونیو فیچی3 و هیگن هانری4 جمع آوری شده است. 

این دستنامه از چهار بخش تشکیل شده است. نخست بخش 

معرفی دستنامه با ذکر ضرورت نگارش متن؛ دوم معرفی برخی 

قوانین و مقررات منطقه ای حوزه تعاون در حوزه مرکوسر5، 

6OHADA، اتحادیه اروپا و منطقه آمریکای التین؛ سوم بررسی 

1. International Handbook of Cooperative Law
2. Dante Cracogna
3. Antonio Fici
4. Hagen Henry
5. Mercosur
6. Organization for the Harmonization of Corporate Law in Africa

حقوق تعاونی در 31 کشور منتخب و در نهایت جمع بندی 

درباره روند حقوق تعاون و قانون گذاری تعاون در جهان. 

این ترجمه، به صورت تحت اللفظی انجام نشده و بهتر 

است از عبارت ترجمه و تلخیص برای آن استفاده شود. علت 

عدم ترجمه واژه به واژه متن، ضرورت و در مضیقه بودن انجام 

این کار در یک بازه زمانی کوتاه و فشرده است. با توجه به 

ضرورت بازنگری الیحه اصالح قانون بخش تعاون که قریب 

به 10 سال است در دستورکار مجلس شورای اسالمی قرار 

گرفته و تأکیدات وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب 

آقای دکتر عبدالملکی مبنی بر بررسی و اظهار نظر دولت ظرف 

45 روز درباره الیحه، اندیشکده تعاون نیز حداکثر توان خود 

را برای کوتاه سازی فرآیند ارزیابی و بررسی قوانین بخش 

تعاون به انجام رسانید. برای تحقق این امر، نخست پس از 

تشکیل گروه کانونی در اندیشکده تعاون، بر اساس اولویت ها و 
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ویژگی هایی همچون نظام حقوقی مشابه، نزدیکی نظام اقتصادی، 

تجربه تاریخی مشابه در امر تعاون و مسأله پراکندگی جغرافیایی 

برای انتخاب کشورها، مد نظر قرار گرفت. از این جهت از 31 

کشور مندرج در فهرست، 11 کشور انتخاب گردید. بر این 

اساس که نظام های حقوقی کامن ال Common Law همچون 

ایاالت متحده آمریکا، پادشاهی بریتانیا در یک سمت؛ نظام های 

حقوقی روم-ژرمن همچون فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و اسپانیا 

در سمتی دیگر؛ از قاره آسیا به ژاپن، چین و هند پرداخته شد و 

از قاره آفریقا، کشور آفریقای جنوبی در دستور کار قرار گرفت. 
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16-  همکاری با سایر نهادها

همکاری اندیشکده تعاون با نهادهای دیگر خارج از مجموعه 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400 ادامه یافت. در 

این سال، عمده همکاری اندیشکده به فعالیت در زمینه بررسی 

و اصالحه الیحه قانون تعاون با همکاری مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی باز می گردد. این همکاری از ابتدای 

سال 1400 آغاز و در طول سال، قریب به 20 جلسه مشترک 

با نخبگان بخش با مدیریت مرکز پژوهش های مجلس برگزار 

شده که به احتمال فراوان، تا قبل از عید، متن پیشنهادی جدیدی 

تهیه و تنظیم خواهد شد. 

بجز مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، نهادهایی 

خصوصی سازی  خصوص  در  فوتبال،  فدراسیون  همچون 

تنظیم  )سازمان  ساترا  تعاونی،  قالب  در  فوتبال  باشگاه های 

مقررات صوت و تصویر فراگیر( در قالب بسط تعاونی های 

رسانه ای نوین و فیلم سازی، بنیاد علوی در زمینه شبکه سازی 

پژوهشگاه  تعاونی،  قالب  در  محروم  مناطق  کسب وکارهای 

فرهنگ و اندیشکده اسالمی در زمینه مطالعه تطبیقی قوانین 

و مقررات بخش تعاون کشورهای اسالمی و مؤسسه فرهنگی 

نشست های  برگزاری  جهت  در  اسالمی  انقالب  پژوهشی 

مشترک در زمینه نسبت اسالم و تعاون نیز موضوع همکاری های 

اندیشکده تعاون و توسعه قرار گرفته اند که در حال حاضر تهیه 

دو تفاهم نامه با این مراکز و یک پژوهش مشترک در دست 

اقدام است. نگارش طرحنامه های متعدد نیز در جهت تقویت 

رابطه اندیشکده تعاون و توسعه با سایر تهادهای مرتبط اما 

خارج از حوزه تعاون کشور باز می گردد. 

17- جلسات هم اندیشی با اندیشکده های دیگر

محوریت  با  اندیشکده ها  هم اندیشی  جلسات  برگزاری 

جامعه اندیشکده ها نیز در جلسات متعددی انجام گرفته است. 

نخستین این جلسات به پیش از برگزاری انتخابات ریاست 

جمهوری سال 1400 باز می گردد. اندیشکده تعاون و توسعه 

در نشست مشترک اندیشکده ها با نماینده کاندیداهای محترم، 

پرسش های مربوط به بخش تعاون را در جلسه مطرح نمود. 

با  مشترک  جلسه  در  توسعه،  و  تعاون  اندیشکده  همچنین 

وزیر محترم جهاد کشاورزی، جناب آقای دکتر ساداتی نژاد، 

شرکت کرده و پیشنهاداتی در رابطه با تنظیم بازار و عرضه بهینه 

محصوالت کشاورزی در قالب طرح شبکه مصرف ملی تعاون 

را نیز ارائه کرده است.  
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خالهص اهی سیاستی

پیوست یک
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تهیه شده در کارگروه اجتماعی/بهار 1399شماره 01خالصه سیاستی 1

مروریبرطرحهایملیباموضوعبهرهوری
)مشابهیابیدرطرحهایعارضهیابیوبهرهوری(

مخاطبان گزارش
  وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی: دفتــر معاونــت تعــاون وزارتخانــه و مدیــرکل دفتــر آمــوزش، تحقیقــات و 

ــا. ــج تعاونی ه تروی

پیام های کلیدی گزارش
 تکراری بودن طرح های ملی با موضوع بهره  وری ازلحاظ صوری، ساختاری و محتوا؛

 تکراری بودن طرح های ملی با موضوع بهره  وری از حیث روش شناسی و عدم نوآوری؛
 تخلف علمی در انجام طرح های بهره  وری و عارضه  یابی؛

 کارایی پایین نتایج طرح  های بهره  وری.

گزینه ها و توصیه های سیاستی
 تشکیل سامانه مشابه یاب؛

 تشکیل کمیته داوری سه جانبه؛
 نظارت علمی مستمر بر طرح  ها از سوی کمتیه علمی مشترک.
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خالصه اجرایی
ــی،  ــای مل ــابه در طرح ه ــوای مش ــاختار و محت ــرد س ــر کارب ــروری ب ــذرد، م ــر می  گ ــتار ازنظ ــن نوش ــه در ای آنچ
مشــخصا بــا موضــوع »بهــره  وری و عارضه  یابــی« در ســامانه گفتمــان تعــاون اســت. ایــن تشــابه هــم در ســاختار 
ــی، تدویــن شــاخص  های عمومــی و اختصاصــی،  صــوری شــامل: کلیــات، جمــع آوری اطالعــات و شــناخت تعاون
ــرد جمــالت  ــه کارب ــا توجــه ب ــه برنامه  هــای بهبــود و اولویت  بنــدی عــوارض و راهکارهــا وجــود دارد. و هــم ب ارائ
مشــابه در بخش هــای نامبــرده، می-تــوان محتوایــی تکــراری را ناظــر بــر اکتفــا بــر ســنجش شــاخص  های کمــی 

و کیفــی مشــخصی در جهــت تعییــن بهــره  وری یــک شــرکت تعاونــی، مشــاهده نمــود.

تشابهات صوری: کاربرد جمالت متشابه
پــس از بررســی طرح  هــای ملــی موجــود بــر روی پایــگاه اینترنتــی »گفتمــان تعــاون« منحصــراً در ســال ۱۳۹۶ از 
۷۵ طــرح موجــود بــا موضــوع بهــره  وری، در ۵۹ مــورد، کاربــرد جمــالت در بخش  هــای مختلفــی همچــون خالصــه 

مدیریتــی، مقدمــه و نتیجه گیــری دیــده می  شــود کــه در بخش هــای زیــر بــه آن هــا اشــاره خواهــد شــد.

1. تشابه در »خالصه مدیریتی«:
ــر و  ــه در تصوی ــود؛ ک ــده می  ش ــا دی ــیاری از طرح ه ــی بس ــه مدیریت ــش   خالص ــابه در بخ ــالت مش ــرد جم کارب

ــود ــاره می ش ــا اش ــه آن ه ــماره ۱ ب ــدول ش ج
 

تصویر 1: تشابه عینی متن در خالصه مدیریتی دو پژوهش با موضوع بهره  وری
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جدول 1: طرح  های مشابه در قسمت »خالصه مدیریتی«

سالعنوان پژوهشردیف

1۳۹۶عارضه  یابی و ارتقای بهره  وری شرکت تعاونی مسکن کارکنان آماد و پشتیبانی ناجا1

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني خدمات بهداشتي درماني نگاه عارف۲

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني پرورش قارچ نگین فیل آباد۳

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی بیمارستان ثامن۴

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مسافربری شماره 1 کاشمر۵

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی تولید روغن موتور تاراز شیمی۶

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني کارکنان گروه ملي صنعتي فوالد ایران۷

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني کارکنان فوالد خوزستان۸

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني مرزنشینان خرمشهر شماره دو۹

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری اتحادیه شرکت های تعاونی دامداری کشاورزی استان سمنان1۰

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی پرچ نگین11

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني انبوه سازان جهان پیشبرد شاهرود1۲

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت اتحادیه صنایع دستی فارس1۳

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی توسعه و عمران دهیاری های بخش مرکزی رفسنجان1۴

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني صنعتي معدني دنا1۵

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی اتحادیه حمل ونقل بار گلستان1۶

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری اتحادیه خبازان گلستان1۷

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی تولیدی نان صنعتی خوشمزه گلستان1۸

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني خدمات توان بخشی و نگهداری معلولین جسمي حرکتی زیر 1۴ سال1۹

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني تولیدي زاگرس پوش۲۰

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی تولیدی اتحاد قوطی نکا۲1

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی اتحادیه مرزنشینان سرسبز مازندران۲۲

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی آتیه سازان قائم شهر۲۳

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني ماهیان خاویاري قره برون۲۴

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی بهره برداران صنعت هرمزگان۲۵

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی سرمایه گذاری پیشگامان یزد کیش۲۶

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني صیادي باسعیدو۲۷

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني آبزیان ستاره دریائي بندر حسینه۲۸

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان استان همدان۲۹
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سالعنوان پژوهشردیف

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني سگال آذر۳۰

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني کامیون داران بستان آباد۳1

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی تولیدی باران پلیمر اسپادانا۳۲

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مسکن کارکنان پتروشیمی اصفهان۳۳

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی زنبورداری مهران آویشه۳۴

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی تشریفات غذای کنگان۳۵

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني نگار سیراف بوشهر۳۶

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني سیمین تجارت اوراسیا۳۷

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی زرین بتن اکباتان۳۸

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان استان همدان۳۹

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مروارید سفید گلبرگ۴۰

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی چینی بهداشتی ایساتیس۴1

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني خدماتي رئوف بافق۴۲

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت اتحادیه تعاونی مسکن فرهنگیان فارس۴۳

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی پیشگامان پرشیا۴۴

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني مصرف کارکنان هوابرد۴۵

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني صاحبان حرفه ای تولیدي درودگري قزوین۴۶

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری تعاونی مسکن مهر فرهنگیان ناحیه یک قزوین۴۷

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني تولیدي نما چوب البرز۴۸

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني مرغداري نوك طال۴۹

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان۵۰

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی حامی تشریفات رها۵1

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مهندسی بهارستان رایان۵۲

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری اتاق تعاون استان کرمانشاه۵۳

1۳۸۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل زندان های استان۵۴

1۳۸۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی صنایع دستی ۴۰1۷ باالن۵۵

منبع: پایگاه اینترنتی گفتمان تعاون، تاریخ بازدید: بهمن 1۳۹۸

۲. تشابه در بخش »مقدمه«
ــر و  همچنیــن در بســیاری از طرح  هــا از جمــالت مشــابه در بخــش   مقدمــه اســتفاده شــده اســت کــه در تصوی

ــا اشــاره می شــود. ــه آن ه جــدول شــماره 2 ب
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تصویر ۲: تشابه عینی متن در نتیجه  گیری دو پژوهش با موضوع بهره وری

جدول ۲: طرح  های مشابه در قسمت »مقدمه«

سالعنوان پژوهشردیف

1۳۹۶عارضه  یابی و ارتقای بهره  وری شرکت تعاونی مسکن کارکنان آماد و پشتیبانی ناجا1

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني خدمات بهداشتي درماني نگاه عارف۲

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني پرورش قارچ نگین فیل آباد۳

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی بیمارستان ثامن۴

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مسافربری شماره 1 کاشمر۵

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی تولید روغن موتور تاراز شیمی۶

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني کارکنان گروه ملي صنعتي فوالد ایران۷

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني کارکنان فوالد خوزستان۸

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني مرزنشینان خرمشهر شماره دو۹

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری اتحادیه شرکت های تعاونی دامداری کشاورزی استان سمنان1۰



32

تهیه شده در کارگروه اجتماعی/بهار 1399شماره 01خالصه سیاستی 6

سالعنوان پژوهشردیف

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی پرچ نگین11

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني انبوه سازان جهان پیشبرد شاهرود1۲

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت اتحادیه صنایع دستی فارس1۳

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی توسعه و عمران دهیاری های بخش مرکزی رفسنجان1۴

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني صنعتي معدني دنا1۵

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی اتحادیه حمل ونقل بار گلستان1۶

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری اتحادیه خبازان گلستان1۷

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی تولیدی نان صنعتی خوشمزه گلستان1۸

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني خدمات توان بخشی و نگهداری معلولین جسمي حرکتی زیر 1۴ سال الیگودرز1۹

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني تولیدي زاگرس پوش۲۰

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی تولیدی اتحاد قوطی نکا۲1

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی اتحادیه مرزنشینان سرسبز مازندران۲۲

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی آتیه سازان قائم شهر۲۳

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني ماهیان خاویاري قره برون۲۴

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی بهره برداران صنعت هرمزگان۲۵

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی سرمایه گذاری پیشگامان یزد کیش۲۶

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني صیادي باسعیدو۲۷

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني آبزیان ستاره دریایی بندر حسینه۲۸

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني سگال آذر۲۹

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني کامیون داران بستان آباد۳۰

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی تولیدی باران پلیمر اسپادانا۳1

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مسکن کارکنان پتروشیمی اصفهان۳۲

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی زنبورداری مهران آویشه۳۳

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی تشریفات غذای کنگان۳۴

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني نگار سیراف بوشهر۳۵

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني سیمین تجارت اوراسیا۳۶

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مروارید سفید گلبرگ۳۷

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی چینی بهداشتی ایساتیس۳۸

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني خدماتي رئوف بافق۳۹

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت اتحادیه تعاونی مسکن فرهنگیان فارس۴۰

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی پیشگامان پرشیا۴1

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني مصرف کارکنان هوابرد۴۲

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني صاحبان حرفه ای تولیدي درودگري قزوین۴۳

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری تعاونی مسکن مهر فرهنگیان ناحیه یک قزوین۴۴
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سالعنوان پژوهشردیف

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني تولیدي نما چوب البرز۴۵

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني مرغداري نوك طال۴۶

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان۴۷

 1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی حامی تشریفات رها۴۸

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مهندسی بهارستان رایان۴۹

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری اتاق تعاون استان کرمانشاه۵۰

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل زندان های استان۵1

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی صنایع دستی ۴۰1۷ باالن۵۲

منبع: پایگاه اینترنتی گفتمان تعاون، تاریخ بازدید: بهمن 1۳۹۸

۳. تشابه در بخش »اولویت  بندی عوارض و راهکارها«
همچنیــن در بســیاری از طرح هــا از جمــالت مشــابه در بخــش »اولویت  بنــدی عــوارض و راهکارهــا«   استفاده شــده 

اســت کــه در تصویــر و جــدول شــماره ۳ بــه آن هــا اشــاره می شــود.

تصویر ۳: تشابه عینی متن در نتیجه  گیری دو پژوهش با موضوع بهره  وری
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جدول ۳: طرح  های مشابه در قسمت »اولویت  بندی عوارض و راهکارها«

سالعنوان پژوهشردیف

1۳۹۶عارضه  یابی و ارتقای بهره  وری شرکت تعاونی مسکن کارکنان آماد و پشتیبانی ناجا1

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني خدمات بهداشتي درماني نگاه عارف۲

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني پرورش قارچ نگین فیل آباد۳

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی بیمارستان ثامن۴

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مسافربری شماره 1 کاشمر۵

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی تولید روغن موتور تاراز شیمی۶

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني کارکنان گروه ملي صنعتي فوالد ایران۷

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني کارکنان فوالد خوزستان۸

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني مرزنشینان خرمشهر شماره دو۹

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری اتحادیه شرکت های تعاونی دامداری کشاورزی استان سمنان1۰

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی پرچ نگین11

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني انبوه سازان جهان پیشبرد شاهرود1۲

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت اتحادیه صنایع دستی فارس1۳

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی توسعه و عمران دهیاری های بخش مرکزی رفسنجان1۴

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني صنعتي معدني دنا1۵

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی اتحادیه حمل ونقل بار گلستان1۶

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری اتحادیه خبازان گلستان1۷

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی تولیدی نان صنعتی خوشمزه گلستان1۸

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني خدمات توان بخشی و نگهداری معلولین جسمي حرکتی زیر 1۴ سال الیگودرز1۹

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني تولیدي زاگرس پوش۲۰

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی تولیدی اتحاد قوطی نکا۲1

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی آتیه سازان قائم شهر۲۲

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني ماهیان خاویاري قره برون۲۳

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی بهره برداران صنعت هرمزگان۲۴

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی سرمایه گذاری پیشگامان یزد کیش۲۵

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني صیادي باسعیدو۲۶

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني آبزیان ستاره دریایی بندر حسینه۲۷

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان استان همدان۲۸
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سالعنوان پژوهشردیف

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری  شرکت تعاوني سگال آذر۲۹

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری  شرکت تعاوني کامیون داران بستان آباد۳۰

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی تولیدی باران پلیمر اسپادانا۳1

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مسکن کارکنان پتروشیمی اصفهان۳۲

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی زنبورداری مهران آویشه۳۳

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی تشریفات غذای کنگان۳۴

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني نگار سیراف بوشهر۳۵

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني سیمین تجارت اوراسیا۳۶

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی زرین بتن اکباتان۳۷

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان استان همدان۳۸

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی چینی بهداشتی ایساتیس۳۹

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني خدماتي رئوف بافق۴۰

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت اتحادیه تعاونی مسکن فرهنگیان فارس۴۲

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی پیشگامان پرشیا۴۳

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني مصرف کارکنان هوابرد۴۴

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني صاحبان حرفه ای تولیدي درودگري قزوین۴۵

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری تعاونی مسکن مهر فرهنگیان ناحیه یک قزوین۴۶

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني تولیدي نما چوب البرز۴۷

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاوني مرغداري نوك طال۴۸

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان۴۹

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی حامی تشریفات رها۵۰

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مهندسی بهارستان رایان۵1

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری اتاق تعاون استان کرمانشاه۵۲

1۳۹۶عارضه یابی و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل زندان های استان۵۳

1۳۹۶عارضه یابي و ارتقای بهره وری شرکت تعاونی صنایع دستی ۴۰1۷ باالن۵۴

منبع: پایگاه اینترنتی گفتمان تعاون، تاریخ بازدید: بهمن 1۳۹۸

ــرار  ــب تک ــی در قال ــانی قابل توجه ــوان همس ــوح می  ت ــود به وض ــتفاد می  ش ــوق مس ــداول ف ــه از ج ــر آنچ ــا ب بن
مکــرر )رونویســی( جمــالت را ابتــدا در بخــش »خالصــه مدیریتــی« ســپس بــا اغمــاض از تفاوت  هــای انــدک در 

»مقدمــه« و درنهایــت بخــش »عــوارض و راهکارهــا« مشــاهده کــرد.
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نکتــه دیگــر درخصــوص تحقیقــات فــوق ایــن اســت کــه تمــام ایــن طرح  هــا در ســال ۱۳۹۶ و تنهــا یک مرتبــه 
انجام شــده اند. ســؤال اینجاســت کــه ســنجش بهــره  وری شــرکت  های تعاونــی مذکــور چــرا یک بــاره و آن هــم در 

یــک ســال مشــخص انجام شــده اســت؟

تشابه هات ساختاری
ــره  وری ســاختار صــوری  ــا موضــوع به ــور ب ــی مذک ــره  وری و عارضه  یاب ــا موضــوع به ــی ب ــای مل ــه طرح  ه در کلی
گــزارش کــه درصــدد ســنجش میــزان بهــره  وری در یــک شــرکت تعاونــی اســت، از تشــابه بســیار زیــادی برخــوردار 
اســت. به طوری کــه در کلیــه مــوارد نامبــرده )بــا اغمــاض از تفاوت  هــای انــدک( شــامل کلیــات )خالصــه مدیریتــی، 
مقدمــه، بهــره  وری، مدیریــت بهــره  وری، تاریخچــه و معانــی بهــره  وری، اســتراتژی  ها، روش و بیــان مســائله و ...(، 
ــن  ــل SWOT(، تدوی ــه تحلی ــخصات آن و ارائ ــرکت، مش ــی ش ــی )معرف ــناخت تعاون ــات و ش ــع آوری اطالع جم
ــن شــاخص  های اختصاصــی  ــره  وری(، تعیی ــی شــاخص  های به ــری کمــی و کیف ــی )اندازه  گی شــاخص  های عموم
و ارائــه برنامه  هــای بهبــود )اندازه  گیــری شــاخص بهــره  وری، طــرح اصــول هفتگانــه و توصیــف وضعیــت بهــره  وری 

شــرکت(، اولویت  بنــدی عــوارض و راهکارهــا تشــابه وجــود دارد.

محتوای مشابه
 باوجــود اذعــان بــه اســتفاده از روش ترکیبــی، در ایــن بســتر از مصاحبــه ســاختاریافته ناظــر بــر ســؤاالت بســته 
و مشــخص بــه همــراه پرسشــنامه استفاده شــده اســت. در پایــان، نتایــج به دســت آمده نیــز، تشــابه قابل توجهــی 
ــز از ســطح  ــب نی ــه اغل ــره  وری به دســت آمده )ک ــه به ــدد( رتب ــاوت در )ع ــاض از تف ــا اغم ــه ب ــد، به طوری ک دارن

قابــل قبولــی برخوردارنــد(، کامــاًل یکســان هســتند.

تصویر ۴: نتیجه نهایی در طرح  های بهره  وری
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شــاخص  های کیفــی مــورد بررســی نیــز برآمــده از شــاخص  های عمومــی و غیربومــی بــوده و بنابرایــن ریشــه  ای در 
میــدان موردمطالعــه ندارنــد. بــر ایــن اســاس کاربــرد پرسشــنامه ترکیبــی ناظــر بــر ســؤاالت بــاز و بســته می  توانــد 

مفیــد فایــده و وافــی افــاده مقصــود باشــد.

یافته ها و توصیه های سیاستی
ــا  ــن تشــابه ت ــد. ای ــه یکدیگرن ــا موضــوع بهــره    وری حــوزۀ تعــاون کشــور شــبیه ب ــی ب بســیاری از طرح هــای ملّ
حــدی پیــش رفتــه کــه نه تنهــا قالــب و صــورت پروژه هــا را یکنواخــت ســاخته، بلکــه از حیــث روشــی و محتوایــی 
نیــز تشــابه بی حدوحصــری دارنــد. بــه نظــر می رســد بــرای جلوگیــری از تکــرار این چنیــن طرح هــای یکســانی، 

بایســتی اقدامــات زیــر صــورت پذیــرد:
ــرح  ــث روش و ط ــوب، از حی ــای مص ــر طرح ه ــی(، ب ــود داور خارج ــر وج ــزام ب ــترک )ال ــی مش ــۀ علم  کمیت

نامه هــای ارائه شــده نظــارت کننــد.
 داوری هــر یــک از طرح هــا بــر اســاس کمیتــه ای متشــکل از ناظــر طــرح، نماینــده »دفتــر آمــوزش، تحقیــق و 
ترویــج تعاونی هــا« و نماینــده »اندیشــکده تعــاون« انجــام پذیــرد تــا امــکان تکــرار چنیــن مــواردی کاهــش یابــد.
ــوم  ــری عل ــات کامپیوت ــز تحقیق ــا »مرک ــا« ب ــج تعاونی ه ــق و تروی ــوزش، تحقی ــر آم ــان »دفت ــه می  موافقت  نام
ــور« بارگــذاری شــده و دفــاع از هــر  ــا تمامــی طرح هــای قبلــی در ســامانه »ســمیم ن اســالمی« منعقــد شــود ت

طــرح جدیــد منــوط بــه تأییــد ســامانه بــر غیرتکــراری بودنــش شــود.

منابع
 ر.ک. بــه طرح هــای ملّــی حــوزۀ تعــاون در ســامانه گفتمــان تعــاون )بخــش تحقیقــات و انتشــارات ـ طرح هــای 

ملــی( بــه آدرس  http://coop.mcls.gov.ir/ زمســتان ۱۳۹8

۱0
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مخاطبان گزارش
 وزارت تعاون، دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها.

پیام های کلیدی گزارش
 غلبه رویکرد اقتصادی به بهای غفلت از ابعاد اجتماعی و فرهنگی؛

 کلی  گرایی در طرح مسائل و ارائه یافته  های پژوهشی؛
 توجیه  ناپذیری در انتخاب میدان و جامعه پژوهش؛

 محدودیت موضوعی در سنجش بهره وری؛
 عدم کارایی نتایج به دست آمده.

گزینه ها و توصیه های سیاستی
 نظارت سه گانه توسط کمیته ای سه نفره متشکل از نماینده اندیشکده تعاون، نماینده دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها 

و یک مسئول اجرایی باسابقۀ علمی بر روی طرح ها؛
 انجام مطالعات اکتشافی کیفی با هدف مسأله  یابی و / یا نیازسنجی برای طراحی مسائل پژوهشی؛

 تعریف ساختارهای پژوهشی مشخص؛
 گسترش افق پژوهشی در حوزه تعاون و ارتقای مباحث از تأکید صرف بر تعاونی  ها؛

 شکستن انحصار مجریان طرح.
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خالصه اجرایی
معاونت تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فاصله سال  های 1390 تا 1397، 75 طرح ملی در استان  ها و شهرهای 
مختلف در سراسر ایران اجرا کرده است. این طرح  ها با استفاده از روش مرور سیستماتیک با بهره  مندی از معیارهایی همچون 
حیطه طرح، موضوع کلی، روش تحقیق، جامعه مورد بررسی، مجری/ طراح و جامعه پژوهش موردبررسی قرار خواهند گرفت. 
هدف این نوشتار، ارائه خالصه  ای محتوایی است که عالوه بر بهره  مندی از دستاوردهای پژوهشی به نقاط ضعف نیز پرداخته و 

با ارائه پیشنهاد هایی در جهت تسهیل انجام پژوهش  های کاراتر برای معاونت تعاون به پایان می  رسد.
بر اساس یافته  ها، رویکرد اقتصادی با غلبه حیطه اقتصادی به ویژه در اکثریت طرح  هایی که با موضوع بهره  وری انجام شده اند، در 
مناطق مختلف کشور قابل مشاهده است. در این طرح  ها مفهوم تعاون به شرکت  های تعاونی، هرچند در طیفی وسیع از تعاونی  های 
تولیدی تا خدماتی، تقلیل یافته اند. درنهایت خروجی  های به دست آمده، به تبع موضوع و بیان مسئله   بسیار کلی بوده و توجیهی برای 

ارائه آن راهکار و ضمانتی برای ثمر دهی آن وجود ندارد.

غلبه حیطه اقتصادی به بهای غفلت از ابعاد اجتماعی و فرهنگی
در حیطه  های متعدد موضوعی، حوزه اقتصادیـ  اجتماعی بیشترین فراوانی را دارد. در این حوزه نیز، همانند حوزه اقتصادی، 
مفهوم »تعاون« به »شرکت  های تعاونی« با غلبه نگاه سیستماتیک و خروجی   محور تقلیل یافته است. چراکه موضوعیت تعداد 
قابل توجهی از این پژوهش  ها، سنجش بهره  وری باهدف ارتقای تعاونی  ها، مشخصاً با عنوان »عارضه  یابی و ارتقای بهره  وری 

شرکت  ها« است؛ بنابراین بعد اقتصادی در این حیطه نیز، غلبه محتوایی داشته است.
در حیطه اقتصادیـ  اجتماعی، بعد اجتماعی نیز، به عنوان مکمل رویکرد اقتصادی در محتوا مطرح شده است. به طوری که این 
پژوهش  ها هدف  گذاری اجتماعی نداشته  اند و گروه هایی چون زنان و دانشجویان و موضوعاتی مانند گردشگری بسیار محدود 

موردتوجه قرارگرفته اند. همچنین در بررسی تعاونی  ها و نتایج نیز اثری از عامل انسانی دیده نمی  شود.

نمودار 1: سهم حیطه  های مختلف موضوعی در طرح  های ملی
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محدودیت و کل  گرایی در انتخاب موضوعات موردبررسی
شرکت  های تعاونی مورد بررسی در این پژوهش  ها از تنوع فراوانی برخوردار هستند. به طوری که انواع شرکت  های تعاونی از 
قبیل تعاونی  های خدمات دهنده به گروه  های هدف خاص از کارکنان یک سازمان تا گروه  های آسیب  پذیری همچون زندانیان را 

در برمی  گیرد.
این موضوعات، صرفاً در سطح ملی نبوده و به سطوح فراملی در قالب بررسی تجارب کشورها یا یک نهاد تعاونی فراملی نیز 
پرداخته  اند. این پژوهش  ها اغلب درصدد ایجاد پیوند میان تجارب جهانی با وضعیت موجود در سطح ملی هستند، بدنه توصیفی 

فربه ی دارند و ممکن است جنبه آموزشی قوی داشته باشند.

نمودار 2: موضوعات موردبررسی در طرح  های ملی

توجیه  ناپذیری نحوه انتخاب میدان و جامعه موردبررسی
پراکندگی جغرافیایی این طرح  ها، قابل توجه است، به طوری که در 21 استان و 4 شهر کارشده اند، اما توجیه این پراکندگی جای 

سؤال دارد.

تعدادجامعه آماریگروه
)ضریب1(

درصد

گروه اول 
پر کاربردترین

56.7تعاوني  هاي تهران، فارس، کرمانشاه، هرمزگان و همدان

35.3تعاوني  هاي خوزستان، کرمان و یزد

24تعاوني  هاي سمنان و گلستان

1. در این جدول برای طرح اختصاری جامعه آماری پژوهش، موارد با سهم یکسان در یک سطر نوشته شده  اند. لذا برای محاسبه سهم هر گروه و جمع کل باید درصد را در 
ضریب )تعداد شهرها( ضرب کرد.

جدول 1: جامعه آماری در طرح  های ملی
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گروه دوم 
کم کاربردترین

تعاوني  هاي اصفهان، آذربایجان شرقي، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، 
لرستان، مازندران و تعاونی  های کل کشور

72.7

تعاوني  هاي اردبیل، البرز، بوشهر، چهارمحال بختیاري، رفسنجان، قم، 
کاشمر، گیالن، مشهد و تعاوني  هاي مسكن کشور

101.3

10.7نداردذکر شدهمجهول

100جمع

کمی گرایی در متد با وجود استفاده از روش ترکیبی
روش تحقیق مورداستفاده در این موضوع، ترکیبی ناظر بر استفاده هم زمان از دو تکنیک مصاحبه و پرسشنامه بوده است؛ اما 
جای سؤال اینجاست که با توجه به اهداف این پژوهش  ها و نتایج به دست آمده، جان مایه کمی نگری در محتوای آن غلبه جدی 
داشته و کاربرد و ماحصل مصاحبه موردتردید است. الزم به ذکر است که در این بستر از مصاحبه ساختاریافته ناظر بر سؤاالت 
بسته و مشخص به همراه پرسشنامه استفاده شده و به نظر می  رسد به لحاظ نتایج به دست آمده همپوشانی چشمگیری در یافته  ها 

وجود داشته باشد.

نمودار 3: سهم کاربرد روش  های تحقیق در طرح  های ملی

انحصار درون  سازمانی در تولیت طرح  های پژوهشی در حوزه تعاون
بخش قابل توجهی از پژوهش  های حوزه تعاون )59 مورد( توسط »خانه تعاون گران ایران، انجمن بهره  وری ایران« انجام شده 
است. بدین ترتیب، تولیت خاص این طرح  ها نشان  دهنده این واقعیت است که انحصار سازمانی در کنار عدم ایجاد روابط بین 
سازمانی برای بررسی مسئله   تعاون در عرصه پژوهش وجود دارد. بر این اساس، تعاون به عنوان یک دغدغه درون  سازمانی تعریف 

می  شود که بسته به اقتضائات موجود در ابعاد خاص موردبررسی قرار می  گیرد.

فراوانی پژوهش هامجری طرح

60خانه تعاون گران ایران، انجمن بهره  وری ایران
3پژوهشكده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

1پژوهشكده توسعه مدیریت کاربردی

جدول 2: سهم مجریان از اجرای طرح  های ملی
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1سازمان جهاد دانشگاهی
10افراد و گروه  ها

75جمع کل:

زمان انجام طرح  های ملی
باوجودآنکه زمان انجام این پژوهش  ها از سال 1390 تا 1397 است، اما در فاصله سال  های 97 -95، تعداد طرح  های ثبت شده 

در پایگاه »گفتمان تعاون« به بیشترین میزان با سهمی معادل 92 درصد رسیده است.

نمودار 4: تراکم زمانی اجرای طرح  های ملی

نمودار 5: کاربرد موضوعات در سال  های مختلف

خروجی  های کلی و کم بازده
با توجه به این که در ارجاع به شاخص  های موجود عماًل اقدام به سنجش بهره  وری درزمینه خاص یک شرکت تعاونی شده 
است. در این پژوهش  ها با بررسی عناصر یک تعاونی به مثابه یک سیستم سناریو  های مختلف برای افزایش بهره  وری آن شرکت 
بررسی کرده و پربازده  ترین آن ها را پیشنهاد داده  اند؛ اما نکته حائز اهمیت این است که نحوه اجرایی شدن در میدان پژوهش مغفول 

است.
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درنهایت خروجی  های این طرح  ها، باوجود تالشی که برای ارائه راهكار مناسب در جهت اجرا برای حوزه ملی دارند، اما 
کاماًل کلی بوده و توجیهی برای ارائه آن راهكار و ضمانتی برای ثمر دهی آن وجود ندارد.

پیشنهاد های سیاستی
نظارت سه گانۀ کمیته ای سه نفره متشکل از نماینده اندیشکده تعاون، نماینده دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها    

و یک مسئول اجرایی باسابقۀ علمی بر روی طرح ها؛
انجام مطالعات اکتشافی کیفی باهدف مسأله  یابی و / یا نیازسنجی برای طراحی مسائل پژوهشی؛   
تعریف ساختارهای پژوهشی مشخص )روش و جامعۀ هدف تحقیق( از سوی اندیشکده و دفتر آموزش، تحقیقات و    

ترویج تعاونی ها با مشارکت اساتید و پژوهشگران دانشگاهی؛
گسترش افق پژوهشی در حوزه تعاون و ارتقای مباحث از تأکید صرف بر تعاونی  ها: به نظر می رسد تعاونی ها و نه    

مسئله   تعاون، تمرکز طرح ها پژوهشی را به خود اختصاص داده است. پیشنهاد می شود که حداقل 30 درصد طرح ها مورد 
حمایت وزارتخانه به موضوع »تعاون« اختصاص یابد.

شکستن انحصار مجریان طرح: »خانه تعاون گران ایران« عماًل نقش مجری انحصاری طرح ها را داشته است. پیشنهاد    
می شود که یک مجری حداکثر 50 درصد طرح های یک سازمان را در اختیار داشته باشد تا دیگر صداهای موجود در محیط 

علمی حوزۀ تعاون نیز شنیده شود.

منابع:

ر.ک. به طرح های ملّی حوزۀ تعاون در سامانه گفتمان تعاون )بخش تحقیقات و انتشارات - طرح های ملی(                                                     - 1

/http://coop.mcls.gov.ir : به آدرس 
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مروری برطرح های استانی 
درحوزه تعاون

مخاطبان گزارش
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی: دفتــر معاونــت تعــاون وزارتخانــه و مدیــرکل دفتــر آمــوزش، تحقیقــات و ترویج 

ــا. تعاونی ه

پیام های کلیدی گزارش
 غلبه رویکرد اقتصادی به بهای غفلت از ابعاد اجتماعی و فرهنگی؛

 درون  گرایی در واحدهای مورد بررسی؛
 توجیه  ناپذیری در انتخاب استان یا شهر به عنوان میدان پژوهش؛

 نتایج کلی و غیرکاربردی.

گزینه ها و توصیه های سیاستی
 تشکیل کمیته پایش مستمر طرح  های پژوهشی با ترکیب شورای علمی و رؤسای معاونت تعاون؛

 تعریف چارچوب پژوهشی معتبر علمی با ترکیب شورای علمی و پژوهشگران اندیشکده تعاون؛
ــری  ــی و راهب ــورای علم ــر ش ــا نظ ــاون ب ــت تع ــای معاون ــا نیازه ــاط ب ــی در ارتب ــای پژوهش ــن اولویت  ه  تعیی

ــی؛ ــراه رؤســای اجرای ــه هم اندیشــکده ب
ــا تعریــف طرح  هــای اســتانی   لــزوم بررســی و شــناخت »تعــاون« و »تعاونی  هــا« در حوزه  هــای میان  رشــته  ای ب

بــا مشــارکت شــورای علمــی اندیشــکده و رؤســای معاونــت تعــاون.
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خالصه اجرایی

ــی « انجام شــده اند.  ــر »شــرکت  های تعاون ــد ب ــا تأکی ــای اســتانی« در سراســر کشــور ب ــاون، »طرح ه در وزارت تع
ــه 158 طــرح اســتانی  ــک ب ــا بررســی شــد و نزدی در نوشــتار حاضــر، 210 لینــک موجــود در خصــوص طرح  ه
موجــود در تارنمــای »گفتمــان تعــاون«  دریافــت شــد و تحلیــل نظام منــد بــر روی آن هــا انجــام شــد. در این جــا، 
ــرار  ــورد بررســی ق ــق، موضــوع، ســال های انجــام، مســائل و مشــکالت م ــای تحقی ــا، ازنظــر روش ه ــن طرح ه ای
گرفتنــد. یافته  هــای ایــن تحلیــل حکایــت از غلبــه حیطــه اقتصــادی، تأکیــد موضوعــی بــر معرفــی تعاونی  هــا و 

ــا بررســی اعضــای تعاونی  هــا در ســطح اســتان  ها و شــهرها دارد. اســتفاده مکــرر از روش پیمایــش آن هــم ب

حیطه  های موضوعی طرح  های استانی چه بودند؟
همان  طــور کــه در نمــودار ذیــل مالحظــه می  شــود، ســهم قابل توجــه حیطــه اقتصــادی نشــان از تقلیــل تعــاون 

ــه تعاونی  هــا به عنــوان واحدهــای اقتصــادی داشــته اســت. ب

                     

           
 

 نمودار ۱: حیطه  های موضوعی و سهم هریک در طرح  های استانی

روند طرح  های استانی در دوره  های مختلف چگونه طی شده است؟
رونــد کاهشــی در فراوانــی طرح  هــای اســتانی در کلیــه دوره  هــای چهارگانــه بــه ترتیــب، دوره اول )85 - 88( ۳۶.۶ 
ــارم )۹۶ - ۹۹( ۹.۴  ــد و دوره چه ــوم )۹۳- ۹5( 15.1 درص ــد، دوره س ــد، دوره دوم )8۹ - ۹2( 2۷.8 درص درص

درصــد قابل مشــاهده اســت.
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نمودار ۲: روند کاهشی طرح  های استانی در طی چهار دوره

موضوعات در دوره  های چهارگانه چه بوده  اند؟

نمودار ۳: موضوعات مورد بررسی در دوره  های چهارگانه در طرح  های استانی

 دوره نخست )85 تا 88(:
ــوده اســت.  در دوره نخســت، بیشــترین تحقیــق انجام شــده در خصــوص »معرفــی تعاونی  هــا« )22.۶۴ درصــد( ب
همچنیــن بــا توجــه بــه اســتیالی مباحــث اقتصــادی، از آن هــا به عنــوان یــک بخــش اقتصــادی معرفی شــده اند.
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 دوره دوم )89 تا 9۲(:
در ایــن دوره، همچنــان »معرفــی تعاونی  هــا« اولویــت پژوهشــی بــوده اســت. تأکیــد بــر ترویــج هویــت تعاونی  هــا 
به عنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی بــر شناســایی وضعیــت موجــود تعاونی  هــا و غفلــت از موضوعــات اجتماعی  تــری 
همچــون: زنــان، توانمنــد و فرهنــگ تعــاون نشــان  دهنده اســتمرار نــگاه اقتصــادی در پژوهــش در حــوزه تعاونی  هــا 

. ست ا
 دوره سوم )9۳ تا 95(:

ــازه، دو رخــداد مهــم در موضوعــات پژوهش  هــای حــوزه تعــاون رخ داده اســت. اول آن کــه تحقیــق در  در ایــن ب
ــا دوره پیــش )از  ــی کاهــش چشــمگیری داشــته اســت، به طوری کــه در مقایســه ب ــه لحــاظ فراوان ــن حــوزه ب ای
۳۷ مــورد بــه 15 مــورد( نزدیــک بــه نصــف شــده اســت. دومیــن رخــداد قابل توجــه ورود مبحــث بهــره  وری بــه 
پژوهــش در حــوزه تعــاون اســت. بــر ایــن اســاس بــه نظــر می  رســد کــه در ایــن دوره، مفهــوم تعاونــی به عنــوان 
یــک بنــگاه اقتصــادی تثبیت شــده و بررســی وضعیــت موجــود در آن باهــدف ارتقــای بهــره  وری مــورد توجــه قــرار 

گرفتــه اســت.
 دوره چهارم )96 - 99(۱ :

در واپســین دوره، تعاونی  هــا کــه بــه لحــاظ ماهیتــی تثبیــت شــده  اند، در پژوهش  هایــی بــا ماهیــت آسیب  شناســانه 
ــه  ــه  ای ب ــوان ضمیم ــی، به عن ــرد اجتماع ــن دوره رویک ــد. در ای ــرار گرفته  ان ــت ق ــره  وری در اولوی ــنجش به و س

رویکــرد اقتصــادی، در مباحثــی چــون زنــان و فرهنــگ موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت.

در نهایت، چهار دوره، پرکاربرد موضوعات بدین قرار بوده است:

نمودار ۴: موضوعات موردبررسی در دوره  های چهارگانه در طرح  های استانی

1. با توجه اینکه این دوره همچنان در جریان است، نمی  توان برآورد دقیق از آن ارائه کرد.
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در طرح  های استانی روش  های تحقیق چه هستند؟
متداول  تریــن روش مــورد اســتفاده در ایــن طرح  هــا، پیمایــش اســت. عــالوه بــر ســهم قابــل توجــه 5۷ درصــدی 
ایــن روش، تفــاوت فاحشــی کــه میــزان اســتفاده از روش  هــای دیگــر اعــم از کیفــی )2۷ درصــد( و آمیختــه )1۴ 

درصــد( دارد، قابل توجــه اســت.
 

نمودار 5: توزیع روش  های تحقیق در طرح  های استانی

در طرح  های استانی جامعه آماری چه بوده است؟
جامعــه آمــاری موردبررســی در طرح  هــای اســتانی، بــا ســهم قابل توجــه »اعضــای شــرکت  های تعاونــی« معــادل 

58 درصــد و اعضــای هیئت مدیره هــا ۷ درصــد، عمــاًل محــدود بــه ســاختار درونــی تعاونی  هــا بــوده اســت.
 

نمودار 6: سهم گروه  های هدف در طرح  های استانی
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یافته ها و نتایج این طرح  ها چه بوده است؟
در کلیــه طرح هــای مــورد بررســی در ســطح اســتانی اهــم مســائل و مشــکالتی کــه مطرح شــده شــامل مــوارد 

زیــر بــوده اســت:
 توسعه نیافتگی فرهنگ تعاون در جامعه و عدم شناخت توانمندی ها و مزایای بخش تعاونی؛

 کارفرمایی مطلق دولت در اقتصاد؛
 وجود انحصارات پیدا و ناپیدا در بخش های دولتی و خصوصی؛

 عدم وجود سرفصل معین برای توسعه بخش تعاونی در برنامه های میان مدت و بودجه های سنواتی؛
ــش  ــه بخ ــع ورود ب ــا و منب ــت تعاونی ه ــه فعالی ــع عرص ــا و منب ــت تعاونی ه ــه فعالی ــی عرص ــت قانون  محدودی

ــه؛ ــداری و بیم ــژه بانک ــات به وی خدم
 تعدد قوانین حاکم بر انواع تعاونی ها و نارسایی آن ها که مانع ارتباط قوی بین آن ها شده است؛

 یکپارچه و منسجم نبودن تعاونی ها در ایران و عدم امکان شکل گیری یک اتحادیه ملی قدرتمند؛
ــارات وزارت  ــات و اختی ــودن امکان ــا و محــدود ب ــرای تعاونی ه ــری ب ــز سیاســت گذاری و تصمیم گی ــدد مراک  تع

تعــاون ؛
ــات، اطالعــات و بازارهــا؛ کافــی نبــودن و  ــه منابــع مالــی و فیزیکــی، امکان  عــدم دسترســی ســهل تعاونی هــا ب

ــا؛ ــه تعاونی ه ــی ب ــات عموم ــع و امکان ــت در اعطــای مناب ــی دول نارســایی در سیاســت های حمایت
 پایین بودن سطح مهارت ها و مدیریت ها در کشور؛

 پایین بودن سطح توجه و تحقیق و توسعه در فعالیت های اقتصادی کشور؛
 ضعف کشور در تعامل با اقتصاد جهانی؛

 عدم تدوین مناسب اهداف بلندمدت و برنامه های کیفی به خوبی مدون نشده اند؛
 وجود مشکالت اجرایی در برنامه ریزی تولید محصول و عدم اجرایی شدن آن ها؛

 خریداری کوتاه مدت مواد اولیه و مصرفی به دلیل محدودیت های بودجه ای و تنوع تولید؛
 عدم برنامه ریزی تولید بر مبنای نیاز؛

 باال بودن میزان بازار مصرف کاال؛
 عدم بهره گیری از نیروهای باتجربه؛

 وابسته بودن تولید به تجهیزات؛
 به تعویق افتادن توسعه تولید و توسعه فضای تولید به دلیل مسائل و مشکالت بانکی؛

 استقراض با نرخ بهره های کمرشکن برای تأمین هزینه های جاری؛
 سرمایه گذاری اولیه برای تأمین تجهیزات سنگین و بازپرداخت هزینه ها؛

 آگاهی ضعیف تعاونی ها از نیازهای اقتصادی ضروری؛
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 تفاوت اجتماعی و اقتصادی میان اعضا و تعاونی ها؛
 سطح پایین کارایی تعاونی ها؛

 کمبود سرمایه تعاونی و ضعف مالی تعاونی ها؛
 ناتوانی ها در تهیه و دستیابی به فعالیت اجتماعی؛

ــع اجتماعــی )همچــون بی ســوادی و  ــه علــت وجــود موان ــی ب ــان در اشــتغال زایی تعاون ــودن ســهم زن  پاییــن ب
پاییــن ســطح ســواد و تبعیــض جنســیتی(، موانــع قانونــی )نظیــر قوانیــن ناظــر بــر خانــواده و قوانیــن مربــوط بــه 

اشــتغال زنــان(، عوامــل اقتصــادی )ماننــد رکــود اقتصــادی( و مهاجــرت از روســتا بــه شــهر.

توصیه  های سیاستی در طرح  های استانی چه هستند؟
 در زمینه موضوعات:

 لزوم بررسی و شناخت »تعاون« و »تعاونی  ها« در حوزه  های میان  رشته  ای؛
 افزایش گستره حیطه طرح  ها از اقتصادی صرف؛

 گسترش جامعه مورد بررسی در طرح  ها از درون ساختار تعاونی  ها به دیگر سازمان  های مرتبط.

 در زمینه روش   تحقیق:
 بــا توجــه بــه اینکــه کاربــرد روش  هــای تحقیــق به تبــع بیــان مســئله انجــام می  شــود، امــا فاصلــه زیــاد کاربــرد 
ــوزه  ــتانی در ح ــای اس ــی در طرح  ه ــی گرای ــه کم ــان  دهنده غلب ــی، نش ــک روش کم ــوان ی ــش به عن روش پیمای

تعــاون اســت.

 در زمینه ساختار پژوهشی:
 تشکیل کمیته پایش مستمر طرح  های پژوهشی در سطح استان  ها و / یا شهرها؛

 تعریف ساختار پژوهشی معتبر با مشاوره پژوهشگران اندیشکده تعاون؛
 تعیین یک ناظر برای ارزیابی و پیگیری مستمر فرآیند پژوهش؛

 تعریف شاخصی برای تعیین حد مطلوب پژوهش، با توجه به امکانات و نیازهای موجود.

 در زمینه انتخاب میدان و جامعه آماری:
 توجیه علمی و اقتصادی در انتخاب استان و / یا شهر برحسب نیازهای سازمان؛

 گسترش جامعه آماری و گروه  های هدف در پژوهش.

منابع
 ر.ک بــه بخــش طرح  هــای اســتانی در قســمت تحقیقــات و انتشــارات در ســامانه گفتمــان تعــاون، قابل دسترســی 

http://coop.mcls.gov.ir/Forms/Public/Pubs.aspx?t=2 :در
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چه کسی مخاطب گزارش است؟
 معاونت تعاون؛ دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها.

پیام های کلیدی گزارش
 58 درصد پایان نامه ها برای دانشگاه آزاد اسالمی و تنها 22 درصد برای دانشگاه سراسری است. مابقی )6 درصد( به 

دانشگاه های غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس های بین المللی اختصاص دارد. مرجع 14 درصد از آنان نیز اصاًل مشخص نشده است؛
 تنها نزدی به 40 درصد این پایان نامه ها متعلق به 100 دانشگاه برتر کشور است.

گزینه های سیاستی موجود
 استانداردسازی و ضابطه مند سازی جهت حمایت از طرح ها و پایان نامه های دانشگاهی )برای مطالعه جزئیات آن، ر.ک. به: 

بخش توصیه های سیاستی(.
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خالصه اجرایی
در پایگاه »سامانۀ گفتمان تعاون« قریب به 137 پایان نامه وجود دارد که از این میان، 5 مورد تکراری و 132 مورد غیرتکراری 
هستند. در این بررسی می شود که آیا این پایان نامه ها ازلحاظ جایگاه علمی نگارندگان آن و کیفیت مراکز تحقیقاتی مجری طرح، 
دارای اعتبار هستند یا خیر!. بر همین اساس، کیفیت همۀ پایان نامه های نوشته شده از حیث »مرجعیت علمی« آن ها بررسی و پس 

از آسیب شناسی، راه حل هایی جهت افزایش کیفیت طرح ها ارائه خواهد شد.

مرجعیت علمی پایان نامه های مورد حمایت وزارت تعاون چگونه است؟
منظور از »مرجعیت علمی« در این نگارش، جایگاه علمی و شأن ارجاِع نگارنده و مجری طرح است که ازلحاظ پژوهشی 
در مناسبات دانشگاهی کشور، از چه رتبه ای برخوردار است. شواهد »سامانه گفتمان تعاون« نشان می دهد از 132 پایان نامه 
غیرتکراری موجود در سامانه، 77 مورد آن توسط یکی از شاخه های دانشگاه آزاد اسالمی انجام گرفته، 29 مورد توسط دانشگاه های 
سراسری، 2 مورد غیرانتفاعی، 4 مورد پیام نور و مابقی بدون مرجع مشخص هستند. تمرکز پایان نامه ها بر روی دانشگاه آزاد 
اسالمی از آنجایی مسئله بزرگی خواهد بود که عموم این طرح ها توسط واحدهای کمتر معتبر دانشگاه آزاد اسالمی انجام گرفته اند، 
به گونه ای که تنها 41 درصد پایان نامه ها توسط 100 دانشگاه اول کشور انجام شده است. همچنین وزارت تعاون به عنوان یک نهاد 
دولتی، بهتر است از نهادهای همیار خود در دولت و صندوق مشترکشان حمایت کند؛ به راستی سوق دادن بیشتر حمایت ها از 
بزرگ ترین دانشگاه خصوصی کشور و عدم حمایت کافی از دانشگاه های دولتی که اتفاقاً از جایگاه علمی باالتری نیز نسبت به 
رقیب خصوصی خود برخوردارند، توجیه ناپذیر است. همچنین از 132 طرح بررسی شده، تنها 1 مورد مربوط به مقطع دکتری و 
مابقی برای کارشناسی ارشد است. این موضوع نشان از وجود مشکلی اساسی در کیفیت پایان نامه های واگذارشده دارد. مشکل 
دیگری که در پایان نامه های انجام گرفته ازلحاظ نحوه توزیع آن وجود دارد این است که کمتر از 10 پایان نامه از میان 132 پایان نامۀ 
بررسی شده، به هیچ عنوان از ماهیت بومی واگذاری طرح ها پیروی نمی کنند. به عنوان نمونه، پایان نامۀ کارشناسی ارشد در »دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد الکترونیک قشم« بر روی »نقش تعاونی های مرزنشین استان گلستان در توسعه اقتصادی آن منطقه« کارکرده 
است. این در حالی است که در خود استان گلستان، طبعاً دانشگاه های معتبرتری برای انجام این مهم وجود دارند. برای حل این 

مشکل نیز راه حلی در انتها ارائه شده است.
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Webometrics »طراحی سازوکاری به کمک »وبومتریكس
 Webometrics در این قسمت نگارنده به دنبال معرفی یکی از پایگاه های معتبر رتبه بندی دانشگاهی در جهان است. پایگاه مدنظر
است. حال چرا »وبومتریکس«؟ پایگاه های دیگری چون Times، QS و Shanghai نیز وجود دارند، اّما »وبومترکیس« نزدیک به 
30 هزار دانشگاه اول جهان را رتبه بندی می کند و قریب به 650 مرکز آموزش عالی داخلی کشور را نیز در رتبه بندی خود آورده 
است. این در حالی است که سایر پایگاه ها حداکثر 1000 دانشگاه اول دنیا را نشان می دهند که عموماً تنها 10 تا حداکثر 15 دانشگاه 
اول ایران جزو این رتبه بندی ها قرار می گیرد. حال چگونه می توان از »وبومتریکس« استفاده کرد؟ این پایگاه رتبه بندی به ما کمک 
می کند که »مرجعیت علمی« یک مجری دانشگاهی را بهتر تشخیص دهیم و امکان مقایسه آن با سایر مجریان دانشگاهی، بهتر 

مشخص خواهد شد. در بخش توصیه های سیاستی، در این رابطه بیشتر توضیح داده می شود.

یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
همان طور که اشاره شد، مسئله حمایت از پایان نامه های مربوط با دانشگاه های نامعتبر توسط وزارت تعاون، نه تنها آورده علمی 
برای این وزارتخانه ندارد، بلکه از خزانه دولت خارج و به بخش شبه خصوصی که بی کیفیت است واریز می شود. بر همین اساس 

توصیه می شود که:
نخست نظام استانداردی برای حمایت از پایان نامه ها طراحی شود. در این راستا، پیشنهاد می شود، مجری پایان نامه، تنها از میان 

100 دانشگاه اول کشور، بر مبنای پایگاه »وبومتریکس« انتخاب شود.
دوم، حمایت از پایان نامه های دانشگاه های خارج از یک استان توسط دفاتر استانی وزارت تعاون تنها منوط به این نکته باشد 
که »دانشگاه خارج از استان« ازلحاظ رتبه بندی باالتر از دانشگاه های استانی موجود باشد )دانشگاه های بومی در اولویت باشند ولی 
امکان حضور دانشگاه های برتر، از حیث انتقال دانش نیز وجود داشته باشد(. این موضوع ازآن جهت مهم است که امکان بهره مند 
از دانشگاه های برتر برای استان های دیگر فراهم می شود و درعین حال، توزیع حمایت ها به آثار علمی بومی نیز اختصاص می یابد.
سهم رساله های دکتری در حمایت های وزارتخانه کمتر از 1 درصد است. بهتر است این نرخ حداقل به 10 درصد افزایش یابد. 

رساله های دکتری ازلحاظ نظری پرمایه ترند و در مدل سازی های بومی و ملی، کاربردی تر خواهند بود.
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منابع

 ر.ک. به پایان نامه های حوزۀ تعاون در سامانه گفتمان تعاون )بخش تحقیقات و انتشاراتـ  پایان نامه ها( به آدرس:-  
http://coop.mcls.gov.ir/

همچنین برای مشاهده رتبه بندی »وبومتریکس«، رک. به:
http://www.webometrics.info/en/Asia/Iran%20%28Islamic%20Republic%20of%29
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مخاطبان گزارش
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دفتر معاونت تعاون وزارتخانه و مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها.

پیام های کلیدی گزارش
 کمی گرایی در روش تحقیق باوجود نوآوری موضوعی؛

 کلیت جامعه آماری در پایان  نامه  ها؛
 نتایج پراکنده و کم  کاربرد.

گزینه ها و توصیه های سیاستی
 تعیین اولویت  های پژوهشی در ارتباط با نیازهای معاونت تعاون با نظر شورای علمی و راهبری اندیشکده به همراه رؤسای 

اجرایی؛
 لزوم بررسی و شناخت »تعاون« و »تعاونی  ها« در حوزه  های میان  رشته  ای با تعریف طرح  های استانی با مشارکت شورای 

علمی اندیشکده و رؤسای معاونت تعاون؛
 تشکیل کمیته پایش مستمر طرح  های پژوهشی با ترکیب شورای علمی و رؤسای معاونت تعاون.
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خالصه اجرایی
در این نوشتار، نزدیک به 183 پایان  نامه موجود بر روي سایت وزارت تعاون مورد بررسی قرار گرفت. در این نوشتار، 
پایان  نامه  ها، ازنظر روش  هاي تحقیـق، موضـوع، سـال  هـاي انجـام، مسائل و مشکالت مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس 
یافته  های این نوشتار، پایان  نامه های بررسی شده که در موضوعات متنوعی بوده اند، حدود 45 درصد در فاصله سال  های 90 تا 92 
بیشترین میزان پایان  نامه   تولیدشده هستند. همچنین باوجود تنوع موضوعی گسترده و ورود موضوعاتی هم چون توانمندسازی، 

روش  های پژوهش همچنان کمی   گرایانه بوده است.

محتوای پایان  نامه  ها چیست؟
بخش قابل توجهی از پایان  نامه  هاـ  مشابه طرح  های استانی و ملی با موضوع »بهره  وری« انجام شده است. در ادامه، موضوعاتی 

چون کسب وکار و توسعه تعاونی  ها به مثابه واحدهای اقتصادی موردتوجه قرارگرفته است.
در پایان  نامه  ها، از سویی کارآفرینی، توسعه شرکت های تعاونی، بهره وری و ارزیابی عملکرد، همانند طرح  های ملی و استانی 
و ذیل تسلط حیطه اقتصادی در اولویت قرارگرفته اند. از سوی دیگر، حضور کم سابقه و پررنگ کارآفرینی که مفهومی جدید و 

بین رشته ای است، می  تواند نویدبخش راهگشایی برای ورود دیگر رویکردها به حوزه پژوهش در حوزه تعاون باشد.

نمودار 1: سهم موضوعات مختلف در پایان  نامه  ها

چه موضوعاتی در چه سال  هایی بیشترین کاربرد را داشته  اند؟
پایان  نامه  های موجود در تارنمای »گفتمان تعاون« را می  توان در چهار دوره زمانی به لحاظ موضوعی دسته  بندی کرد.

دوره اول )87 - 89(: توسعه شرکت  های تعاونی: 50 درصد؛  -
دوره دوم )90 - 92(: ارزیابی عملکرد و بهره  وری: 20 درصد؛  -

در دوره سوم )93 - 95(: کارآفرینی: 24 درصد؛  -
دوره چهارم )96 - 98(: توانمندسازی: 17.6 درصد.  -



61

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

نمودار 2: نمودار خطي پراکندگي موضوعات و سال  هاي پژوهش استاني انجام شده

پایان  نامه  های حوزه تعاون در چه سال  هایی انجام شده اند؟
بیشترین تعداد پایان  نامه در دوره دوم، در بازه زمانی 90 - 92 انجام شده است. رکود و کاهش شمار پایان  نامه  ها ادامه یافته و در 

جریان گذار از در دوره   سوم )93 - 95( به چهارم )96 - 97( با شیب تندی نزول چشمگیری داشته است.

نمودار 3: سهم هرسال در تعداد پایان  نامه  های حوزه تعاون

چه روش  های برای تحقیق در حوزه تعاون استفاده شده است؟
طیف روش  های توصیفی ـ تحلیلی ـ همبستگی بیشترین کاربرد را در پایان  نامه  ها داشته  اند. با ارجاع به جان  مایه این  گونه 
روش  ها در سنجش روابط متغیرها به نظر می  رسد که کمی گرایی درروش در پایان  نامه  ها چشمگیر باشد؛ و در ادامه کاربرد دیگر 

روش  ها، هرچند با محتوای کمی با سهم بسیار اندکی صورت گرفته است.
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نمودار 4: سهم روش  های تحقیق در پایان  نامه  های حوزه تعاون

چه افرادی جامعه آماری پایان  نامه  ها را تشكیل داده  اند؟
جامعه آماری همچنان کلی بوده و شامل شرکت  های تعاونی و اعضای آن می  شود. در بررسی این واحدها، در حدود 90 درصد، 
از روش  های توصیفیـ  تحلیلی ـ  همبستگی استفاده شده است. کاربرد این روش  ها خود نشان  دهنده نگاه کمی به موضوعات فوق 
است؛ بنابراین می توان گفت که باوجود نوآوری  هایی که با ورود کارآفرینی و توانمندسازی به عرصه پژوهش وجود دارد، اما 

همچنان نگاه روشی، کمی بوده و رویکرد نیز جامع نخواهد بود.

نمودار 5: جامعه آماری در پایان  نامه  های حوزه تعاون

مروری بر یافته ها و نتایج:
بررسي کلي از پایان نامه های نشـان می دهد کـه بیشـتر آن ها در خصوص معرفی و توسعه تعاونی  ها بـوده و اغلب با استفاده 
از روش توصـیفيـ  تحلیلـيـ  همبسـتگي با رویکرد کمی  گرایانه انجام شده اند. جامعـه آماري موردتوجه در این پایان نامه ها تعداد 
شرکت  هاي تعاوني و اعضای آن بوده است. در کلیه این طرح ها اهـم مسائل و مشکالتي که مطرح شده شامل موارد زیر بوده است:
در حوزه مدیریت: آموزش های فنیـ  حرفه  ای به کارکنان تعاونی  ها، پایش و ارزیابی عملکرد کارکنان تعاونی  ها، استفاده   -
از تسهیلگرهایی چون: پاداش، اجرای طرح صندوق حمایت از تجارت الکترونیک در تعاونی  ها، تقویت خدمات و مشتری مداری، 

تنظیم 
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سامانه   حسابرسی دقیق، ارتقای بازاریابی به سطح بین  المللی، کارآفرینی و افزایش بهره  وری تعاونی  ها، تأمین تجهیزات کار، 
اعطای یارانه به تعاونی  ها؛

در حوزه اجتماعی ـ فرهنگی : توسعه فرهنگ تعاون از طریق آموزش کارکنان تعاونی  ها یا برنامه  های ترویجی در   -
رسانه  های گروهی، تقویت روابط میان تعاونی  ها، توجه به تفاوت  های قومی در مناطق چند فرهنگی، مدیریت مشارکتی بر مبنای 

اعتماد متقابل میان اعضا و مسئوالن تعاونی  ها و ... .
بر این  اساس، تنوع موضوعی در پایان  نامه  های حوزه تعاونی بسیار گسترده و اغلب با جان  مایه اقتصادی است؛ بنابراین همواره 
این سؤال مطرح است که آیا این آثار، ارتباطی با نیازهای معاونت تعاون داشته  اند؟ و در صورت ارائه راهکارهای اجرایی، آیا 

پیشنهاد ها به مرحله عمل رسیده  اند؟

توصیه های سیاستی:
تعیین اولویت  های پژوهشی در ارتباط با نیازهای معاونت تعاون با نظر شورای علمی و راهبری اندیشکده به همراه    

رؤسای اجرایی؛
لزوم بررسی و شناخت »تعاون« و »تعاونی  ها« در حوزه  های میان  رشته  ای با تعریف طرح  های استانی با مشارکت شورای    

علمی اندیشکده و رؤسای معاونت تعاون؛
تشکیل کمیته پایش مستمر طرح  های پژوهشی با ترکیب شورای علمی و رؤسای معاونت تعاون.   

منابع

ر.ک به بخش پایان  نامه  ها در قسمت تحقیقات و انتشارات در سامانه گفتمان تعاون، قابل دسترسی در:- 1
http://coop.mcls.gov.ir/Forms/Public/Pubs.aspx?t=4
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مخاطبان گزارش
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دفتر معاونت تعاون وزارتخانه و مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها.

پیام های کلیدی گزارش
 اطالعات محدود در خصوص مسائل و ایده  ها؛

 تعداد اندک ایده  ها و مسائل موجود؛
 اتکا به مطالعات اسنادی؛

 غلبه محتوای اقتصادی و پراکندگی موضوعات ذیل آن.

گزینه ها و توصیه های سیاستی
 تعریف قواعدی برای تدقیق هویت ایده  ها و مسائل از قبیل عنوان دقیق، مشخصات پیشنهاددهندگان1، سال جهت

حفظ حقوق معنوی طراح / طراحان؛
 نظارت سه گانۀ کمیته ای سه نفره متشکل از نماینده اندیشکده تعاون، نماینده دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها و یک 

مسئول اجرایی باسابقۀ علمی بر روی طرح ها؛
 گسترش افق پژوهشی در حوزه تعاون و ارتقای مباحث از تأکید صرف بر تعاونی  ها؛

 انجام مطالعات اکتشافی کیفی باهدف مسئله یابی یا نیازسنجی برای طراحی مسائل پژوهش.

1.  آنچه در مقاالت علمی ذکر می  شود، نام و نام خانوادگی نویسنده، رتبه علمی / سمت سازمانی، نشانی پست الکترونیکی، آخرین مدرک تحصیلی.
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در نوشتار حاضر تصمیم داریم تا به مرور وضعیت ایده  ها و مسائل طرح شده در تارنمای »گفتمان تعاون« با توجه به حیطه کلی 
و موضوع، روش تحقیق و بازه زمانی انجام آن ها بپردازیم. بر اساس اطالعات موجود در پایگاه اینترنتی فوق، 8 مورد ایده و 16 
مورد مسئله را به عنوان پتانسیل پژوهشی در حوزه تعاون موردبررسی قرار دادیم. بر اساس یافته  ها، مسائلی از قبیل عدم ذکر سال، 
اکتفا به  مرور پژوهش  ها و تجربیات موجود و غلبه محتوای اقتصادی به طور مشترک در ایده  ها و مسائل دیده می  شوند. درنهایت 

بر اساس مشکالت مشترک میان ایده  ها و مسائل مطرح شده، پیشنهاد های سیاستی ارائه شده است.

چند ایده و مسئله در گفتمان تعاون وجود دارند؟
 در تارنمای گفتمان تعاون، تنها هشت مورد ایده به شرح ذیل ثبت شده است.

نویسندهعنوان

نداردمسابقه ارزیابي میزان تحقق و اثربخشي هفت راهبرد توسعه تعاون

امكان سنجی بودجه ریزی عملیاتي و راهكارهایي در جهت اجراي آن )موردمطالعه 
شرکت های تعاوني شهرستان سمیرم(

سید نجي اله موسوي بیده

سید رضا قائم مقاميکسب وکار الكترونیكي

محمد حسن بی طرف پور توضیحي بر فرانچایز
کرماني

ابراهیم عقیقيدستورالعمل و آیین نامه اجرایي برون سپاری برخي از فعالیت های بخش تعاوني

فیروز معتمدیتولید ظروف یک بارمصرف کاغذي

بهروز محمدیانطرح توجیه تولید قارچ دکمه ای )به صورت تعاوني( با ظرفیت 40 تن در سال

نادر محمد جعفریتسهیل گري سازمان های مردم نهاد، در توسعه مشارکت جویی تعاونی ها با دولت

جدول 1: اطالعات ایده  های مطرح شده در گفتمان تعاون
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همچنین در این پایگاه اینترنتی 15 مورد بیان مسئله در حوزه تعاون به ثبت رسیده است.

نویسندهعنوان

نداردارزش افزوده

محمدحسن بی طرف پور کرمانينقش تعاونی های تولیدي در اقتصاد مقاومتي

مهدي محمدي بیدختيآموزش، تربیت و اطالع رسانی

سید حمید کالنتري، محمد حسن بی طرف پورنسخه تعاوني در مقاوم سازی بسا اقتصاد برجام

کمال عباد زادهتعاونی های توسعه روستایي

کوروش عمادیدرباره سند توسعه بخش تعاون

رضا همدانيترویج گسترش تعاوني

دفتر تعاونی های تولیدینقش تعاون در توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

راهكارهاي پیشنهادي رفع موانع و توسعه اشتغال زنان در جامعه در قالب 
شرکت های تعاوني

صدیقه خوشه چین

طاهره اکبريآیا تعاون می تواند مسیری براي رشد و توسعه کارآفریني باشد؟

بیژن اداويایده طرح تعاونی تشكل  هاي صنعتي مصرف شهرك  هاي صنعتي

نداردنقش توسعه فناوري اطالعات در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روستا

محمد حسن بی طرف پور کرمانيکسب وکار کوچک و ضرورت توسعه آن در ایران

محمدرضا غالمي برزکينگاهي به مدیریت نظارت بر عملكرد نیروي انساني در سازمان ها و شرکت ها

محمدحسن بی طرف پور کرمانيتعاون و نظام سالمت

جدول 2: اطالعات ایده  های مطرح شده در گفتمان تعاون

حیطه کلی و موضوعات در این ایده  ها و مسائل چیست؟

نمودار 1: حیطه  های موضوعی ایده  ها
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نمودار 2: حیطه های مسائل بیان  شده

در ایده  ها و مسائل مطرح شده در حوزه تعاون غلبه حیطه اقتصادی به وضوح دیده می  شود. چنان که در مسائل موضوعاتی 
از قبیل ارزش افزوده اقتصاد مقاومتي، آموزش پسا اقتصاد برجام، تعاونی، توانمندسازي توسعه اشتغال زنان، توسعه کارآفریني 
شهرک صنعتي فناوري اطالعات، کسب وکار کوچک مدیریت و در ایده  ها عناوینی از قبیل ارزیابي بودجه  ریزي عملیاتي، توجیه 
اقتصادي توسعه تعاون، فعالیت  هاي اتاق تعاون، فن آوری های نو و تعاون کسب وکار الکترونیک ثبت شده اند. موضوعاتی که در 

آن ها محتوا یا کاماًل اقتصادی است و یا دست کم جان  مایه اقتصادی آن برجسته است.

روش تحقیق در ایده  ها و مسائل بیان شده چیست؟
اربرد گسترده روش  های اسنادی یا کتابخانه  ای در ایده  ها و مسائل حوزه تعاون دیده می  شود. اربرد گسترده روش  های اسنادی 

یا کتابخانه  ای در ایده  ها و مسائل حوزه تعاون دیده می  شود.

نمودار 3: روش  های تحقیق در ایده  ها
نمودار 4: روش  های تحقیق در مسائل

ایده  ها و مسائل بیان شده در چه سال )هایی( مطرح شده  اند؟
بخش قابل توجهی از ایده  ها در سال 1396 با سهمی معادل 62.5 درصد ارائه  شده و باقی موارد با سهم 37.5 درصدی بدون 

ذکر سال هستند.
همچنین مسائل طرح شده با سهم 39.8 درصدی در فاصله سال  های 92-94 ارائه شده اند. در سال 1395 این سهم به 20 درصد 
کاهش یافته و از سال  های بعدی اطالعی در دست نیست. شایان توجه است که 40 درصد از مسائل طرح شده بدون ذکر سال 

هستند.

یافته ها و نتایج:
مشکل مشترک ایده  ها و طرح  ها:

عدم ذکر سال: 37.5 درصد از ایده  ها و 40 درصد از مسائل بدون ذکر سال هستند.  .1
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اکتفا به مرور پژوهش  ها و تجربیات موجود: 93 درصد مسائل و 71 درصد از ایده  ها با استفاده از روش  های اسنادی و   .2
کتابخانه  ای ارائه شده  اند. بر این اساس، عماًل برآیند دقیقی از میزان عملیاتی شدن در میدان و جامعه آماری موردبررسی خود ندارند.
غلبه محتوای اقتصادی: با توجه به غلبه 50 درصدی اقتصاد در ایده  ها و تسلط 60 درصدی آن در مسائل، می  توان به   .3

جهت  گیری قاطع اقتصادی اشاره کرد.
پراکندگی موضوعی: پرداختن به موضوعات گوناگونی که در بخش حیطه  ها به آن پرداخته شد، نشان  دهنده ابهام در   .4

ارتباط نیازها یا اولویت  های پژوهشی معاونت تعاون است.

توصیه های سیاستی:
تعریف قواعدی برای تدقیق هویت ایده  ها و مسائل از قبیل عنوان دقیق، مشخصات پیشنهاددهندگان1، سال جهت حفظ    

حقوق معنوی طراح / طراحان؛
نظارت سه گانۀ کمیته ای سه نفره متشکل از نماینده اندیشکده تعاون، نماینده دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها    

و یک مسئول اجرایی باسابقۀ علمی بر روی طرح ها؛
گسترش افق پژوهشی در حوزه تعاون و ارتقای مباحث از تأکید صرف بر تعاونی  ها؛   
انجام مطالعات اکتشافی کیفی باهدف مسئله  یابی یا نیازسنجی برای طراحی مسائل پژوهشی.   

منابع

ر.ک. به تارنمای گفتمان تعاون در سامانه گفتمان تعاون )بخش ایده( به آدرس:- 1
http://coop.mcls.gov.ir/Forms/Public/Documents.aspx?t=2

ر.ک. به تارنمای گفتمان تعاون در سامانه گفتمان تعاون )بخش طرح مسئله( به آدرس:- 2
http://coop.mcls.gov.ir/Forms/Public/Documents.aspx?t=3
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مروری بر مقاالت
تارنمای گفتمان  
تعاون

Cooperatives Think Tank

خالصه سیاسی ، شماره 07 
بهار 1399
کارگروه اجتماعی
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مخاطب گزارش
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دفتر معاونت تعاون وزارتخانه و مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها.

پیام های کلیدی گزارش
 تمرکز بر معرفی تعاونی  ها و تأکید بر توسعه آن  ها؛

 اکتفا به مطالعات اسنادی و ترجمه؛
 عدم ارتباط موضوعی با تعاون و / یا تعاونی  ها؛

 کمبود مطالعات میدانی و بررسی یک جامعه آماری مشخص؛
 عدم وجاهت علمی:

1. ساختار: تعدد ساختار و عدم رعایت ساختار علمی؛
2. محتوا: کاربرد روش  های اسنادی صرفاً برای ترجمه و معرفی و توسعه تعاونی  ها در رویکرد اقتصادی.

گزینه های سیاستی موجود
 تعیین ساختار مقاالت با ارجاع به پایگاه  های معتبر توسط کمیته ای سه نفره متشکل از نماینده اندیشکده تعاون، نماینده دفتر 

آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها و یک مسئول اجرایی با سابقۀ علمی؛
 ارائه چارچوب یادداشت نویسی در کنار مقاالت برای موضوعات روز برحسب نیازهای موجود.
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در تارنمای »گفتمان تعاون«، 157 مقاله ثبت شده که در طرح حاضر، قریب به 134 مورد از آن ها دریافت و تحلیل نظام  مند بر 
روی آن  ها انجام شد. تحلیل صورت گرفته با توجه به روش  هاي تحقیق، موضوع، سال  هـاي انجـام، مسـائل و مشکالت استخراج 
بوده که نتایج آن ها در این قسمت در هر موضوع مورد تحلیل قرارگرفته شده است. بنا بر یافته های این نوشتار، اکثر این مقاالت، 
به دلیل عدم رعایت استانداردهای ساختاری در تطابق با نشریات معتبر علمی نیستند. همچنین به لحاظ محتوایی نیز اغلب به 
روش اسنادیـ  کتابخانه  ای و با تأکید بر معرفی تعاونی ها و توصیف چگونگی فرآیند توسعه آن ها انجام شده اند. بر این اساس به 

نظر می  رسد که این دسته از تولیدات معاونت تعاون، نه مقاله که گفتار هستند و در برخی موارد در سطح یادداشت اعتباردارند.

موضوعات مقاالت چیست؟

درصدموضوعات

13.2تعاوني  ها )توسعه و عمران، پوشاك، کشاورزي، جدید، مسكن، فراگیر(

11.8توسعه )پایدار، کارآفریني، گردشگري(

8.1توجه به موضوعات حسابرسي

7.4اقتصاد )مشارکتيـ  مقاومتي(

6.6ویژگي  هاي مدیریتي در تعاونی ها

5.9بهره  وري

4.4 آموزش تعاون )تعاوني، راه  اندازي مدارس تعاون(

 کیفیت شغلي )رضایت، فرسودگي(
مدیریت )دانش، ارتباط(

3.7

الكترونیک )دولتـ  تجارت(
سرمایه )اجتماعيـ  فكري(

آسیب  شناسي تعاون و تعاوني

2.2

جدول 1: سهم موضوعات در مقاالت حوزه تعاون
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بازاریابي
ایجاد انگیزه
توانمندسازي

زنجیره )ارزشـ  تأمین(
اخالق )اقتصاديـ  تعاوني(

داشتن برنامه و برنامه  ریزي در حیطه تعاون
توجه به حیطه    هاي اجتماعي )گروه  ها و نهادها(

1.5

7.7سایر

100جمع

جدول فوق نشان مي  دهد که موضوعات پرطرفدار، به ترتیب، در خصوص معرفی تعاوني  ها )توسعه و عمـران، پوشـاک، 
کشاورزي، جدید، مسکن و فراگیر( با 13.2 درصد، توسعه شرکت  های تعاونی )پایـدار، کـارآفریني، گردشـگري( بـا 11.8 

درصـد، حسابرسي با 1.8 درصد و درنهایت توجه به بحث اقتصاد )مشـارکتي ـ مقـاومتي( بـا 7.4 درصد بوده اند.

کدام روش تحقیق در مقاالت استفاده شده است؟
همان  طور که مالحظه می  شود، پرکاربردترین روش تحقیق در مقاالت کتابخانه  ای و / یا اسنادی است.

نمودار 1: سهم روش  های تحقیق در مقاالت

مقاالت در چه سال  هایی نوشته شده اند؟
همان  طور که در جدول ذیل مشاهده می  شود در بازه زمانی 93 - 96 بیشترین مقاله نوشته و ثبت شده است.
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نمودار 2: میزان ثبت و انتشار مقاالت در بازه  های زمانی

شایان توجه است که در حدود 56 درصد از مقاالت سال نگارش نامعلوم است.

درصدبازه سال  هاي انتشاراتي

88-852.24

89-921.49

96-9336.57

99-973.73

55.97نامشخص

100جمع

جدول 2: میزان ثبت و انتشار مقاالت در بازه  های زمانی

جامعه آماری مقاالت چه بوده است؟
همان  طور که در جدول ذیل مالحظه می  شود 77. 6 درصد از مقاالت مشخص نیست که بر چه جمعیتی تمرکز کرده  اند. در 

دیگر موارد نیز پراکنش قابل توجهی در جامعه آماری دیده می  شود.
جدول 3: جامعه آماری موردبررسی در مقاالت

درصدجامعه آماری
8.96کارکنان و مدیران )اداره تعاوني، بانک توسعه(

4.48اداره کل تعاون استان  ها )تهران، مازندران، گیالن(
 تعداد تعاوني  ها )کل کشور، تعاوني  هاي مصرف، اعتبار، 

کشاورزي، داراي تسهیالت بانكي(
1.49

0.75دانشگاه  ها )آزاد، مازندران(
0.75جامعه روستایي امریكا
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0.75شهرستان کوهدشت
0.75کارآفرینان استان فارس

کاربران سیستم  هاي دولت الكترونیک وزارت تعاون شمال غرب 
تهران

77.61

100نامشخص
جمع

روند موضوعات در سال  های مختلف چگونه بوده است؟
دوره نخست )1387 - 1390(:  -

ارزشیابی: 50 درصد و نوآوری: 50 درصد
دوره دوم )1391 - 1394(:  -

اقتصاد )مشارکتي- مقاومتي(: 15.4 درصد و حسابرسی: 15.4 درصد
دوره سوم )1395 - 1398(:  -

تعاوني  ها )توسعه و عمران، پوشاک، کشاورزي، جدید، مسکن، فراگیر(: 14.3 درصد
الکترونیک )دولت - تجارت(: 10.7 درصد

توسعه )پایدار، کارآفریني، گردشگري(: 10.7 درصد
حسابرسي: 10.7 درصد

ویژگي  هاي مدیریتي در تعاوني  ها: 10.7 درصد
همان  طور که مالحظه می  شود در طی سه دوره فوق موضوعات مقاالت همواره اقتصادی و مدیریتی بوده است.

 

نمودار 3: پراکندگی موضوعات و سال های مقاله  هاي تدوین شده

نمودار فوق نشان مي  دهد که توجه به ارزشیابي داراي روند صعودي بوده همچنین بحث از مدیریت، بحـث حسابرسي و 
توسعه داراي سیر صعودي بوده است.
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مقاالت حوزه تعاون در چه حیطه  هایی هستند؟
نمودار ذیل نشان مي  دهد که حیطه های پرکاربرد در مقالـه  هـا شامل: اقتصادي و سپس اجتماعیـ  اقتصادي است.

نمودار 4: نمودار پراکندگي حیطه  هاي مقاالت تدوین شده

یافته ها و نتایج:
مطالب منتشرشده در بخش مقاالت، با موضوعات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... مشکالت مشترک و فراوانی دارند 

که منجر به عدم وجاهت علمی به دو جهت شوند:

1. ساختار: تعدد ساختار و عدم رعایت ساختار علمی
باوجود عدم همسانی در ساختار مقاالت موجود، ایرادات مشابهی وجود دارند که عبارت اند از:

1.1. عدم ذکر مشخصات نویسنده / نویسندگان؛
2.1. عدم ارجاع به مشخصات دقیق مقاالتی که ترجمه هستند؛

3.1. عدم درج ارجاعات درون  متنی و / یا پایان متنی؛
4.1. عدم تطابق با ساختار رایج مقاالت علمی: چکیده، روش، بیان مسئله، یافته  ها، بحث و نتیجه  گیری و منابع؛

5.1. ذکر جزییات بسیار غیرحرفه ای از قبیل »موضوع مقاله« یا »تهیه کننده«؛
6.1. ذکر فهرست در ابتدای مقاله )در برخی از موارد(؛

7.1. عدم ذکر مجله یا سازمان نشر دهنده علمی؛
8.1. بی ارتباط بودن برخی از موضوعات به تعاون و تعاونی  ها؛

9.1. حجم غیراستاندارد از 4 تا 21 صفحه.

2. محتوا: کاربرد روش  های اسنادی صرفاً برای ترجمه و معرفی و توسعه تعاونی  ها در رویكرد اقتصادی



77

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

توصیه های سیاستی:
تعیین ساختار مقاالت با ارجاع به پایگاه  های معتبر توسط کمیته ای سه نفره متشکل از نماینده اندیشکده تعاون، نماینده    

دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها و یک مسئول اجرایی باسابقۀ علمی؛
ارائه چارچوب یادداشت نویسی در کنار مقاالت برای موضوعات روز برحسب نیازهای موجود.   

منابع

ر.ک به بخش مقاله در سامانه گفتمان تعاون، قابل دسترسی در:- 1
http://coop.mcls.gov.ir/Forms/Public/Documents.aspx?t=1
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مروری بر گزارش های 
تارنمای گفتمان  تعاون

Cooperatives Think Tank

خالصه سیاسی ، شماره 08 
بهار 1399
کارگروه اجتماعی
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مخاطبان گزارش
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دفتر معاونت تعاون وزارتخانه و مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها.

پیام های کلیدی گزارش
 ایرادهای مشترک:

1. ساختار: پراکندگی صوری و عدم رعایت چارچوب علمی؛
2. محتوا:

 غلبه حیطه اقتصادی؛
 تأکید صرف بر معرفی و توسعه تعاونی ها؛

 عدم ارتباط موضوعی با تعاون یا تعاونی ها )در برخی موارد(.

گزینه های سیاستی موجود:
 انجام اقدامات ذیل توسط کمیته ای سه نفره متشکل از نماینده اندیشکده تعاون، نماینده دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج 

تعاونی ها و یک مسئول اجرایی با سابقۀ علمی:
1. تصریح کارکرد گزارش ها باوجود دیگر تولیدات محتوایی همچون مقاالت؛

2. تعیین اهداف گزارش ها برحسب نیازهای پژوهشی و اجرایی؛
3. تعیین ساختاری واحد برای گزارشات.
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خالصه اجرایی
این نوشتار به بررسي و تحلیل گزارشات تدوین شده در تارنمای »گفتمان تعـاون« مي پردازد. تعداد گزارشات موجود بر روي 
این تارنما 107 مورد بوده و در این نوشتار قریب به 100 مورد از آن ها تحلیل شده است. این گزارشات به لحاظ موضوع، سال 
انجـام و همچنـین حیطـه آن ها موردبررسی قرارگرفته اند. بر اساس یافته های این بررسی، گزارشات به لحاظ ساختاری متعدد و 
ناهمسان هستند. همچنین به لحاظ محتوایی با تمرکز بر حوزه اقتصادی و با تأکید بر موضوعاتی چون معرفی و توسعه شرکت های 
تعاونی و به صورت متراکم در فاصله سال های 95 - 97 انجام شده اند. درنهایت توصیه می شود که ابتدا به تعیین اهداف و کارکرد 

ارائه گزارش ها پرداخته و سپس نمونه معینی در راستای تحقق اهداف، در جهت ایجاد وحدت رویه معرفی شود.

گزارشات تعاون در چه حیطه هایی تنظیم شده اند؟
همان طور که مالحظه می شود، بیشترین تعداد گزارش در حیطه اقتصادی )میزان رشد و تعداد تعاونی ها، اشتغال زایی، میزان 

تولید و بازار فروش( تنظیم شده است.

نمودار 1: سهم حیطه های مختلف در گزارش های تعاون

موضوعات مطرح شده در گزارشات حوزه تعاون چه بوده اند؟
 جدول ذیل گویای آن است که موضوعاتی از قبیل بررسی وضعیت و عملکرد شرکت های تعاونی در کنار معرفی آن ها 

بیشترین توجه را در گزارشات داشته است.

موضوعات
تعداد

)ضریب(
درصد

130.88وضعیت شرکت های تعاونی

122.06بررسی عملكرد تعاونی ها

119.12معرفی شرکت های تعاونی

14.41معرفی اقدامات

جدول 1: موضوعات مورد بررسی در گزارش ها تعاون
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بررسی مشكالت و مسائل تعاونی ها  -
روند تشكیل تعاونی ها  -

نقش تعاونی در مسائل متفاوت  -
32.94

برنامه های حمایتی  -
ارتقا دوره ها  -

اشتغال زایی تعاونی  -
بررسی اهداف و دستاوردها  -

برنامه های آموزشی  -
تعداد تعاونی ها  -

چالش های و راهبردها  -
سهم تعاون در تولید  -

گزارشات دیدار  -
معرفی سازمان جهانی تعاونی  -

101.47

100جمع

گزارش های موجود در چه سال هایی تنظیم شده اند؟
نمودار ذیل نشان می دهد که از سال 92 و 94 تا سال های 95-97 روند رو به رشدي در تدوین گزارشات دیده شده است، این 

روند در سال 98 نیز نسبت به سال های 92-94 رو به باال است ولیکن سال های 95-97 این روند بیشتر بوده است.

نمودار 2: دوره های انجام گزارش های حوزه تعاون

گزارشات موجود در چه سال هایی به چه موضوعاتی پرداخته اند؟
در دوره های سه گانه موضوعات شامل: دوره اول )92 - 94(، دوره دوم )95 - 97( و دوره سوم )98( موضوع معرفی 
شرکت های تعاونی به ترتیب با سهمی معادل 60 درصد، 45.2 درصد و 53.3 درصد مهم ترین موضوع مورد توجه در گزارشات 

بوده است.
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نمودار 3: وضعیت پراکندگي سال و موضوعات گزارش ها

یافته ها و نتایج:
در گزارشات موجود، حیطه اقتصادی )میزان رشد و تعداد تعاونی ها ـ اشتغالزایی ـ میزان تولید و بازار فروش( با سهم 40 
درصدی غلبه داشته باشد. در همین راستا، موضوعات مورد بررسی در گزارشات نیز شامل بررسی وضعیت شرکت های تعاونی 
با سهمی معادل 30.88، عملکرد تعاونی ها با 22.06 درصد و معرفی شرکت های تعاونی با 19.12 درصد هستند. همچنین این 

گزارشات در فاصله زمانی سال های 95 - 97 به بیشترین حد رسیده است.

به طورکلی به گزارشات موجود در تارنمای »گفتمان تعاون« در دو قالب ساختار و محتوا ایراداتی وارد است:
1. ساختار: تعدد ساختار و عدم رعایت ساختار علمی؛

2. محتوا:
- غلبه حیطه اقتصادی؛

- تأکید صرف بر معرفی و توسعه تعاونی ها؛
- عدم ارتباط موضوعی با تعاون یا تعاونی ها )در برخی موارد(.

توصیه های سیاستی:
تصریح کارکرد گزارش ها باوجود دیگر تولیدات محتوایی همچون: مقاالت؛   
تعیین اهداف گزارش ها برحسب نیازهای پژوهشی و اجرایی؛   
تعیین ساختاری واحد برای گزارشات.   

منابع

ر.ک به بخش گزارش، آخرین گزارش ها، در سامانه گفتمان تعاون، قابل دسترسی در:- 1
http://coop.mcls.gov.ir/Forms/Public/Documents.aspx?t=4



83

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

گزارش عملکرد چهار ماهه اندیشکده تعاونگزارش عملکرد چهار ماهه اندیشکده تعاون2

مروری بر 
کتاب   های 
تارنمای گفتمان 
تعاون

Cooperatives Think Tank

خالصه سیاسی ، شماره 09 
بهار 1399
کارگروه اجتماعی



84

چه کسی مخاطب گزارش است؟
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دفتر معاونت تعاون وزارتخانه و مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها.

پیام های کلیدی گزارش
 غلبه موضوعات مدیریت و حقوقی بر سایر حیطه ها؛

 تراکم انتشار کتب در فاصله سال  های 87 - 90.

گزینه های سیاستی موجود
 تعیین اولویت  های پژوهشی در ارتباط با نیازهای معاونت تعاون با نظر شورای علمی و راهبری اندیشکده به همراه رؤسای 

اجرایی؛
 تعیین ساختار کتاب با ارجاع به فرمت  های انتشارات معتبر توسط کمیته ای سه نفره متشکل از نماینده اندیشکده تعاون، نماینده 

دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها و یک مسئول اجرایی با سابقۀ علمی.
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خالصه اجرایی
در این نوشتار 48 کتاب موجود در تارنمای گفتمان تعاون، مورد بررسی قرار گرفتند. این آثار به لحاظ ساختار صوری و 
محتوایی با در نظر گرفتن موضوعات و سال  های انتشار مرور شدند. بر اساس یافته  های این نوشتار به لحاظ ساختار صوری 
تعیین هویت کتاب به دلیل عدم ثبت در کتابخانه مورد سؤال است. همچنین به لحاظ محتوایی به دلیل تمرکز بر حوزه  هایی چون 

مدیریت، حقوقی و محتوای گزارش گونه، سهم دسته  بندی  های اقتصادی و اجتماعی بسیار کمتر است.

کتاب  ها به چه موضوعاتی پرداخته  اند؟
همان  طور که در جدول ذیل مشاهده می  شود، محتوای موضوعی کتاب  ها شامل: مدیریت، حقوقي و مواردی بـا خصوصیات 

گزارشي بوده است.

درصد موضوع

20.86 مدیریت

16.67 حقوقی

10.42 گزارشات

4.17 اجتماعی

4.17 اقتصادی-اجتماعی

4.14 اقتصادی

4.17 آموزشی

4.17 دانشنامه

4.17  راهنماي طرح ها و پروژه ها

27.8 سایر موضوعات

100 جمع

جدول 1: موضوعات کتاب های حوزه تعاون
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کتاب  ها در چه سال  هایی چاپ شده  اند؟
 نمودار ذیل نشان می  دهد که روند انتشار کتب از دوره نخست )83 - 86( با سهمی معادل 23 درصد آغاز شده، این روند در 
دومین دوره )87 - 90( با 37.5 درصد به بیشترین حد می  رسد؛ اما این روند در انتقال به دوره سوم )91 - 94( کاهش چشمگیری 
را داشته تا جایی که میزان انتشار در این دوره به 8.3 درصد می  رسد. در گذار به دوره چهارم )95 - 98( باوجود افزایش کتاب  ها 

به 27 درصد، اما بازهم روند صعودی به دوره اوج )دومین دوره( نمی  رسد.

 

نمودار 1: بازه  های زمانی انتشار کتاب  های حوزه تعاون

چه موضوعاتی در چه سال  هایی چاپ شده  اند؟
در دوره نخست )83 - 86( مدیریت با 58 درصد، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. در دومین دوره )87 - 90( کتب 
با ماهیت گزارشی و حقوقی با سهمی معادل 28 درصد بیشترین انتشار را داشته  اند. در سومین دوره )91 - 94( شاهد پراکندگی 
موضوعی بسیار زیادی هستیم، به طوری که به جز دسته حقوقی با سهم 25 درصدی، 75 درصد از کتب در دسته  های موضوعی 
ثابتی همچون مدیریت، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و گزارش نمی  گنجند. در واپسین دوره )95 - 98( محتوای گزارشی با 31 

درصد بیشترین حجم انتشار را به خود اختصاص داده است.
 

   

نمودار 2: موضوع توزیع دانشگاه های 

مشارکت کننده در پایان نامه های حقوقی حوزه 

تعاون  
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یافته  ها و نتایج:

1. محتوایی:
- مدیریت، حقوقی و گزارش   محتوای غالب کتب بوده است و سهم دسته  بندی  های اقتصادی، اجتماعی بسیار کمتر است.

- نوسان بسیاری در میزان انتشار کتاب  ها در طی سال  های متعدد وجود دارد.

2. ساختار:
- در برخی از موارد، کتاب  ها نه تنها به لحاظ ساختاری در مواردی اعم از صفحه  بندی دقیق نیستند، بلکه فاقد شناسنامه معتبر با 
شناسه کتابخانه ملی هستند. در برخی موارد هم اساساً شناسنامه  ای وجود نداشته و در جایگاه جزوه درسی یا طرح مطرح می  شوند.

توصیه  های سیاستی:
تعیین اولویت  های پژوهشی در ارتباط با نیازهای معاونت تعاون با نظر شورای علمی و راهبری اندیشکده به همراه    

رؤسای اجرایی؛
تعیین ساختار کتاب با ارجاع به فرمت  های انتشارات معتبر توسط کمیته ای سه نفره متشکل از نماینده اندیشکده تعاون،    

نماینده دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها و یک مسئول اجرایی با سابقۀ علمی.

منابع:

ر.ک به بخش تحقیقات و انتشارات: کتاب در سامانه گفتمان تعاون، قابل دسترسی در:- 1
http://coop.mcls.gov.ir/Forms/Public/Pubs.aspx?t=3
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تهیه شده در کارگروه حقوقی/ بهار 1399شماره 21خالصه سیاستی 1

بررسیپایاننامههای
حقوقیدرحوزهتعاون

مخاطبان گزارش
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی: دفتــر معاونــت تعــاون وزارتخانــه و مدیــرکل دفتــر آمــوزش، تحقیقــات و ترویج 

ــا. تعاونی ه

پیام های کلیدی گزارش
ــت شــد  ــه یاف ــاون، 36 پایان نام ــی در حــوزه تع ــه پایان نامه هــای حقوق ــس از جســت وجو و بررســی در زمین  پ

کــه تنهــا 2 مــورد از آن هــا در تارنمــای گفتمــان تعــاون موجــود و ثبــت اســت؛
ــن تعــداد  ــه نظــر می رســد ای  باوجــود عــدم حمایــت محســوس در زمینــه مباحــث حقوقــی حــوزه تعــاون، ب

ــاون اســت؛ ــوزه تع ــه ح ــوق ب ــته حق ــه دانشــگاهی رش ــدی جامع ــانه عالقه من ــه نش پایان نام
ــی  ــا و حــل مســائل و مشــکالت حقوق ــن نیازه ــور در جهــت تأمی ــدی مذک ــد ســاختن عالقه من ــزوم هدفمن  ل

حــوزه تعــاون اســت.

گزینه ها و توصیه های سیاستی
 تشــکیل یــک کارگــروه حقوقــی جهــت شناســایی و برقــراری ارتبــاط بــا دانشــکده های برتــر حقــوق در ســطح 

کشــور و اســاتید حقوقــی عالقه منــد بــه حــوزه تعــاون؛
 تعییــن و تنقیــح موضوعــات و مباحــث حقوقــی مدنظــر معاونــت تعــاون و برون ســپاری آن هــا بــه دانشــکده های 

مذکــور در قالــب تصویــب و تدویــن پایان نامــه و انعقــاد قراردادهــای حمایتــی بــا آن هــا در همیــن زمینــه.
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خالصه اجرایی
ــد،  ــاع قرارگرفته  ان ــی در حــوزه تعــاون کــه مــورد دف ــه بررســي و تحلیــل پایان نامه هــای حقوق نوشــتار حاضــر ب
ــه در  ــا 2 پایان نام ــه تنه ــت شــد ک ــاون یاف ــی در حــوزه تع ــه حقوق ــن پژوهــش  36 پایان نام ــردازد. طــی ای می پ
ــه 56 درصــد آن در دانشــگاه های  ــن 36 پایان نام ــان ای ــود. از می ــت شــده ب ــاون درج و ثب ــان تع ــای گفتم تارنم
سراســری و مابقــی در دیگــر دانشــگاه ها دفــاع شــده اند کــه 89 درصــد آن هــا نیــز در دهــه نــود نــگارش و تدویــن 
ــی  ــا و مابق ــاختاری تعاونی ه ــکلی و س ــات ش ــه موضوع ــور ب ــای مذک ــد پایان نامه ه ــن 66 درص ــده اند. همچنی ش

بــه موضوعــات مبنایــی و مباحــث کیفــری حــوزه تعــاون پرداخته انــد.

بررسی پایان نامه های حقوقی تارنمای »گفتمان تعاون«
از میــان 183 پایان نامــه دفــاع شــده کــه در تارنمــای گفتمــان تعــاون موجــود اســت، تنهــا 2 مــورد بــه موضوعــات 
حقوقــی اختصــاص داشــت؛ یعنــی تقریبــاً 2 درصــد از تعــداد کل پایان نامه  هــای موجــود در ســایت مذکــور کــه 

یکــی از آن  هــا در دانشــگاه آزاد اســالمی و دیگــری در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی دفــاع شــده اســت.

جدول شماره 1. مشخصات پایان  نامه  های حقوقی در تارنمای »گفتمان تعاون«

دانشگاهسالمقطعاستاد راهنمانویسندهعنوان پایان نامهردیف

مسئولیت کیفری مدیران شرکت ها و 1
اتحادیه های تعاونی

دانشگاه آزاد اسالمی1396ارشداسداهلل مسعودی مقامحبیب اهلل خورشیدی
)واحد دماوند(

بررسي حقوق دارندگان سهام عدالت 2
در شرکت های تعاوني

دانشگاه عالمه طباطبایی1388ارشدکوروش کاویانیزینب فالح تفتی

همچنیــن از میــان 73 عنــوان پایان  نامــه    ی در دســت   اجــرا نیــز تنهــا 2 مــورد بــا موضــوع حقوقــی یافــت می    شــود 
کــه برابــر بــا 3 درصــد از میــزان کل پایان  نامه    هــای در دســت اجــرا اســت.

جدول شماره 2. مشخصات پایان  نامه  های حقوقی در دست اجرا موجود در تارنمای »گفتمان تعاون«

دانشگاهسالمقطعاستاد راهنمانویسندهعنوان پایان نامهردیف

در دست اجرافرصت ها و چالش های حقوقی در مدیریت شرکت های تعاونی1

در دست اجرابررسی نظام داوری اتاق تعاون ایران2

بررسی پایان  نامه  های حقوقی حوزه تعاون
پــس از جســت  وجو و کاوش در پایــگاه اطالعــات علمــی ایــران )گنــج( واقــع در تارنمــای »ایــران داک  «، تعــداد 34 
ــاون موجــود  ــا در تارنمــای گفتمــان تع ــدام از آن  ه ــت شــد کــه هیچ ک ــاون یاف ــی در حــوزه تع ــه حقوق پایان  نام
نیســت؛ الزم بــه ذکــر اســت کــه معیــار زمانــی در جســت  وجوی پایان  نامه  هــای مذکــور، ســال 1370 یعنــی ســالی 

کــه قانــون »بخــش تعاونــی اقتصــاد جمهــوری اســالمی ایــران« تصویــب شــده اســت، قــرار گرفــت.
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جدول شماره 3. مشخصات پایان  نامه  های حقوقی موجود در تارنمای »ایران داک  «

دانشگاهسالمقطعاستاد راهنمانویسندهعنوان پایان نامهردیف

عبدالرسول حسین ادیب زادهشرکت های تعاونی1
شهید بهشتی1372ارشدقدک

حمیدرضا نظام حقوقی تعاونی ها در حقوق ایران2
گوهریان

عزت اهلل 
تهران1373ارشدعراقی

عیسی فریده شکریمقایسه ارکان تشکیل دهنده شرکت های سهامی و تعاونی3
تربیت مدرس1382ارشدتفرشی

عبدالرسول ندا گودرزینظام حقوقی مدیریت در شرکت های تعاونی4
شهید بهشتی1388ارشدقدک

مهرداد مهدی محمدیرویکرد جرم شناسانه به جرایم شرکت های تعاونی 5
تربیت مدرس1390ارشدرایجیان

فهیمه ترابی مجامع عمومی شرکت های تعاونی6
یگانه

عبدالرسول 
شهید بهشتی1390ارشدقدک

محمدرضا هادی نصیریوجوه تمایز شرکت های سهامی و تعاونی7
عالمه طباطبائی1391ارشدپاسبان

غالم  لیال نیک منشبررسی جایگاه مدیران در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی8
پیام نور1391ارشدفیضی  چکاب

حیدر فهیمه فرید زادهبررسی حدود اختیارات مدیران شرکت های تعاونی9
آزاد اسالمی تهران 1391ارشدحسن زاده

مرکز

تحوالت قانون گذاری )سال1392-1370( در حقوق 10
محمدرضا زهرا عرفانیشرکت های تعاونی

عالمه طباطبایی1392ارشدپاسبان

طراحی شرکت تعاونی قابل  عرضه در بورس بر اساس فقه 11
امامیه

محمدهادی 
امام صادق ع1393ارشداحمد شعبانیحبیب اللهی

شرکت تعاونی در حقوق تجارت ایران با نگرشی بر الیحه 12
سیدیونس رامین قاسمیجدید قانون تجارت

آزاد اسالمی واحد 1393ارشدنورانی مقدم
کرمانشاه

بررسي امکان انجام فعالیت هاي تجارتي در قالب شرکت 13
)ICA(تعاوني با تکیه بر رویکردهاي اتحادیه بین المللي تعاون

شاهین آقا 
محمدی

محمد 
ساردوئی 

نسب
تهران )پردیس 1393ارشد

فارابی(

تحلیل حقوقی ساز و کارهای نظارت اداری و اقتصادی دولت 14
بر بخش تعاون

محمد عباسی 
اتوئی

فرهنگ فقیه 
الریجانی

آزاد اسالمی تهران 1394ارشد
مرکز

بررسی انواع شرکت های تعاونی در قانون حاضر و الیحه قانون 15
تجارت مصوب 1391

طاهره 
تاجیک قلعه

علیرضا 
موسسه آموزش 1394ارشدرجب زاده

عالی کار قزوین

ماهیت شرکت های تعاونی سهامی عام و نقش آن در توسعه 16
علوم قضایی1394ارشدمحمد صفریامیر فراستخصوصی سازی

غالم عباس نظارت دولت بر ارکان شرکت های تعاونی17
آزاد اسالمی تهران 1394ارشدجلیل مالکییوسفی

مرکز
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دانشگاهسالمقطعاستاد راهنمانویسندهعنوان پایان نامهردیف

عبدالرسول لیال حسینی نیاآفرینش شرکت های تعاونی18
شهید بهشتی1394ارشدقدک

فردین بررسی جرم شناختی شرکت های تعاونی19
جمشیدی

محمدحسین 
آزاد اسالمی واحد 1395ارشدپوریانی

نراق

بررسی تغییرات سرمایه در شرکت تعاونی و شرکت با 20
احمد مریم مبارکی   مسئولیت محدود

موسسه آموزش 1395ارشدامیرمعزی
عالی ادیب

تحلیل کارآمدی حقوقی مقررات شرکت های تعاونی در 21
شاهد1395ارشدستار زر کالمراضیه محمدیمقایسه با شرکت های سهامی

بررسی مسئولیت حقوقی مدیران شرکت های تعاونی و 22
آزاد اسالمی واحد 1395ارشدزینب اصغریانصار باقری مقایسه آن با شرکت های سهامی

صفادشت

تصمیمات مجامع عمومی شرکت های سهامی، مختلط سهامی 23
عبدالرسول مصطفی کوشکیو تعاونی

شهید بهشتی1395ارشدقدک

بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف مدیران در  شرکت  های  24
تعاونی  با  شرکت  های سهامی

زهرا حسین زاده 
ثانی

غالمرضا 
آزاد اسالمی  واحد 1396ارشدعبدلی

شاهرود

جالل شریفی حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی25
آزاد اسالمی واحد 1396ارشدزینب اصغریچرلو  استاد

صفادشت

وضعیت حقوقی مؤسسات مالی فاقد مجوز بانک مرکزی و 26
چگونگی نظارت بر آن ها

فاطمه محمدی 
بغدادابادی  

مجید بنائی 
عالمه طباطبائی1396ارشداسکویی

فرزانه پارسا ساختار حقوقي شرکت تعاوني اعتبار27
تهران1396ارشدمحمود باقریخصال

مبانی فقهی - حقوقی بخش تعاونی اقتصاد در جمهوری 28
احمد مجید همتیاسالمی ایران

علوم قضایی1397ارشداسماعیل تبار

مسؤولیت کیفری شرکت های تعاونی و مدیران آن ها در 29
حقوق ایران

اسماعیل 
خداپرست

مجتبی جانی 
گیالن/پردیس 1397ارشدپور

دانشگاهی

مقایسه نظام تصمیم گیری شرکت های تعاونی با سایر 30
عالمه طباطبایی1397ارشدعباس طوسیامیر مرادیشرکت های تجاری

محمدمهدی چالش های حقوقی در اداره شرکت های تعاونی31
جعفری زاغه 

سیدروح اهلل 
قاسم زاده

آزاد اسالمی  واحد 1397ارشد
قم

ساز و کارهای نظارت و بازرسی مؤثر وزارت تعاون، کار و رفاه 32
محمدعلی پریسا مرشدیاجتماعی بر تعاونی ها

آزاد اسالمی  واحد 1397ارشدفریدونی
مرودشت

حدود مسئولیت مدیران عامل، هیئت مدیره و بازرسان در 33
شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی

عبدالرضا 
محبی نسب 

حسن 
محمدی 
رمقانی

آزاد اسالمی واحد 1398ارشد
بندرعباس

34
بررسی ارکان شرکت سهامی عام با شرکت های تعاونی 

سهامی عام در الیحه تجارت سال 1392 و مقایسه  آن با نظام 
حقوقی انگلستان

عاصم سیدعلی افشون
آزاد اسالمی واحد 1398ارشدمحمدی

نورآباد ممسنی



93

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

تهیه شده در کارگروه حقوقی/ بهار 1399شماره 21خالصه سیاستی 5

تحلیل پایان نامه های حقوقی حوزه تعاون
پــس از تجزیه وتحلیــل 36 پایان  نامــه حقوقــی در حــوزه تعــاون، مــوارد ذیــل به عنــوان نتایــج تحلیلــی از آن  هــا 

حاصــل آمــد کــه بــه شــرح ذیــل بیــان می شــود:
دانشــگاه  های  در  مــورد   20 حقوقــی،  پایان نامه هــای  مجمــوع  از  مشــارکت کننده:  دانشــگاه های   -1
ــی و 1 پایان نامــه  سراســری، 13 مــورد در واحدهــای دانشــگاه  آزاد اســالمی، 2 مــورد در مؤسســات آمــوزش عال

ــده  اند . ــاع ش ــور دف ــام ن ــگاه پی ــم در دانش ه
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ــاختاری و  ــث س ــه مباح ــه ب ــده، 24 پایان نام ــای یافت ش ــوع پایان نامه ه ــا: از مجم ــوع پایان نامه ه 3- موض
ــه مباحــث کیفــری و  ــه مبانــی و مســائل ماهــوی تعــاون و 4 پایان نامــه هــم ب شــکلی تعاونی هــا، 8 پایان نامــه ب

ــد. ــا پرداخته ان ــی تعاونی ه جنای

2- بــازه زمانــی نــگارش: از مجمــوع پایان نامه هــای یافــت شــده، 2 عــدد در دهــه ی هفتــاد، 2 عــدد در دهــه ی 
هشــتاد و 32 عــدد در دهــه نــود نــگارش یافته اســت.
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تهیه شده در کارگروه حقوقی/ بهار 1399شماره 21خالصه سیاستی 7

یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
پــس از دقــت نظــر بــر نتایــج تحلیلــی حاصــل از تجزیه وتحلیــل پایان نامه هــای حقوقــی حــوزه تعــاون می تــوان 
ــت خاصــی از ســوی وزارت  ــی حــوزه تعــاون، باوجودآنکــه ســفارش و حمای ــه مســائل حقوق گفــت کــه در زمین
ــی  ــل قبول ــای قاب ــی پایان نامه ه ــه ازنظــر کیف ــی و چ ــه ازنظــر کّم ــال چ ــته اســت، بااین ح ــود نداش ــاون وج تع
ــر  ــطح برت ــری س ــگاه های سراس ــا در دانش ــد آن ه ــه 56 درص ــه  ک ــد؛ 36 پایان نام ــن گردیده ان ــگارش و تدوی ن
کشــور دفــاع گردیده انــد. همچنیــن اگــر بــه بــازه زمانــی نــگارش پایان نامه هــای مذکــور نگاهــی داشــته باشــیم 
ــا در  ــد پایان نامه ه ــر )89 درص ــه اخی ــوق در ده ــته حق ــگاهی رش ــه دانش ــل جامع ــه تمای ــویم ک ــه می ش متوج
دهــه 90 نــگارش گردیده انــد( بــه موضوعــات حقوقــی مختلــف حــوزه تعــاون عالقــه زیــادی نشــان داده اســت و 
ایــن فرصــت خوبــی اســت تــا وزارت تعــاون از ایــن عالقه منــدی در جهــت تحقــق اهــداف، تأمیــن نیازمندی هــا 
و حــل مســائل و مشــکالت حقوقــی خــود اســتفاده و بهــره ببــرد و اال ایــن عالقه منــدی جامعــه دانشــگاهی رشــته 
حقــوق بــه حــوزه تعــاون مصــروف بــه مســائل تکــراری و بــدون فایــده عملــی خواهــد شــد. بــر همیــن اســاس 

ــه: ــود ک ــه می ش توصی
 در ابتــدا یــک کارگــروه حقوقــی متشــکل از دانشــجویان دکتــری و کارشناســی ارشــد تشــکیل شــود کــه وظیفــه 
ــر ســطح کشــور و اســاتید حقوقــی عالقه منــد  ــا دانشــگاه های برت ایــن کارگــروه شناســایی و برقــراری ارتبــاط ب

بــه حــوزه تعــاون اســت؛
ــن  ــداف، تأمی ــق اه ــت تحق ــه در جه ــی را ک ــور موضوعات ــروه مذک ــاط، کارگ ــاد ارتب ــایی و ایج ــس از شناس  پ
نیازمندی هــا و حــل مســائل و مشــکالت حقوقــی وزارت تعــاون اســت، تعییــن و تنقیــح کننــد و طــی یــک ســری 

ــر رشــته حقــوق در سراســر کشــور بســپارد. ــه دانشــکده های برت قراردادهــای حمایتــی ب
ــای  ــه از پایان نامه ه ــورت گرفت ــای ص ــت از حمایت ه ــی درس ــن ارزیاب ــر کار و همچنی ــبرد بهت ــت پیش  جه
ــی  ــای حقوق ــی از پایان نامه ه ــای حمایت ــاد قرارداده ــا مرجــع انعق ــور تنه ــروه مذک ــاون، کارگ ــی حــوزه تع حقوق

باشــد.

منابع:
 ر.ک. بــه پایان نامه هــای حــوزه تعــاون در تارنمــای گفتمــان تعــاون )بخــش تحقیقــات و انتشــاراتـ  پایان نامه هــا( 

آدرس: به 
 http://coop.mcls.gov.ir/

 ر.ک. به پایگاه اطالعات علمی ایران )گنج( در تارنمای ایران داک   به آدرس:
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D

9%86&basicscope=1&limitation=subject_19&sort_by=1&fulltext_status=1&results_per_

page=1&year_from=0&year_to=1399
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کارگروه اقتصادی



97

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

چه کسی مخاطب گزارش است؟
وزارت   تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی.

پیام های کلیدی

تشدید تحریم  ها و تضییقات بین  المللی غرب به  ویژه امریکا علیه جمهوری اسالمی ایران؛    

تبدیل عرصه  های مختلف اقتصاد و معیشت به پاشنه آشیلی اساسي براي نظام جمهوری اسالمی ایران طی سال های اخیر؛    

لزوم توجه به اقتصادهای مردم محور ازجمله تعاونی ها در این شرایط بر اساس نظرات صاحب  نظران و تأکیدات مقام     

معظم رهبری؛

تعاونی  ها اساسی  ترین و بنیادی  ترین اقدام در جهت ایجاد فرصت  های شغلی پایدار در کشور و بسط و توسعه عدالت     

اقتصادی و اجتماعی؛

عدم کارآمدی و بازدهی تعاونی  ها بر اساس نتایج مورد انتظار و از پیش تعیین  شده؛    

سهم کنونی تعاونی  ها یک پنجم جایگاه و سهم مطلوِب بخش تعاون در اقتصاد ملی.    

گزینه ها و توصیه های سیاستی

تصویرسازی ملموس به منظور درک عملی منافع مادی و معنوی گسترش همه  جانبه تعاونی  ها به کمک ابزارهای مختلف     

نظیر ظرفیت  های فضای مجازیص و وسایل الکترونیک؛

فراهم  سازی بسترهای الزم جهت توسعه کمی و کیفی تعاونی  ها نظیر الزام دارا بودن مهارت یا دانشی مرتبط با تعاونی  ها     

برای مدیران و اعضای فعال تعاونی  ها؛

حمایت بهینه سیستم بانکي کشور از تعاوني  ها در خصوص بازپرداخت اقساط معوق آن ها در بحران  هاي مالي؛    

کمک به حذف واسطه  هاي غیرضروري در فرآیند تولید تا مصرف و حمایت دولت از دستیابي تعاوني  ها به بازار نهایي.    
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خالصه اجرایی
رشد و توسعه اقتصادی، یکی از ارکان مهم ارزیابی رشد و توسعه کشورها برشمرده می شود به  گونه  ای که در بسیاری از مواقع، 
رشد اقتصادی خود به  تنهایی معادل رشد کشورها قلمداد می  شود؛ به  منظور ارزیابی رشد اقتصادی کشورها توجه به مؤلفه  هایی 

همچون اشتغال، تولید و کارآفرینی در قیاس با سایر مؤلفه  های اقتصادی از اهمیت و جایگاهی ویژه برخوردار است.
در همین راستا توجه به تعاونی  ها با توجه به نقش و اثرگذاری بی  بدیل آن ها در ارتقای مؤلفه ها  ی مذکور و در پی آن توسعه 
و تحقق رشد و حماسه اقتصادی به  ویژه طی سال  های اخیر با توجه به شدت گرفتن تحریم  های خصمانه غرب علی  الخصوص 
آمریکا علیه نظام و ملت جمهوری اسالمی ایران، امری مهم و حیاتی است؛ بر این اساس در این نوشتار سعی شده که گزارش های 

اقتصادی واقع در سامانه گفتمان تعاون به  ویژه با موضوع اشتغال، تولید ملی و کارآفرینی، مورد رصد تحلیلی واقع شوند.

رصد کلی گزارش  های اقتصادی سامانه گفتمان تعاون
گزارش  های اقتصادی سامانه گفتمان تعاون درمجموع هفده مورد بوده که هشت مورد از آن ها موضوعات اشتغال، تولید 
ملی و کارآفرینی را اختصاصاً به واسطه تعاونی  ها موردبررسی قرار داده اند. در ادامه و در جدول 1 تصویر کلی از موضوعاِت 17 

گزارش   مورداشاره به نمایش درآمده است:
جدول 1- تصویر کلی گزارش  های اقتصادی سامانه گفتمان تعاون

به  منظور مشاهده دقیق  تر سهم موضوعات مختلف گزارش  های اقتصادی مذکور، نمودار دایره  ای آن ها نیز در ادامه به تصویر 
کشیده شده است:

نمودار 1- سهم موضوعات مختلِف گزارش های اقتصادی
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بر اساس یافته  های جدول و نمودار 1 می  توان این گونه بیان داشت که:

گزارش  های اقتصادی سامانه گفتمان تعاون در پنج موضوِع 1. اشتغال، تولید ملی و کارآفرینی، 2. برخی صنایع، 3. زنان،     

4. روستایی 5. صادرات و واردات، خالصه شده است.

گزارش  های اقتصادی با موضوع اشتغال، تولید ملی و کارآفرینی )با فراوانی 8( از باالترین فراوانی در قیاس با سایر     

موضوعات برخوردار بوده  اند؛ به عبارت دیگر گزارشات اقتصادی با موضوع اشتغال، تولید ملی و کارآفرینی بالغ بر 74 

درصد کل گزارشات اقتصادی را به خود اختصاص داده  اند.

از میان 5 گزارشی که فعالیت برخی صنایع در قالب تعاونی  ها را به  طور اخص موردتوجه قرار داده  اند، صنایع  دستی به ویژه     

فرش دستباف در قیاس با سایر صنایع، به  مثابه پیام  رسان و صیانت جدی از فرهنگ و تمدن اسالمي ـ ایراني در سطح 

بین  الملل، بیشتر مرکز اهمیت بوده است.

همچنین بر اساس گزارشات این بخش، میزان سرمایه نقدی موردنیاز براي شروع فعالیت در صنایع دستی، به دلیل اتکا به     

ذوق، سلیقه و نیروي انساني در قیاس با سایر بخش  ها نظیر صنعت و کشاورزی، بسیار کمتر بوده است.

این در حالی است که ضعف در تبلیغات، ضعف در فنون نوین بازاریابي و نیز تکیه بر تفکر سنتي به  عنوان عمده معضالت     

این صنعت در گزارش  ها مورد تأکید بوده  اند.

حدود 21 درصد گزارش  های اقتصادی سامانه گفتمان تعاون، فعالیت زنان در قالب تعاونی  ها را موردبررسی دقیق  تر قرار     

داده  اند.

این گزارشات با تأکید بر باالتر بودِن میزان رشد نرخ مشارکت اقتصادِی زنان نسبت به مردان از سال 3931 به بعد تاکنون     

بر اساس مستندات، توجه به مدل  های اقتصادی خرد زنان یا شرکت  هاي تعاوني زنان1 را به  منزله عامل بسترساز خروج از 

برخی چالش  های مهم اقتصادی نظیر بیکاری، ضروری دانسته  اند.

گزارشات با موضوعاِت روستایی و صادرات و واردات کم  ترین میزان فراوانی )1( را به خود اختصاص داده  اند به  گونه  ای     

که هر یک به تنهایی، قریب به 6 درصد حجم کل گزارشات را به خود اختصاص داده  اند.

بهره  گیری بیشتر از ذخایر استراتژیک در قالب طرح توسعه فعالیت تعاونی  ها در مناطق روستایی، مورد تأکید گزارشات با     

موضوع روستایی در جهت توسعه پایدار مناطق روستایي بوده است.

با توجه به اثرگذاری و نقش باالی صادرات بر توسعه اقتصادی کشورها توجه به میزان سهم بخش تعاون از صادرات     

غیرنفتی کشور، امری مهم و ضروری بوده که در گزارشات با موضوع صادرات و واردات مورداشاره قرارگرفته است.

رصد گزارشات اقتصادی سامانه گفتمان تعاون با موضوع اشتغال، تولید ملی و کارآفرینی
همان  طور که پیش  تر نیز اشاره شد، گزارشات اقتصادی با موضوع اشتغال، تولید ملی و کارآفرینی در قیاس با سایر گزارشات 
اقتصادی، از باالترین میزان فراوانی برخوردار هستند به  گونه  ای که قریب به نیمی از گزارشات اقتصادی به این موضوعات 
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اختصاص داشته  اند. افزایش و تشدید تخاصم اقتصادی غرب به  ویژه آمریکا علیه نظام و ملت جمهوری اسالمی ایران و نام  گذاری 
شعارهای سال طی سال  های اخیر توسط مقام معظم رهبری با همین مضامین، اهمیت و جایگاه ویژه مؤلفه ها  ی اشتغال، تولید ملی 
و کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و نیز کارکردهای تعاونی  ها در تحقق و ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید ملی و 

کارآفرینی را می  توان از اهم علل این امر برشمرد.

اهم یافته  های حاصل از بررسی دقیق  تر گزارشات ذیِل موضوع اشتغال، تولید ملی و کارآفرینی را می  توان به صورت زیر 
بیان کرد:

1. جهشی جدی در میزان سهم تعاونی  ها در اقتصاد ملی، به  عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی ایران بر اساس اصل 
44 قانون اساسی و نیز با توجه به اتمام برنامه پنج  ساله پنجم توسعه )برخورداری سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی( 

می  بایست در اولویت توجه دستگاه  های مربوطه به  ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
2. کیفی سازی و افزایش رقابت  پذیری فرآیندی در تولید محصوالت داخلی، جلوگیری از هدر رفت منابع و هدایت سرمایه  ها 
به سمت اشتغال مولد، ایجاد الگوهای فرهنگی و اجرایی در عرصه اقتصاد مقاومتی، افزایش رفاه عمومی و درنهایت بسط و توسعه 

عدالت اقتصادی و اجتماعی از دیگر کارکردهای بخش تعاون در امر اشتغال، تولید ملی و کارآفرینی موردتوجه بوده  اند.
3. علی رغم بندهای مذکور و نیز ظرفیت  ها و توانمندی  های اقشار مختلف مردم در قالب تشکیل تعاونی  ها، سهم تعاونی  ها در 

اقتصاد ملی تاکنون تنها 5 درصد بوده است.
4. عدم فرهنگ  سازی مناسب در جهت تثبیت اندیشه تعاونی  ها در اذهان مردمی در سطوح حاکمیتی و غیر حاکمیتی، تعدد 
قوانین حاکم بر تعاونی  ها و درعین حال کاستی نظارت عملیاتی بر عملکرد تعاونی  ها با توجه به رویکرد سنتی اغلب آن ها، عدم 
شفافیت وظایف دستگاه  هاي اجرایي براي همکاري و هماهنگي با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعدد مراکز تصمیم  گیری و 
سیاست  گذاري براي تعاوني  ها، عدم نقدینگی مکفی و کمبود توان تخصصي و فني در ساختار سازماني و مدیریتي و در انتها توان 
پایین رقابت  پذیري تعاوني  هاي تولیدي، نامرغوب بودن کیفیت و باال بودن هزینه  های تمام  شده تولیدات ملی در قیاس با کاالهای 

وارداتی به  عنوان اهم دالیل فوق  الذکر قابل اشاره است.
5. در همین راستا استفاده از ظرفیت تعاوني  ها در جهت ایجاد هم  افزایي و افزایش توان رقابتي درصحنه اقتصاد داخلي و 
بین  المللی، تعامل با دستگاه  های اجرایي در جهت تسهیل انتقال و یا واگذاري فعالیت  هاي دولتي بخش تولید کشور به تعاوني  ها، 
حمایت بهینه سیستم بانکي کشور از تعاوني  ها در خصوص بازپرداخت اقساط معوق آن ها در بحران  هاي مالي، توسعه فعالیت 
تعاوني  هاي دانش  بنیان، کمک به حذف واسطه  هاي غیرضروري در فرآیند تولید تا مصرف و حمایت دولت از دستیابي تعاوني  ها 
به بازار نهایي نمونه اهم راهکارهایی است که به  منظور افزایش و تسهیل ورود تعاونی  ها به عرصه مشارکت و سرمایه  گذاری در 

طرح  های بزرگ تولیدی کشور در گزارش  های مذکور درخور توجه بوده است.
6. همچنین ایجاد بسترهای گوناگون ضمن بهره  گیری از ظرفیت  های گسترده فضای مجازی و رسانه به  منظور زمینه  سازی ذهني 
و فرهنگي براي اقشار مختلف جامعه در جهت ارائه تصویری عینی و ملموس از منافع مادی و معنوی حاصل در ابعاد فردی و 
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اجتماعی از افزایش فعالیت  های مردمی در قالب تعاونی  ها، بر اساس گزارشات امری ضروری است.
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چه کسی مخاطب گزارش است؟
وزارت   تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی.

پیام های کلیدی:

توسعه بخش تعاون یکی از پایه  های اصلی توسعه اقتصادی کشور؛    

توجه به تمایز مفاهیم توسعه و رشد؛ کیفی بودن و عدم محدود بودن توسعه؛    

گسترش رویکرد مردم  ساالری در پی توسعه تعاونی  ها؛    

ایجاد فرصت برای طیف وسیعی از افراد با درآمد کم و متوسط توسط تعاونی  ها؛    

افزایش سهم افراد مذکور در تولید ملی، کارکرد مهم تعاونی  ها؛    

ظرفیت باالی تعاونی  ها در زمینه ایجاد فرصت های شغلی در جهان.    

گزینه ها و توصیه های سیاستی

لزوم توجه و بررسی دقیق الزامات توسعه تعاونی  ها در کشور بر اساس تجربیات جهانی؛    

استفاده از این پژوهش در تدوین الگوی اثربخش توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد ملی.    
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خالصه اجرایی
ازآنجاکه بخش عمده  ای از توسعه یک سرزمین منوط به شرایط اقتصادی درون آن منطقه است، بخش تعاون به عنوان یکی از 

اجزای سه  گانه نظام اقتصادی کشور، با توجه به ظرفیت  های باالی آن می  تواند سهمی مهم در دستیابی به این مسئله داشته باشد.
بر این اساس در این نوشتار سعی شده ضمن بررسی بخش  هایی از گزارش دکتر حمید آماده در سال 1395، با موضوع طراحي 
مدل توسعه بخش تعاوني با استفاده از تجارب کشورهاي منتخب )هند، مالزي، انگلستان و آمریکا)، نقش تعاونی  ها در توسعه 
اقتصادی مورد بررسی دقیق  تر واقع شود. در همین راستا ابتدا ظهور تعاونی  ها، سپس مفهوم توسعه اقتصادی اشاره و در ادامه 
کارکردهای تعاونی  ها در توسعه اقتصادی و توصیه  های سیاستی در قالب الزامات الزم جهت توسعه تعاونی  ها مطرح خواهد شد.

ظهور تعاونی  ها
تاریخچه تعاون به صورت منسجم و علمی به بعد از انقالب صنعتی در برخی کشورهای اروپایی نظیر انگلستان و فرانسه در 
پی تحول و تهدیدهای اساسی زندگی کارگران و بروز حرکت  های اجتماعی برمی  گردد هرچند که سوابق تاریخی تعاونی  ها و 

مفهوم تعاون در برخی کشورها نظیر ایران در عمل سابقه  ای بسیار طوالنی  تر دارد.

توسعه اقتصادی
مفهوم توسعه اقتصادی عبارت است از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت  های تولیدی اعم از 
ظرفیت  های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید، تحول در نهادهای اجتماعی، تغییر نگرش  ها و افزایش 
توان بهره  برداری از منابع موجود به  صورت مستمر و پویا را به دنبال دارد. ازاین روی توسعه برخالف رشد که کاماًل کمی است، 

به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده  ای کیفی است و محدودیتی ندارد.

کارکردهای تعاونی  ها در توسعه اقتصادی
ارتقا و توجه به تعاونی  ها ضمن گسترش رویکرد مردم  ساالری   یکی از پایه  های اصلی توسعه اقتصادی کشور به  ویژه در شرایط 
کنونی با توجه به تشدید مشکالت اقتصادی در کشور و آسیب  پذیری بیشتر اقشار کم  درآمد در جامعه محسوب می  شوند؛ در ادامه 

کارکردها یا چگونگی اثرگذاری آن ها در توسعه اقتصادی مورداشاره قرار خواهد گرفت:
1. تولید کاالهای عمومی و تأمین زیرساخت  ها

برخالف تصور عموم که تأمین و صیانت از تأسیسات زیربنایی و کاالهای عمومی نظیر آب، برق و خدمات آموزشی و 
بهداشتی را بر عهده دولت می  داند، تعاونی  ها قادرند در تأمین این بخش از نارسایی  های نظام بازار که به دلیل سرمایه بر بودن و 

پایین بودن بازده اقتصادی مورد اقبال بخش خصوصی قرار نمی  گیرند، ایفای نقش  کنند.
2. گسترش تأمین اجتماعی

امروزه تقریباً قریب به اتفاق اقتصاددانان معتقدند که نظام بازار و جوهر اصلی آن یعنی اصل رقابت، در فرآیند توسعه اقتصادی 
نمی  تواند به تنهایی موفق عمل کند. از سوی دیگر واقعیت  های دنیای توسعه  نیافته نشان می  دهد که نابرابری در توزیع درآمد و 
ثروت، معضل بزرگی بر سر راه توسعه اقتصادی است و ناکارآمدی نظام بازار در بهره  مند کردن همه اقشار اجتماعی از مزایای 
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توسعه، حضور دولت را اجتناب  ناپذیر ساخته است.
سیاست  های آزادسازی اقتصادی و ترویج نظام بازار نیازمند یک نظام جامع حمایتی و تأمین اجتماعی کارآمد است تا پوشش 
الزم را برای اقشار آسیب  پذیر فراهم آورد. بنا بر اعتقاد سازمان بین  المللی کار، توسعه تعاونی  ها می  تواند به عنوان رویکردی نوین در 
تئوری  های توسعه مدنظر قرار گیرد؛ رویکردی که طی آن می  توان در یک نظام بازار آزاد و رقابتی به فعالیت پرداخت و درعین حال 
با توزیع عادالنه  تر درآمد و ثروت نیاز به نظام  های تأمین اجتماعی گسترده را که هزینه  های هنگفتی بر بودجه دولت  ها تحمیل 

می  کند، مرتفع ساخت.
3. کاهش فقر و توسعه عدالت اجتماعی

رویکرد تعاون، کاربردی ترین استراتژی توانمندسازی است که فرصت  های جدیدی را فراروی افراد قرار می  دهد تا از طریق 
بسیج منابع خرد، مهارت  آموزی و برابرتر کردن فرصت  ها، مبارزه  ای ریشه  ای با فقر و نابرابری را در پیش می  گیرند.

تعاونی ها به طور مستقیم از طریق پیشرفت اقتصادی و اجتماعی اعضا و کارکنان و به طور غیرمستقیم، از طریق تحرک اقتصادی 
و توسعه پایه  های اجتماعِی جوامعی که در آن به فعالیت می  پردازند، در کاهش فقر اثرگذارند و با افزایش سهم اقشار کم  درآمد در 

تولید جامعه، توزیع مناسب درآمد را پدید آورده و نابرابری اجتماعی کاهش می  دهند.
4. توسعه کارآفرینی و ایجاد شغل

سازمان بین  المللی کار معتقد است تعاونی  ها می  توانند بر موانع فراروی نوآوری تولید غلبه کنند و تأسیس و راه  اندازی نهادهای 
حقوقی مهم  ترین کمکی است که آن ها می  توانند در این زمینه ارائه کنند. تعاونی  ها از طریق این ساختارهای حقوقی و با همراهی 
سیاست گذاران قادر به تأمین منابع کارآفرینان و کارگران وابسته به خود خواهند بود و به این ترتیب شرایط حقوقی و تجاری مناسب 

برای ورود به بازارهای بهتر توسط بنگاه  های کوچک و متوسط اقتصادی فراهم می  شود.
بر اساس آمارهای جهانی، تعاونی  های جهان از طریق خودیاری و تعهد سازمانی نسبت به اعضا و جوامع خود، میلیون  ها نفر 

بیشتر از افرادی که از طریق شرکت های تجاری، استخدام شده اند، شغل ایجاد کرده  اند.
5. توسعه روستایی و کشاورزی

یکی از اشکال متداول تعاونی  ها در جهان را تعاونی  های کشاورزان تشکیل می  دهند؛ این تعاونی  ها جزء الینفک بافت اجتماعی 
جوامع محلی و روستایی به حساب می  آیند و نقش مهمی در توسعه کشاورزی و توسعه جوامع روستایی کشورهای توسعه  یافته 

و درحال توسعه ایفا می  کنند.

توصیه های سیاستی
توسعه اقتصادی در دنیا همواره موردتوجه برنامه  ریزان و سیاست  گذاران بوده است؛ لذا با توجه به اهمیت تعاونی  ها در 
توسعه اقتصادی کشور که در سایه بخش عظیم اقتصاد دولتی مورد غفلت واقع شده است، توجه جدی و توسعه بخش تعاون 
امری ضروری است. ازاین روی توصیه می  گردد الزامات ذیل جهت تحقق توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی 

موردتوجه قرار گیرد:
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ایجاد زیرساخت  های الزم برای توسعه و نوین  سازی تعاونی  ها؛ بر این اساس می  بایست، زیرساخت  های فیزیکی و    
علمی و نهادهای الزم برای توسعه تعاون، ضمن بررسی تعاونی  های موفق در دنیا، موردبررسی قرار   گیرند.

برنامه حمایت از تعاونی  ها در سطوح خرد و میانی؛ به این منظور بایستی در سطح خرد، برنامه  هایی برای آغاز حرکت    
تعاونی  ها و حمایت اولیه از آن ها ایجاد شود. در سطح میانه نیز بایستی نهادهای رابط و واسط بین تعاونی  ها جهت ایجاد 

رابطه بین تعاونی  های مختلف و نیز مجموعه تعاونی  ها با سازمان  های اقتصادی، سیاسی و قانون  گذار ایجاد شوند.
ایجاد تعاونی  های تخصصی در بخش  های مختلف؛ تخصصی  شدن فعالیت  های بخش تعاونی در بخش  های مختلف    

اقتصادی در وهله اول، این بخش را قادر می  سازد تا نیازهای خود را از درون بخش تعاون رفع کند که این مسئله به نوبه 
خود منجر به رشد زیر بخش های مختلف بخش تعاون شده و قدرت چانه  زنی بنگاه  های این بخش  ها را در برابر بنگاه  های 

بازار رقابتی و دولتی افزایش می  دهد.
تحقیق، توسعه و ارتقای دانش تعاونی؛ ایجاد سازمان  های تحقیق و توسعه در راستای ارتقای سهم تعاون از اقتصاد و    

بهبود عملکرد تعاونی  ها امری ضروری به شمار می  رود. در این راستا وجود یک سازمان مشترک برای ارتقا سطح دانش 
تعاونی  ها و ارائه آموزش  های همه  جانبه ضروری به نظر می  رسد.

ایجاد پایگاه  های اطالعاتی و آماری؛ این مسئله بدون در اختیار داشتن اطالعات سیاست  گذاری، ارزیابی سیاست ها و    
انجام تحقیقات علمی و دانشگاهی مقدور نخواهد بود. در همین راستا می  بایست تعاونی  ها برحسب فعالیت دسته  بندی 
شوند و تمام اطالعات اقتصادی مربوط به آن ها با جزئیات ثبت و در اختیار تحلیل  گران قرا بگیرد؛ این اطالعات در تعیین 

سهم دقیق بخش تعاون نقش به سزایی خواهند داشت.

منبع

ر.ک. به گزارش  آماده، حمید )1395(؛ طراحي مدل توسعه بخش تعاوني با استفاده از تجارب کشورهاي منتخب )هند، مالزي، انگلستان و - 1

آمریکا)؛ دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی  ها.
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چه کسی مخاطب گزارش است؟

وزارت   تعاون، کار و رفاه اجتماعی.    

پیام های کلیدی:

تعاونی  ها الگویی مناسب جهت ارتقای کمی و کیفی مشارکت آحاد جامعه در تصمیم  گیری  های اقتصادی؛    

لزوم مطالعه تجارب موفق کشورها در عرصه تعاونی  ها:    

فراهم  سازی بسترهای الزم به  منظور طراحی و توسعه الگوی تعاونی  ها در کشور.    

فراهم  سازی ظهور هرچه بیشتر نقش واقعی اقتصادی تعاونی  ها در اقتصاد ملی.    

گزینه ها و توصیه های سیاستی

در دستور کار قرار گرفتن سیاست  های موفق توسعه تعاونی  ها توسط برنامه  ریزان در کشور؛     

برخی اهم این سیاست  ها:

لزوم تمرکز عمده فعالیت تعاونی  ها بر فعالیت های تولیدی دارای ارزش افزوده باال؛    

تخصصی سازی مدیریت تعاونی  ها؛    

لزوم تعامل بهینه تعاونی  ها با یکدیگر در جهت رشد و توسعه بهتر خود در فضای رقابتی و بر اساس مکانیسم  های بازار     

نظیر ادغام آن ها با یکدیگر؛

توافق و پذیرش ملی ترجیح تعاونی  ها در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور؛    

تخصیص منابع مالی بسیار در جهت توانمندسازی و تحقیق و توسعه تعاونی  ها؛    

نهادینه  سازی روحیه تعاون از طریق آموزش اصول و اندیشه تعاون توسط نظام آموزش وپرورش.    
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خالصه اجرایی
اقتصاد تعاونی از سوی طیف گسترده  ای از صاحب  نظران اقتصادی، به منزله راه  کاری مناسب برای برون  رفت از مشکالت 
اقتصادی مطرح هست و در بسیاری از کشورهای توسعه  یافته و درحال توسعه به عنوان شیوه  ای مطلوب برای سامان  دهی شرایط 
نامناسب اقتصادی مورداستفاده قرارگرفته است. در ایران نیز به دلیل شرایط خاص ناشی از مشکالت اقتصادی و بازاری اخیر 
به  ویژه در پی شیوع کرونا، لزوم همکاری و خودیاری آحاد جامعه در اموری که مربوط به خود آنان است، افزایش یافته و می  تواند 

تعاونی  ها به عنوان راهکاری اساسی مدنظر قرار گیرد.
در این نوشتار سعی بر آن است تا با بهره  گیری از گزارش دکتر حمید آماده در سال 1395، با موضوع طراحي مدل توسعه بخش 
تعاوني با استفاده از تجارب کشورهاي منتخب هند، مالزي، انگلستان و آمریکا)، وضعیت تعاونی  ها در برخی کشورها باهدف 

بهره  گیری از تجارب آن ها در جهت تدوین الگوی بهینه تعاونی  ها در کشور، موردمطالعه و بررسی قرار گیرد.
بر همین اساس و با توجه به نقش مهم تعاونی  ها در اقتصاد کشورهای مالزی، هند، امریکا و انگلستان و نیز ساختارهای مناسب 
بخش تعاونی در این کشورها، در ادامه قصد بر آن است، تعاونی  ها به لحاظ الف. پیدایش و ظهور، ب. برخی نهادهای مسئول 
در توسعه و رابطه دولت با آن ها، ج. حوزه  های فعالیت و د. اهم سیاست  های اجرایی بکار گرفته شده در جهت توسعه آن ها، به 

تفکیک کشورهای مذکور تشریح شود:

مالزی

الف( پیدایش و ظهور تعاونی  ها
تعاونی  ها در مالزی در اوایل دهه 1900 عمدتاً در جهت حمایت از حقوق روستاییان در برابر واسطه  ها و رفع مشکل بدهی  های 

کارکنان دولت پا به عرصه وجود گذاشتند.

ب( برخی نهادهای مسئول در توسعه تعاونی  ها و رابطه دولت با تعاونی  ها
در بخش حاکمیتی در مالزی، دولت مسئول ترویج و توسعه تعاونی  هاست و تالش می  کند تمام موانع فعالیت و رشد تعاونی  ها 
را حذف کند؛ دولت کمک بالعوض به تعاونی  های جدید  التأسیس که الیق آن ها هستند، اعطا می  کند. عالوه بر آن، وام  های 
کم  بهره جهت تأمین سرمایه در گردش موردنیاز تعاونی  ها ارائه می  کند. مضافاً اینکه کالج تعاونی مالزی، وظیفه آموزش، تحقیقات 

و خدمات مشاوره در زمینه تعاون را بر عهده دارد.

ج( حوزه  های فعالیت تعاونی  ها
تعاونی  های اعتباری و بانکی؛ ستون فقرات نهضت تعاونی در کشور مالزی را تشکیل می  دهند بدین صورت که بیشترین 
تعداد اعضا را دارا بوده و به لحاظ انباشت سرمایه و دارایی قوی  ترین تعاونی  ها محسوب می  شوند. تعاونی  های مسکن؛ این 
تعاونی  ها، مسکن را 20 تا 30 درصد ارزان  تر از قیمت های بازار، تولید و واگذار می  کنند. تعاونی  های مصرف؛ فعالیت این 
تعاونی  ها، تأسیس مینی  مارکت  ها، سوپرمارکت  ها، خواروبارفروشی، پمپ بنزین و ... را شامل می  شود. تعاونی  های حمل ونقل؛ این 
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تعاونی  ها بر حمل ونقل محصوالت کشاورزی جهت رساندن به مراکز فرآوری و بازارها متمرکز هستند. همچنین در ارائه خدمات 
حمل ونقل بخش عمومی از قبیل  تاکسیرانی، اتوبوس، بارکش  ها و ... فعالیت می  کنند. تعاونی  های صنعتی؛ این تعاونی  ها در زمینه 
گردآوری و هماهنگ کردن منابع از تولید گرفته تا بازاریابی، توسعه و پایدار کردن تولید فعالیت می  کنند. تعاونی  های خدمات؛ این 
تعاونی  ها در زمینه مدیریت سرمایه، نگهداری ساختمان  ها و مناطق مسکونی، مهدکودک  ها، کالس  های کامپیوتر و مراکز پرداخت 
صورت حساب، فعال هستند. تعاونی  های کشاورزی، آموزشی و ساختمان از دیگر تعاونی  های فعال در مالزی به شمار می  آیند.

د( اهم سیاست  های اجرایی بكار گرفته شده در جهت توسعه تعاونی  ها

ورود تعاونی  ها در فعالیت  های تکمیلی تولیدی و باارزش افزوده باال؛    

تخصیص منابع مالی بسیار در جهت توانمندسازی و تحقیق و توسعه تعاونی  ها به منظور خلق محصوالت جدید و افزودن     

بر ارزش محصوالت؛

ادغام یا همکاری تعاونی  ها باهدف افزایش بهره  وری و آمادگی بیشتر آن ها جهت ورود به حوزه  های جدید؛    

توسعه سرمایه انسانی با آموزش دانش، مهارت و نگرش مثبت؛    

بهره  گیری از مدیران حرفه  ای و تکنولوژی  های مدرن در مدیریت تعاونی  ها؛    

تسهیل شرایط شکل گیری اولیه تعاونی  ها؛    

اعمال نظارت  های قوی و سنجش  های قانونی؛    

همکاری مؤثر آموزش وپرورش در تربیت روحیه همکاری و مشارکت در جوانان از طریق آموزش اصول و اندیشه تعاون     

و تمرین کار گروهی و فعالیت  های عملی در زمینه تعاون در سطح مدارس.

هند

الف( پیدایش و ظهور تعاونی  ها
پیدایش تعاونی  ها در هند به سال 1904 باز می  گردد که به عنوان راه  حلی در جهت بهبود شرایط غیرانسانی روستائیان که براثر 

خشک سالی های مستمر و وضعیت نامناسب کشاورزی، دچار بدهی روزافزون و فقر شدید شده بودند، مطرح شد.

ب( برخی نهادهای مسئول در توسعه تعاونی  ها و رابطه دولت با تعاونی  ها
به منظور تشویق نهضت تعاون، دولت، حمایت  ها و مشوق  های ویژه  ای از تعاونی  ها به عمل می  آورد نظیر معافیت از مالیات بر 
درآمد، ضمانت وام  های اعضا در مقابل تعاونی و مشارکت در تأمین هزینه  های مدیریت و سرمایه تعاونی همچون اعطای وام  های 
بانکی بدون بهره برای یک دوره مشخص و نوسازی بانک  های تعاونی مرکزی، برقراری ارتباطات قوی بین تعاونی  های بازاریابی و 
مصرف، توسعه ظرفیت تعاونی  ها برای ایفای نقش مؤثر در تقویت بهره  وری اقتصاد و ایجاد فرصت  های شغلی در مناطق روستایی، 

تخصصی سازی مدیریت تعاونی  ها و تأمین حمایت  های موردنیاز فعالیت مستقالنه تعاونی  ها.



111

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

ج( حوزه  های فعالیت تعاونی  ها
 تعاونی  های تأمین نیاز کشاورزی؛ این تعاونی  ها تأمین ابزارآالت کشاورزی، انواع بذرها، کاالهای سهمیه  بندی شده و موارد 
مشابه را بر عهده  دارند. تعاونی  های وام مسکن؛ این تعاونی  ها برای ساخت مسکن به اعضا، وام پرداخت می  کنند و هماهنگی 
برای ساخت مسکن توسط اعضا انجام می  شود. تعاونی  های ساخت مسکن؛ به نمایندگی از طرف اعضا برای آن ها واحد مسکونی 
می  سازند و هزینه ساخت مسکن از طریق وام مسکن تأمین می  شود. تعاونی  های بازاریابی کشاورزی، فرآوری محصوالت 
کشاورزی، مصرف، ماهیگیری، تأمین خدمات عمومی مانند آب، برق و فاضالب، ساخت و مدیریت مدرسه، کتابخانه، بوستان و 

باغ از دیگر تعاونی  های فعال در هند هستند.

د( اهم سیاست  های اجرایی بكار گرفته شده در جهت توسعه تعاونی  ها

توافق ملی بر ترجیح تعاونی  ها و تعیین نقش مشخص آن ها در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بخصوص در     

مهم  ترین بخش اقتصادی این کشور یعنی بخش کشاورزی و پذیرش این نقش از سوی همه ارکان حاکمیت ازجمله 

بانک مرکزی؛

نقش مؤثر تعاونی  های مختلف در یکپارچه  سازی، تقویت نهضت تعاونی و ایجاد صدای واحد در بخش  های مختلف     

تعاونی؛

تخصصی سازی مدیریت تعاونی  ها و ایجاد راهکارهای قانونی برای حضور مدیران حرفه  ای در ترکیب هیئت مدیره     

تعاونی  ها از بین متخصصین غیر عضو.

آمریكا

الف( پیدایش و ظهور تعاونی  ها
در آمریکا کسب وکار تعاونی در طول دوران رکود بزرگ و در دهه 1930 شروع به خیزش کرد؛ اولین تعاونی شناسایی  شده در 

ایاالت متحده در سال 1752، حدود ربع قرن پیش از تولد سرزمین آمریکا( استقالل آمریکا در سال 1776( ایجاد شد.

ب( برخی نهادهای مسئول در توسعه تعاونی  ها و رابطه دولت با تعاونی  ها
اولین قانون تعاونی بازاریابی در سال 1865 در ایالت میشیگان آمریکا تصویب شد. در سطح ملی، به صورت کلی دولت به عنوان 
حامی تعاونی  های کشاورزی، کارگری و باغداری در معافیت بر پرداخت مالیات بر درآمد محسوب نمی  شود مگر آن که اعضای آن 
تعاونی  ها به صورت مستقیم در تولید نقش داشته باشند؛ از سوی دیگر تعاونی  ها باید به گونه ای عمل کنند که برای اعضا سوددهی 

داشته باشند.

ج( حوزه  های فعالیت تعاونی  ها
به صورت کلی تعاونی  ها در آمریکا بر اساس معیارهای مختلفی طبقه  بندی می  شوند؛ این معیارها و انواع تعاونی منطبق بر آن ها 
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به قرار ذیل است:

فعالیت اقتصادی اصلی؛ که شامل تعاونی  های تولیدی، بازاریابی، خرید و زیرساخت هستند؛    

حوزه بازار؛ شامل تعاونی  های محلی، فرامحلی، منطقه  ای، ملی یا بین  المللی هستند؛    

ساختار مالکیت تعاونی؛    

د( اهم سیاست  های اجرایی بكار گرفته شده در جهت توسعه تعاونی  ها
تعاونی  ها در آمریکا بسیار موفق عمل کرده  اند و توسعه قابل توجهی یافته  اند. اهم علل موفقیت تعاونی  ها در امریکا به شرح 

ذیل است:

تمرکز فعالیت تعاونی  ها بر فعالیت  های سود ده و دارای ارزش افزوده باال که بنگاه  های خصوصی یا وارد آن نمی  شوند     

یا این که عملکرد و کارایی الزم را در آن ندارند؛ برای مثال تعاونی ها فرآوری و بازاریابی کشاورزی در آمریکا بسیار 

توسعه یافته اند؛

توجه ویژه به ساختار تعاونی  ها نظیر الزام مدیریت حرفه  ای و تخصصی تعاونی.    

انگلستان

الف( پیدایش و ظهور تعاونی  ها
انگلستان معروف به مهد تعاونی  ها، سرزمین ظهور و توسعه نهضت تعاونی به شمار می  رود؛ تحوالت و تغییرات عمیق 
اقتصادی و سیاسی در انگلستان در پی انقالب صنعتی در اواسط قرن هجدهم میالدی در اروپا از اهم دالیل این امر برشمرده 
می  شود. تبعات منفِی تولید صنعتی در انگلستان برخی متفکران اقتصادی را به فکر انداخت تا با استفاده از شیوه تعاونی، اثرات 
منفی تولید در مقیاس صنعتی را کاهش دهند. ازاین روی شیوه تعاونی از انگلستان آغاز و به سایر کشورها منتقل شد؛ جالب توجه 
اینکه تعاونی  ها در برخی از این کشورها در قیاس با انگلستان در حال حاضر در سطح پیشرفته  تری مشغول به فعالیت هستند.

ب( برخی نهادهای مسئول در توسعه تعاونی  ها و رابطه دولت با تعاونی  ها
سازمان تعاونی  های انگلیس که از گسترده  ترین شبکه  های تعاونی مصرف تا تعاونی  های دانش  آموزی را در برمی  گیرد، باالترین 

سازمان حمایت  کننده تعاونی  ها در انگلستان است.

ج( حوزه  های فعالیت تعاونی  ها
در میان تعاونی های برتر در انگلستان دو گرایش اقتصادِی مصرف و کشاورزی جایگاه ویژه  ای دارند؛ تعاونی  های مالی ـ 
اعتباری، آموزشی، خدمات عمومی و بهداشتی، مسکن، خدمات کفن ودفن، خدمات حقوقی و امالک ازجمله دیگر انواع تعاونی  ها 

در آن کشور هستند.

د( اهم سیاست  های اجرایی بكار گرفته شده در جهت توسعه تعاونی  ها
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هرچند تعاونی ها در انگلستان به اندازه هند یا آمریکا توسعه  یافته نبوده و نظام تعاونی در این کشور به اندازه مالزی منسجم و 
برنامه  ریزی  شده نیست، لیکن نکات برجسته  ای را می  توان از تعاونی  های این کشور اقتباس کرد که در ذیل به اهم آن ها اشاره 

می  گردد:

مشغول بودن تعاونی  ها به جای تولید، به خدمات  رسانی به تولیدکنندگان و مصرف  کنندگان؛    

ورود تعاونی  ها به حیطه  های جدید فعالیت اقتصادِی دارای ارزش افزوده باال؛    

وفق دادن تعاونی  ها با فضای رقابتی و رشد و توسعه خود بر اساس مکانیسم  های بازار نظیر ادغام آن ها با یکدیگر.    

توصیه های سیاستی
نهضت جهانی تعاون از بدو ظهور تاکنون همواره روندی رو به رشد داشته و از سوی عمده کشورهای جهان به عنوان 
چارچوب حقوقی، اقتصادی و مدیریتی مناسب برای تأمین بخشی از نیازهای عمومی بخصوص طبقات متوسط و فقیر جامعه و 
ترمیم کاستی  های نظام بازار موردپذیرش قرارگرفته و توانسته است در توسعه اقتصادی کشورها سهم بسزایی ایفا کند؛ لذا مطالعه 
تجارب کارکرد تعاونی  ها در کشورهای مختلف به  منظور بهره  گیری حداکثری از آن ها در جهت رفع مشکالت اقتصادی کشور، 
امری ضروری است. ازاین روی و در جهت دستیابی به این مهم پیشنهاد می شود سیاست  های اجرایی ذیل که به صورت مشترک 
در هر چهار کشور موردمطالعه در این نوشتار، مورداشاره قرارگرفته بود توسط سیاست  گذاران و برنامه  ریزان عرصه تعاونی  ها در 

کشور در دستور قرار گیرد:
لزوم تمرکز عمده فعالیت تعاونی  ها بر فعالیت های تولیدی دارای ارزش افزوده باال؛   
تخصصی سازی مدیریت تعاونی  ها؛   
لزوم تعامل بهینه تعاونی  ها با یکدیگر در جهت رشد و توسعه بهتر خود در فضای رقابتی و بر اساس مکانیسم  های بازار    

نظیر ادغام آن ها با یکدیگر.

خاطرن0شان می  سازد توافق و پذیرش ملی ترجیح تعاونی  ها در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، تخصیص منابع مالی 
بسیار در جهت توانمندسازی و تحقیق و توسعه تعاونی  ها و نهادینه  سازی روحیه تعاون از طریق آموزش اصول و اندیشه تعاون 

توسط نظام آموزش وپرورش از دیگر اهم سیاست  هایی هستند که توسط برخی کشورها اتخاذ شده است.

منبع

ر.ک. به گزارش  آماده، حمید )1395(؛ طراحي مدل توسعه بخش تعاوني با استفاده از تجارب کشورهاي منتخب )هند، مالزي، انگلستان و - 1

آمریکا)؛ دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی  ها.
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چه کسی مخاطب گزارش است؟

معاونت تعاون؛ دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها.    

پیام های کلیدی گزارش

دو شیوه رایج در رابطه با قانون گذاری در حوزه تعاون در سراسر دنیا وجود دارد: الف( یک قانون عام برای تمامی انواع     

تعاونی ها؛ ب( قوانین بخشی به این معنا که برای هر نوع تعاونی یک قانون ویژه وجود دارد.

در ایران اگرچه یک قانون عام وجود دارد لکن وجود برخی قوانین پراکنده و همچنین آیین  نامه  ها، دستورالعمل  ها و     

بخشنامه  هایی که ماهیت کلی دارند و جایگاه آن  ها در صالحیت قانون عادی کشور است، سبب شده است که در حوزه 

تعاون با مقررات پراکنده روبه رو باشیم.

گزینه های سیاستی موجود

استفاده از قالب قانون مجازات اسالمی برای تدوین و نگارش قانون در حوزه تعاون؛ یعنی یک قانون واحد که بخش اول     

آن به بیان کلیات و قواعد عمومی کلیه تعاونی  ها بپردازد و در بخش  های دیگر به بیان احکام و مسائل اختصاصی هر یک 

از انواع تعاونی  ها پرداخته شود )برای مطالعه جزئیات آن، ر.ک. به: بخش توصیه های سیاستی(.
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خالصه اجرایی
یکی از مسائلی که در رابطه با حوزه تعاون مطرح است، شیوه و نوع قانون گذاری در این حوزه است؛ در این زمینه شیوه 
یکسانی در کشورهای مختلف دنیا وجود ندارد. در برخی کشورها یک قانون واحد برای تمامی انواع تعاونی  ها تصویب شده است 
که بر کلیه تعاونی  ها حکومت دارد. درحالی که در برخی دیگر از کشورها برای هر بخش از تعاون و انواع مختلف آن، یک قانون 
مجزا تصویب شده است که سبب می  شود تا هر نوع از تعاونی  ها تحت حاکمیت قانون مختص خود و وزارت و بخش متفاوتی 
باشند. با توجه به افزایش روزافزون و گسترش تنوع تعاونی  ها در سراسر دنیا، بررسی شیوه  های مختلف و انتخاب یک شیوه 

مشخص در زمینه قانون گذاری آن  ها، الزم و ضروری است )اداره کل استان آذربایجان غربی، 1386(.

شیوه  های قانون گذاری حوزه تعاون در دنیا و جمهوری اسالمی ایران
در کشورهای مختلف دنیا، در حوزه تعاون به طورمعمول دو مدل و شیوه اصلی قانون گذاری وجود دارد:

 الف( یک قانون عمومی برای انواع تعاونی  ها؛ 

ب( قوانین بخشی؛ به این معنا که برای هر بخش و هر نوع از تعاونی  ها یک قانون جداگانه وجود دارد.
در همین زمینه می  توان به بررسی کشورهای شاخص آسیایی در حوزه تعاون اشاره کرد؛ در این بررسی تقریباً تمامی کشورهای 
آسیایی غیر از ژاپن و کره جنوبی از شیوه و مدل نخست و دو کشور مذکور از مدل دوم استفاده می  کنند. درواقع در کشورهای 
ژاپن و کره جنوبی قوانین متفاوتی بر انواع مختلف تعاونی  ها حکومت دارد و وزارتخانه  های مختلفی بر انواع این تعاونی  ها نظارت 
دارند؛ برای مثال می  توان به کشور ژاپن اشاره کرد که 6  قانون جامع درباره تعاونی  ها وجود دارد )وفایی یگانه، موسوی نیک و 
خیراندیش، 1390(. همچنین در کره جنوبی نیز تا پیش از سال 2013، تعاونی  ها تحت حاکمیت هشت قانون ویژه بودند که البته 
از سال 2013 تنها دو چهارچوب قانونی برای تعاونی  ها در این کشور وجود دارد: 1( نظام قانونی ویژه؛ 2( چهارچوب قانونی 
تعاونی. البته بایستی متذکر شد که حتی باوجود تصویب قانون چهارچوب تعاونی  ها، بخش  های اقتصادی چون بانکداری و بیمه، 

خارج از شمول آن باقی ماند     )تلیکانی، 1398(.
البته در میان کشورهایی هم که یک قانون واحد برای تعاونی  ها وجود دارد، مواردی مختلفی می  توان یافت که آیین  نامه  ها، 
دستورالعمل ها و بخشنامه  های مختلفی درباره تعاونی  ها وجود دارد که گرچه در مقام و جایگاه قانون عادی که توسط مجلس 
نمایندگان تصویب می  شود، نمی  باشند و معموالً توسط هیئت وزیران یا وزارتخانه متبوعه تصویب می  گردد، اما سازوکار آن ها تا 
حدی شبیه کشورهای دارای قوانین بخشی می  شود. ازجمله این کشورها می  توان به ایران اشاره کرد. در ایران اگرچه که یک قانون 
واحد موسوم به قانون »بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران« در حوزه تعاون وجود دارد، لکن در این زمینه چند قانون 
پراکنده و همچنین آیین  نامه  ها، دستورالعمل  ها و بخشنامه  های مختلفی نیز موجود است که به نظر می  رسد جایگاه بسیاری از آن  ها 
در همان قانون واحد است. چراکه مطابق اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران1 که زمینه اعطای صالحیت شبه تقنینی 

1.  اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: »عالوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد 
برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات 
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به قوه مجریه است، این صالحیت را تنها به امور اجرایی و انجام وظایف اداری و تنظیم سازمان  های اداری محدود کرده است 
)امامی و استوارسنگری، 1391(. حال درصورتی که ما در زمینه تعاون آیین  نامه  ها، دستورالعمل  ها و بخشنامه  هایی داریم که به نظر 
می  رسد جایگاه آن  ها می  توانست در همان قانون عادی واحد باشد؛ برای مثال می  توان به آیین  نامه »تغییرات سرمایه در شرکت  های 
تعاونی«، آیین  نامه »وظایفـ  اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل«، آیین  نامه »داوری در بخش تعاونی«، دستورالعمل »شرکت 
تعاونی سهامی عام«، دستورالعمل »تبدیل انواع شرکت  های تجارتی غیرتعاونی به تعاونی« و ... اشاره کرد که با توجه به عنوان و 
موضوع آن  ها می  توان اذعان کرد که جایگاه آن  ها در قانون عادی است و خارج از صالحیت اعطایی اصل 138 قانون اساسی 
است؛ چراکه موضوعات این آیین  نامه  ها غیر از امور اجرایی تفویض شده از خود قانون عادی یا انجام وظایف اداری و تنظیم 

سازمان  های اداری است.

بررسی روش  های قانون گذاری و ارائه راه حل مناسب
هریک از شیوه  های مطروح قانون گذاری، مزایا و معایبی دارد. شیوه نخست یعنی یک قانون عمومی برای کلیه تعاونی ها، 
درواقع به دنبال آن است تا قوانین حوزه تعاون یکجا و هماهنگ باشند اما در بسیاری از مواقع نمی  تواند نسبت به تمامی مسائل 
و احکام انواع مختلف تعاونی  ها جامع ومانع باشد؛ که البته این ناشی از تنوع ماهیتی تعاونی  هاست. چراکه امروزه تعاون در هر 
عرصه  ای از اجتماع ورود کرده است. از سوی دیگر در شیوه دوم اگرچه مطابق با هر نوع از تعاونی  ها یک قانون خاص وضع 
می  شود اما این شیوه نیز معایبی دارد که مهم  ترین آن  ها فقدان هماهنگی میان این قوانین و درنتیجه عدم تحقق اهدافی است که از 
تعاون و تعاونی  ها در بهبود وضعیت اقتصاد مدنظر است. این عدم هماهنگی بعضاً منجر به تداخل وظایف متولیان امر یا بال  تکلیفی 

برخی امور و وظایف نیز می شود.
با توضیحات فوق بایستی به دنبال قالبی باشیم تا از مزایای هردو شیوه مذکور برخوردار باشد و معایب آن  ها را در کمترین سطح 
از آن دربرداشته باشد. به همین جهت ما شیوه و قالبی مانند قانون مجازات اسالمی را پیشنهاد می  کنیم؛ بدین صورت که در حوزه 
تعاون یک قانون واحد نوشته شود که بخش اول آن تحت عنوانی چون کلیات یا قواعد عمومی شامل یکسری مسائلی باشد که 
درباره تمامی تعاونی  ها مشترک و یکسان است و بخش  های دیگر به مسائل و احکام اختصاصی هریک از انواع تعاونی  ها بپردازد.

توصیه های سیاستی
همان طور که اشاره شد، با توجه به گرایش کشور ما به شیوه  ی قانون واحد در حوزه تعاون و مزایای این شیوه و همچنین 
وجود تعداد اندکی از قوانین عادی دیگر و تعداد زیادی از آیین  نامه  ها، دستورالعمل  ها و بخشنامه  هایی که جایگاه آن  ها در قانون 

عادی است و ضرورت دارد جهت عملکرد هماهنگ، در یک قانون واحد آورده شوند، توصیه  های ذیل بیان می شود:
آیین  نامه  ها، دستورالعمل  ها و بخشنامه  هایی که ماهیت غیر اجرایی و اداری دارند و جایگاه آن  ها در قوانین عادی است،    

تجمیع گردد و موضوعات آن  ها در قانون جدیدی که در حوزه تعاون نگارش خواهد شد، جای داده شود.
با توجه به اصل 138 قانون اساسی، دولت یا وزارت تعاون تنها در حیطه  ی امور اجرایی مکلَّف از سوی قانون عادی،    

انجام وظایف اداری و تنظیم سازمان  های اداری، به تنظیم و تصویب آیین  نامه، دستورالعمل و بخشنامه بپردازد.
هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.«
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با توجه به ورود تعاون به حوزه  های مختلف اقتصادی، الزم است تا در قانون واحد بخش تعاون، تمامی مسائل و احکام    
انواع مختلف تعاونی  ها آورده شود.

قانــون جدیــد بخــش تعــاون بــه شــکل واحــد و در قالــب قانــون مجــازات اســالمی نــگارش شــود؛ بدین صــورت کــه 
فصــل نخســت بــه کلیــات یــا قواعــد عمومــی تعاونی  هــا بپــردازد و در فصــول دیگر بــه قواعــد اختصاصــی هریــک از انواع 

تعاونی  هــا پرداختــه شــود. 
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مخاطبان گزارش

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛    

 دفتر معاونت تعاون وزارتخانه؛    

مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها؛    

پیام های کلیدی گزارش

عدم بررسی شاخصه های فرهنگی در طرح های ملی؛    

عدم توجه به شاخصه های فرهنگی تأثیرگذار در طرح های استانی؛    

ضعف بررسی های فرهنگی و رسانه ای به شکل تخصصی.    

گزینه ها و توصیه های سیاستی

انجام اقدامات ذیل توسط اندیشکده تعاون و ارائه گزارش به دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها:    

1. پژوهش های تخصصی در حیطه فرهنگ تعاون در استان ها؛ 
2. بررسی راهکارهای مؤثر در ایجاد فرهنگ تعاون از طریق فرهنگ عمومی جامعه در سطح کشور؛

3. توجه ویژه و تخصصی به ابزار مؤثر رسانه )اعم از مکتوب و غیر مکتوب( در نهادینه سازی فرهنگ تعاون.
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خالصه اجرایی
 این نوشتار به بررسي و تحلیل گزارشات تدوین شده در سایت »گفتگوی تعاون« مي پردازد. این گزارشات بر دو محور طرح های 
ملی و استانی است که تعداد آن ها در بخش طرح های ملی 75 طرح و در بخش طرح های استانی 158 مورد تجزیه وتحلیل نظام مند 
شد. در میان طرح های ملی هیچ طرحی به شکل تخصصی مسائل فرهنگی حوزه تعاون را مورد بررسی قرار نداد و طبق دغدغه ها 
و انتظارات مسئوالن وزارت تعاون این امر خأل بزرگی در بین فعالیت های پژوهشی ایجاد می کند. همچنین در میان طرح های 
استانی انجام شده کمتر از 5 درصد طرح ها با عناوین فرهنگی و تخصصی انجام شده است که این آمار حاکی از توجه کم و ناچیز 

به این حوزه مهم در عرصه تعاون است.

بررسی طرح های ملی گفتمان تعاون
تعداد 75 طرح ملی انجام شد که شامل موضوعات متنوعی بوده و کلیت موضوعات به تفکیک جدول زیر است:

درصدموضوع کار

78.7بهره وری

9.2بررسی تعاونی ها

5.5ایجاد اشتغال و کسب و کارها

5.3توسعه و موانع توسعه تعاون

1.3سرمایه گذاری

100جمع

جدول شماره 1: موضوعات طرح های ملی بررسی شده

بیشترین تمرکز طرح های ملی در حیطه اقتصادی اجتماعی بوده و پس ازآن حیطه  اقتصادی موردتوجه بوده است. متأسفانه در 
حیطه مسائل و عوامل فرهنگی تأثیرگذار فرهنگی در تعاون و تعاونی ها طرح خاصی صورت نگرفته بود و اشاراتی هم که در 

برخی از طرح ها صورت گرفت به صورت جامع و کامل نبوده است.

بررسی طرح های استانی گفتمان تعاون
در وزارت تعاون، »طرح های استانی« در سراسر کشور در خصوص تعاون و تعاونی ها انجام شده است که از میان طرح های 
موجود 158 طرح مورد بررسی قرار گرفت. موضوعات بررسی شده در این طـرح ها متنوع بوده اند که کلیت آن ها در جدول 

شماره 2 ارائه شده است.
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درصدموضوع

10.13بهره وری

10.13معرفی تعاونی

موانع و چالش
9.49

راه های توسعه کارآفرینی تعاونی
8.23

آسیب شناسی
6.33

5.70موفقیت و عدم موفقیت

3.80زنان در تعاونی

3.16ایجاد تعاونی

3.16توانمندسازی مدیران و کارشناسان تعاونی

3.16سرمایه انسانی و اجتماعی

اثربخشی
2.53

آموزش تعاونی
2.53

2.53فرهنگ تعاونی

1.90مشارکت یا عدم مشارکت

1.27ارزیابی عملکرد

1.27تجارت الکترونیک

1.27توسعه خدمات و بازار

1.27فناوری در تعاون

1.27واگذاری به بخش تعاون

20.89سایر 

100جمع

همان طور که در جدول شماره 2 مالحظه می شود بیشتر موضوعات طرح های استانی بهره وری تعاونی ها، ایجاد کار، معرفی 
تعاونی ها، سپس بررسی موانع و چالش های تعاونی ها است. در میان طرح های استانی که رویکرد فرهنگی داشتند برخی از عوامل 
فرهنگی مورد توجه قرار گرفت؛ اما موارد مهمی از قبیل سنت ها و آداب ورسوم محلی و باورهای مردم شهرها مورد توجه خاصی 
قرار نگرفت و به شکل اصولی به این موارد و عوامل دیگر فرهنگی که تأثیر بسزایی در فرهنگ تعاون و تعاونی دارند رسیدگی 

نشد.

یافته ها و نتایج
با توجه بررسی های شکل گرفته در طرح های ملی و استانی با رویکرد فرهنگی اهم نتایج زیر حاصل شد: - توسعه نیافتگی 
فرهنگ تعاون در جامعه؛ - استفاده ضعیف و ناکافی از پتانسیل قابل توجه رسانه های مکتوب و غیر مکتوب؛ - لزوم توجه به 

جدول شماره 2. موضوعات بررسی طرح های استانی
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فرهنگ های محلی، آداب ورسوم، سنت ها و باورهای عامیانه مردم در نهادینه سازی فرهنگ تعاون؛ - فقدان طرح های ملی در حیطه 
فرهنگی به شکل تخصصی؛ - نگاه سطحی به فرهنگ تعاونی در بین اقشار جامعه.

توصیه های سیاستی
پژوهش های تخصصی در حیطه فرهنگ تعاون در استان ها؛    
بررسی راهکارهای مؤثر در ایجاد فرهنگ تعاون از طریق فرهنگ عمومی جامعه در سطح کشور؛    
توجه ویژه و تخصصی به ابزار مؤثر رسانه )اعم از مکتوب و غیر مکتوب( در نهادینه سازی فرهنگ تعاون.       

 منابع

1 -http://coop.mcls.gov.ir :ر.ک به بخش تحقیقات و انتشارات در سامانه گفتمان تعاون، قابل دسترسی در 
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چه کسی مخاطب گزارش است؟

وزارت   تعاون، کار و رفاه اجتماعیـ  دولت جمهوری اسالمی ایران.    

پیام های کلیدی:

امکان آسیب  شناسی تعاونی  های کشور در سطوح خرد، میانی و کالن؛    

مبدل شدن غالب تعاونی  های کنونی کشور به محل  هایی صرفاً جهت استفاده از منابع رانتی دولت؛    

عدم مشارکت یا مشارکت اندک اعضای تعاونی  های در تصمیم  گیری  ها؛    

وقت  گیر و هزینه  بر بودن فرآیند تأسیس تعاونی  ها در کشور؛    

سنتی بودن ساختار تعاونی  های کنونی؛    

عدم کارایی الزم مدیران کنونی غالب تعاونی  های کشور؛    

جای خالی مباحث نظری و عملی تعاونی  ها در نظام آموزش وپرورش و نظام آموزش عالی کشور؛    

فقدان یا عدم کارایی صحیح سیستم ضمانت و بیمه تعاونی  ها در کشور؛    

نبود استراتژی صحیح به  منظور توسعه کمی و کیفی و حمایت از تعاونی  ها.    

گزینه ها و توصیه های سیاستی

لزوم بهره  گیری مطلوب تعاونی  ها از ظرفیت  ها و مزیت  های درونی خود به  جای تکیه به حمایت  های دولت؛    

ضرورت ارزش  آفرینی تعاونی  ها برای اعضا به  منظور تشویق بیشتر آن ها در امر مشارکت؛    

لزوم توجه به روش  های نوین تأمین و جذب سرمایه ویژه تعاونی  ها در کشور جهت بقای آن ها؛    

اجرا و سنجش آزمایشی تعاونی  ها در قالب ایجاد پیش تعاونی ها پیش از ثبت نهایی آن ها؛    

لزوم توجه به مازاد برگشتی به  مثابه مهم  ترین مزیت رقابتی تعاونی  ها؛    

لزوم احراز صالحیت مدیران تعاونی  ها به لحاظ تخصص و برخورداری از مهارت  های الزم؛    

گنجاندن دروس مرتبط با تعاونی  ها، روحیه مشارکت و کارگروهی در کتب درسی؛    

تعبیه گرایش  های دانشگاهی مستقل تعاون در مقاطع تحصیالت تکمیلی؛    

تخصیص درصدی از سود تعاونی  ها به امر آموزش و پژوهش در عرصه تعاون؛    

ضرورت توجه به اصول شکل  گیری تعاونی  ها؛    

لزوم توجه به چرایی، نوع، زمان و مدت حمایت دولت از تعاونی  ها.    
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خالصه اجرایی
با پایان جنگ تحمیلی، توسعه تعاون در دستور برنامه  ریزان و سیاست  گذاران قرار گرفت و در سال 1370 با حمایت نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، قانوِن بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران تصویب شد؛ همچنین برای مدیریت و نظارت این 

بخش، وزارت تعاون از طریق تجمیع امکانات و منابع انسانی سازمان  های مختلف، به  عنوان متولی بخش تعاون تأسیس شد.
با تصویب سیاست  های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1386 فرصت های جدیدی پیش روی بخش تعاونی قرار گرفت 
که به جز تأسیس بانک تعاون و تبدیل صندوق تعاون به صندوق ضمانت سرمایه  گذاری، این فرصت قانونی تأثیر چندانی در توسعه 
بخش تعاونی برجای نگذاشت؛ در سال 1390 وزارت تعاون بر اساس تصویب مجلس شورای اسالمی با وزارتخانه کار و رفاه 

اجتماعی ادغام شد و تاکنون راهبری بخش تعاون در قالب یک معاونت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می  شود.
با بیان این مقدمه و ازآنجاکه ارائه هرگونه الگوی پیشنهادی تعاونی کارآمد به وزارتخانه مربوطه به  منظور اصالح و توسعه 
بخش تعاون مستلزم شناخت و آسیب  شناسی دقیق این بخش است، در این نوشتار سعی بر آن است ضمن بررسی بخش  هایی 
از گزارش دکتر حمید آماده در سال 1395، با موضوع طراحي مدل توسعه بخش تعاوني با استفاده از تجارب کشورهاي منتخب 
)هند، مالزي، انگلستان و آمریکا)، تعاونی  های کشور در سه سطِح خرد، میانی و کالن همچون سطح  بندی استراتژی  های توسعه 
بخش تعاوِن اتحادیه بین  المللی تعاون مورد آسیب  شناسی واقع شوند؛ خاطرنشان می  سازد در اغلب زیر بخش های این سطوح 

تالش شده راهکارهایی نیز در جهت رفع آسیب  های مطروحه، بیان شود.

سطح خرد
آسیب  شناسی تعاونی  های کشور در سطح خرد، در ابعاد ذیل مورد توجه قرار گرفت:

1. ماهیت تعاونی
- تعاونی  ها در شرایط بحران  های اقتصادی و اجتماعی اصوالً شکل گرفته   و توسعه یافته  اند و فاقد قابلیت انطباق در شرایط 

رقابتی هستند.
- بخش تعاون ایران به لحاظ ساختار، از بدو تأسیس تاکنون تحول چندانی را تجربه نکرده و دارای رویکردی سنتی است.

- تعاونی  های کشور بیش از آن که متکی به توانمندی  ها و منابع مالی اعضا باشند، چشم به راه حمایت  های دولتی هستند 
درحالی که بر اساس تجارب تعاونی  های موفق در دنیا، آنچه موجب پایداری تعاونی  ها است، استفاده مطلوب از ظرفیت  ها و 

مزیت  های درونی است نه حمایت  های ویژه دولتی.

2. اهداف و عملكرد تعاونی
- هدف اولیه تعاونی  ها برخالف بنگاه  های خصوصی کسب سود نیست؛ هرچند تعاونی  ها همچون سایر بنگاه  های اقتصادی 
برای تحقق اهداف خود و ماندگاری در بازار بایستی به شاخص  ها و نسبت  های مالی توجه داشته و سودآوری تعاونی را مدنظر 

داشته باشند.
- تعاونی  ها عموماً نمی  توانند به اهداف بنیان گذاران تعاونی تا به انتها و همچون بدو تأسیس تعاونی وفادار بمانند و مشارکت 
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اعضا اغلب در سطح تأسیس تعاونی باقی می  ماند؛ ضعف مدیریت، فقدان بهره  وری، عدم استفاده از ظرفیت  ها و مزیت  های رقابتی، 
برخی جریانات سوء مالی و فساد مدیران، فقدان نظارت رکن بازرسی، پایین بودن سطح مشارکت اعضا، ضعف نظارت دولتی و 

وابستگی به حمایت  های اعتباری و مالی را می  توان از دالیل این امر برشمرد.
- به  صورت کلی تعاونی  ها بایستی در کسب وکارهایی فعالیت کنند که از طریق هم  افزایی ناشی از تجمیع سرمایه  های خرد و 
منابع انسانی، درآمد باالتر برای اعضا و نیز سودآوری بیشتر برای تعاونی را در پی داشته باشند چراکه حفظ انگیزه مشارکت اعضا 
یکی از شاخص  های مهم در عملکرد بهینه تعاونی  هاست به عبارت دیگر اعضای تعاونی  ها نباید صرفاً سرمایه  گذار باشند، بلکه 

می  بایست در انتفاع از منافع تعاونی مشارکت داشته باشند.
- افزایش بهره  وری و سوددهی تعاونی، میزان اثرگذاری تعاونی  ها در زندگی اعضا و به تبع افزایش حس وفاداری اعضا نسبت 

به تعاونی را موجب می  شود.
- عدم و ضعف همکاری میان تعاونی  ها و فقدان یا ضعف شبکه میان تعاونی  ها از دیگر مسائلی است که در کاهش بازدهی 

تعاونی  ها در کشور مؤثر بوده است.

3. فرآیند تأسیس تعاونی
- فرآیند تأسیس تعاونی در کشور، بسیار وقت  گیر و هزینه  بر است.

- مؤسسان تعاونی  ها عمدتاً فاقد روحیه تعاون و مشارکت الزم هستند؛ به منظور اطمینان از روحیه مشارکت و پیش  بینی 
موفقیت تعاونی  ها پیشنهاد می شود ابتدا پیش  تعاونی ایجاد شود؛ چنان که شرایط بقای تعاونی مهیا بود، به تدریج توسعه یابد و تبدیل 

به تعاونی رسمی شده و ثبت نهایی شود.

4. سرمایه  گذاری و تأمین مالی تعاونی
- حق عضویت تعاونی  ها اندک است و نقش مهمی در تأمین سرمایه آن ها ندارد؛ ازاین رو   تعاونی  ها بیش از آن که محلی 
برای تجمیع و سازمان دهی سرمایه  های کوچک باشند، تبدیل به محل  هایی برای افزایش تقاضای اعتبارات و حمایت  های مالی 
بخصوص منابع رانتی دولتی شده  اند؛ این در حالی است که در تعاونی  های برتر دنیا، حق عضویت منبعی مهم برای تأمین مالی 

اولیه تعاونی است.
- ضعف مالی و سودآوری تعاونی  ها آن ها را در جذب سرمایه و اعتبار با مشکل مواجه کرده است؛ این در حالی است که 
آن ها بایستی از طریق خلق ارزش اقتصادی برای اعضا و سایر روش  های نوین تأمین و جذب سرمایه ویژه تعاونی  ها، اعتمادشان 

را برای سرمایه  گذاری جدید و بقای تعاونی جلب کنن.

5. مازاد برگشتی )سود بازگشتی به اعضا در انتهای سال مالی(
- مازاد برگشتی مهم  ترین مزیت رقابتی تعاونی بوده که ضمن امکان بهره  گیری تعاونی  ها از آن به منظور تأمین مالی کسب وکارهای 

سودآور، تداوم وفاداری اعضا و رفاه آن ها را موجب می  شود.
- شیوه پرداخت مازاد برگشتی در تعاونی  های کشور در حال حاضر نامناسب بوده و کارایی آن در افزایش انگیزه اعضا ناچیز 
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است. 

6. مدیریت تعاونی
- مدیریت تعاونی  ها اغلب سنتی و غیرحرفه    ای بوده و عماًل فاقد کارایی الزم است؛ این در حالی است که تعاونی  های برتر دنیا 

عمدتاً از رویکردی نوین، مدیران متخصص و دارای دیدگاهی استراتژیک برخوردار هستند.
- ازاین رو   پیشنهاد می  شود برای مدیران تعاونی  ها حداقل شرایط تخصصی و حرفه  ای در نظر گرفته شود؛ همچنین عملکرد 
آن ها بایستی شفاف بوده و در مقابل اعضا پاسخگو باشند. خاطرنشان می  سازد این مسئله افزایش اعتماد اعضا به مدیران را در پی 

خواهد داشت.
- همچنین پیشنهاد می  شود طول دوره مدیران محدود باشد و به امری مادام  العمر تبدیل نشود.

سطح میانی
به منظور آسیب  شناسی تعاونی  های کشور در سطح میانی، ابعاد ذیل موردبررسی قرار خواهند گرفت:

1. آموزش و پژوهش
- مدارس و دانشگاه های کشور در زمینه آموزش روحیه تعاون و ابعاد مختلف تعاونی بخصوص اقتصاد تعاونی وارد نشده  اند؛ 

به عبارتی آموزش ابعاد اقتصادی و مدیریتی تعاونی  ها در نظام آموزش وپرورش و نظام آموزش عالی کشور جایگاهی ندارد.
- بخش تعاون فاقد مراکز آموزش حرفه  ای است؛ مدیران تعاونی  ها آموزش را امری اجباری و غیرضروری تلقی می  کنند و در 

برنامه  های آموزشی مشارکت بخصوصی ندارند.
- بر همین اساس پیشنهاد می شود دروس مرتبط با تعاونی  ها، روحیه مشارکت و کارگروهی در کتب درسی در نظر گرفته شود؛ 
همچنین در رشته  هایی همچون اقتصاد یا علوم اجتماعی و در مقاطع تحصیالت تکمیلی، گرایشی مستقالنه به نام تعاون تعبیه شود.

- همچنین درصدی از سود تعاونی  ها برای آموزش و پژوهش تخصیص داده شود.

2. ائتالف  های واسطه  ای
- ائتالف  های واسطه  ای به صورت کلی در سطوح مختلف قابل شکل  گیری بوده و از سطح منطقه  ای شروع شده و به سطح 

ملی می  رسند.
- ائتالف  ها به صورت اتحادیه  های استانی و کشوری از قدیم وجود داشته  اند، لیکن از کارایی باالیی برخوردار نبوده   و عماًل به 

توسعه تعاونی  ها و بهبود عملکرد آن ها کمکی نکرده  اند.
- رابطه میان اتحادیه  ها و تعاونی  های عضو، بسیار غیرفعال و ضعیف است؛ همچنین اتحادیه  ها بیش از این که مدافع منافع اعضا 

باشند، به عنوان یک سازمان، درگیر مشکالت داخلی خود هستند.
- ازاین رو   پیشنهاد می  شود اتحادیه  های کارآمد محلی، منطقه  ای و ملی تعریف و تأسیس شوند به  گونه  ای که تنها حامی منافع 

تعاونی  های عضو بوده و صرفاً مجری سیاست  های اقتصادی و ... دولت نباشند.
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3. همكاری مالیـ  اعتباری
- نهادهای تخصصی تأمین مالِی بخش تعاونی در کشور ضعیف عمل می  کنند.

- هیچ  گونه ساختار همکاری مالی میان تعاونی  ها وجود ندارد.=
- تعاونی  های بزرگ و اتحادیه  ها فاقد شاخه  های تأمین مالی ازجمله بانک تعاونی هستند؛ علیرغم اینکه در کشورهای موفق در 

عرصه تعاونی  ها، بانک  های تخصصی تعاونی بسیار فعال و حامی مالی تعاونی  ها هستند.
- سیستم ضمانت و بیمه تعاونی  ها در کشور وجود ندارد یا عماًل بسیار ضعیف عمل می  کنند؛ این در حالی است که تعاونی های 

موفق و بزرگ دنیا دارای بخش  های کسب وکار ازجمله تعاونی  های اعتبار و بیمه هستند که سایر اجزا را حمایت می  کنند. 

سطح کالن
در سطح کالن، مسائل مربوط به سیاست  گذاری تعاونی  ها و ارتباط آن ها با دولت به عنوان مهم  ترین سطح نسبت به دو سطوح 

پیش اغلب مورد توجه قرار می  گیرد. در ادامه آسیب  شناسی ابعاد گوناگون این سطح تشریح خواهد گردید:

1. اصول تعاونی
- منظور از اصول تعاونی تبیین نکاتی است که در الگوی تعاونی باید مدنظر قرار گیرد تا تعاونی بتواند در بازار به  گونه  ای موفق 
عمل کند؛ این اصول از اهمیت باالیی برخوردار می  باشند چراکه عدم رعایت اصول ساختاری تعاونی، خود عاملی برای ناکارآمدی 

تعاونی و تلقی منفی مدیران و فعاالن اقتصادی کشور از تعاون محسوب می  شود.
- تشکیل تعاونی  ها در وهله اول و به  منظور رفع نیاز اعضا یکی از اصول مهم شکل  گیری تعاونی  هاست و برآورده کردن نیاز 
اعضا و تبدیل آن به خدمات و کاالهای باارزش، یکی از مهم  ترین شاخص  های موفقیت تعاونی  ها برشمرده می  شود؛ این در حالی 
است که بخش مهمی از تعاونی  ها نه بر اساس فلسفه وجودی تعاونی  ها و نه بر اساس اصول و ارزش  های تعاونی تأسیس شده اند، 

بلکه همانند بنگاه  های خصوصی صرفاً برای جذب منابع ارزان  تر یا سهل  الوصول  تر در قالب تعاونی تأسیس شده اند.
- بخش مهم دیگری از تعاونی  ها نیز نه بر اساس تصمیم عده  ای از افراد ذی  نفع، بلکه صرفاً به توصیه دولت  ها تأسیس شده اند 

و تداوم فعالیت آن ها منوط به حمایت  های دولتی است.

2. زمینه  های فعالیت تعاونی  
- بررسی تجارب تعاونی  ها در کشور حاکی از آن است که استراتژی صحیحی برای توسعه و حمایت از تعاونی  ها وجود 

نداشته و غالباً تأسیس تعاونی در زمینه  های مختلف و توسعه کمی آن ها مدنظر بوده است.
- این در حالی است که کشورهای موفق در عرصه تعاونی  ها لزوماً در زمینه  های فعالیت خاصی موفق عمل کرده و توسعه یافته اند.
- در همین راستا همچنین تعاونی  ها بایستی بیشتر در فعالیت  های اقتصادی که ارتباط میان الیه  های بازار ایجاد می  کنند، ورود 

پیدا کنند.

3. حمایت دولت از تعاونی  
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- هرچند سیاست  ها و برنامه  های دولت در توسعه تعاونی  ها نقش بسزایی دارد و در کشور به صورت کلی این امر می  بایست 
مورد توجه جدی قرار بگیرد لیکن این مسئله نیز حائز اهمیت است که گاهی این حمایت  ها کارآمد نبوده و آثار زیانباری را در پی 
دارد؛ ازاین رو   چرایی، نوع، زمان و مدت حمایت دولت از تعاونی  ها بسیار مهم است؛ به عنوان مثال حمایت مالی دولت از تعاونی  ها 

بدون در نظر گرفتن ظرفیت  های مدیریتی و در صورت توان مالی قابل توجه تعاونی  ها، مقرون به صرفه و منطقی نیست.
- خاطرنشان می  سازد کلیه تعاونی  های فعال در کشور بدون مالحظه موارد مذکور از 20 درصد تخفیف مالیاتی برخوردار 

هستند.
- در کشورهای موفق در عرصه تعاونی  ها، تعاونی  ها بر اساس ماهیت کارآفرینی و کارکردهای اجتماعی موردحمایت دولت 
از جنبه  های مختلف مادی و معنوی آن هم در دوره مشخصی و تا طی مراحل خاصی قرار می  گیرند؛ کمک به طرح  های تحقیق 
و توسعه تعاونی  ها، کمک به برنامه  های توسعه بازار و صادرات تعاونی  ها و طوالنی  تر بودن دوره بازپرداخت تسهیالت تعاونی  ها 

نمونه  هایی از حمایت  های معنوی دولت  هاست.

توصیه های سیاستی
بخش تعاون کشور از ابتدای تأسیس تاکنون علیرغم پیشرفت  هایی که داشته از کارایی الزم برخوردار نبوده و همین امر از 
رونق افتادن شیوه تعاونی در اقتصاد کشور را در پی داشته است؛ بر این اساس و با توجه به سطوح گوناگون معضالت تعاونی  ها 
که در این نوشتار مطرح شد، ضروری است اقدامات ذیل در دستور کار و مورد توجه جدی برنامه  ریزان و سیاست  گذاران حوزه 

تعاون کشور قرار گیرد:
لزوم بهره  گیری مطلوب تعاونی  ها از ظرفیت  ها و مزیت  های درونی خود به  جای تکیه به حمایت  های دولت؛   
لزوم توجه جدی ارزش  آفرینی تعاونی  ها برای اعضا به  منظور تشویق بیشتر آن ها در امر مشارکت؛   
اجرا و سنجش آزمایشی تعاونی  ها در قالب ایجاد پیش  تعاونی  ها پیش از ثبت نهایی آن ها؛   
لزوم توجه به روش  های نوین تأمین و جذب سرمایه ویژه تعاونی  ها در کشور جهت بقای آن ها؛   
لزوم توجه به مازاد برگشتی به  مثابه مهم  ترین مزیت رقابتی تعاونی  ها؛   
لزوم احراز صالحیت مدیران تعاونی  ها به لحاظ تخصص و برخورداری از مهارت  های الزم؛   
گنجاندن دروس مرتبط با تعاونی  ها، روحیه مشارکت و کارگروهی در کتب درسی؛   
تعبیه گرایش  های دانشگاهی مستقل تعاون در مقاطع تحصیالت تکمیلی؛   
تخصیص درصدی از سود تعاونی  ها به امر آموزش و پژوهش در عرصه تعاون؛   
ضرورت توجه به اصول شکل  گیری تعاونی  ها؛   
لزوم توجه به چرایی، نوع، زمان و مدت حمایت دولت از تعاونی  ها.   
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چه کسی مخاطب گزارش است؟

وزارت   تعاون، کار و رفاه اجتماعیـ  دولت جمهوری اسالمی ایران.    

پیام های کلیدی

اشتغال و تولید، به  مثابه اهم کارکردهای تعاونی  ها؛    

اهم چالش  های پیش   روی تعاونی  ها در کشور:    

عدم ذهنیت صحیح و مثبت از کارکرد تعاونی  ها در سطوح حاکمیتی و غیر حاکمیتی )مردم(؛    

عدم همکاری جدی دولت با بخش تعاونی؛    

فقدان هماهنگی و برنامه  ریزی  های کالن در عرصه تعاونی  ها بر اساس تعاونی  های خرد؛    

فقدان نیروي متخصص و خبره مکفی در بخش تعاون؛    

محدودیت در ابزارهاي نظارت بر عملکرد تعاونی  ها؛    

ضعف نظام حمایت مالی و اعتباري از تعاونی  ها به  ویژه از سوی بانک  ها.    

اهم اهداف استراتژیک پیشنهادی به  منظور ارتقای بخش تعاون کشور:    

تبیین عملیاتی سهم 52 درصدي بخش تعاون در اقتصاد کشور؛    

تبیین عملیاتی چگونگی ارائه تسهیالت حمایتی به بخش تعاون؛    

گزینه ها و توصیه های سیاستی

به رسمیت شناختن جایگاه تعاون در عرصه اقتصاد ملی توسط حاکمیت و دولت؛    

لزوم رفع چالش  های پیش  روی تعاونی  ها در کشور؛    

تأمین الزامات واقعی بخش تعاون.    
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خالصه اجرایی
با عنایت به نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به  نام جهش تولید و مزیت  هاي گسترده اقتصاد تعاون در ایجاد 
اشتغال، تولید، انباشت سرمایه  هاي کوچک، گسترش اقتصاد مردم محور، توزیع عادالنه ثروت و کاهش و رفع فقر، شناسایی برخی 

اهداف استراتژیک در جهت تحقق دستیابی به موارد مذکور، امری ضروری و مهم است.
از همین رو در این نوشتار قصد بر آن است ضمن بررسی گزارش تحلیلِی مهندس بهادر انصاری با عنوان بررسی چالش  ها 
و راهبردهاي مؤثر در ایجاد و اشتغال و تولید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابتدا ضمن اشاره به برخی اهم کارکردهای 
تعاونی  ها )اشتغال و تولید( و عمده  ترین چالش  هاي پیش   روي بخش تعاون کشور، مهم  ترین اهداف استراتژیک و راهبردهاي 

اساسی جهت دستیابی به آن ها در راستای احیای هر چه بیشتر تعاونی  ها در کشور تشریح شود:

برخی اهم کارکردهای تعاونی  ها

1. اشتغال
هرچند سهم بنگاه  هاي کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی به دلیل انحصارات پیدا و پنهان و بنگاه  داري بخش دولتی 
و شبه  دولتی در کشور ناچیز است لیکن بخش تعاون با توجه به برخورداری از برخی مزایا، می  تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال 
ارزان  قیمت در قالب بنگاه  هاي کوچک و در فرآیند رشد و توسعه اقتصادي ایفا کند؛ انعطاف  پذیري بیشتر، پاسخگویی سریع  تر 
به تحرکات بازار، پایین بودن حجم سرمایه  گذاري موردنیاز، تنوع و گستردگی فعالیت  ها در گستره سطح کشور در کنار مالکیت 

شاغلین بر کار و سرمایه خود ازجمله این مزایاست.

2. تولید
تعاونی  هاي تولیدي ضمن تجمیع سرمایه  هاي اندک اعضا، قادرند اعتبار مالی قابل توجهی را در خدمت تولید و اقتصاد کشور 
قرار دهند که انجام آن از عهده تک  تک افراد جامعه خارج است؛ الزم به اشاره است افزایش تولید از این طریق، توجه به بازاریابی 

و فروش محصوالت را نیز می  طلبد. 

عمده  ترین چالش  های پیش   روی بخش تعاون کشور
عمده  ترین چالش  هاي پیش   روي بخش تعاون کشور را می  توان به صورت زیر فهرست نمود:

عدم ذهنیت صحیح و مثبت از کارکرد تعاونی  ها در سطوح حاکمیتی و غیر حاکمیتی )مردم(؛    

عدم همکاری جدی دولت با بخش تعاونی:    

 مسئوالن صرفاً بر شعارهاي آرمانی بدون فراهم ساختن ابزارها و زمینه  هاي عملیاتی الزم در حوزه تعاونی  ها تأکید می  کنند؛

فقدان هماهنگی و برنامه  ریزی  های کالن در عرصه تعاونی  ها بر اساس تعاونی  های خرد؛    

فقدان نیروي متخصص و خبره مکفی در بخش تعاون؛    
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محدودیت در ابزارهاي نظارت بر عملکرد تعاونی  ها:    
نظارت دقیق بر عملکرد تعاونی  ها به  منظور هدایت دقیق سرمایه  ها و اعتبارات آن ها در مسیر اهداف و برنامه هاي تعیین شده 

امری ضروری است؛

ضعف نظام حمایت مالی و اعتباري از تعاونی  ها به  ویژه از سوی بانک  ها:    

عدم تخصیص وام موردنیاز و تزریق سرمایه در گردش به تعاونی  هاي متقاضی تسهیالت و نیز مشکل وثایق و ترهینات بانکی 
ازجمله مهم  ترین مصادیق این چالش است.

اهم اهداف استراتژیک و راهبردهای دستیابی به آن ها
در این بخش تالش بر آن است که مهم  ترین اهداف استراتژیک و راهبردهاي دستیابی به آن ها در جهت ارتقای بخش تعاون 

کشور مورد اشاره قرار گیرد:
الف. تبیین عملیاتی سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد کشور؛ توجه جدی مسئوالن عرصه تعاون به راهبردهای ذیل، 

دستیابی به هدف مذکور را تسریع می  بخشد:
توسعه کیفی و کمی تعاونی  ها بر اساس مزیت  هاي نسبی منطقه  اي و آمایش سرزمین به  واسطه:   

پیگیري و حمایت از تأسیس و توسعه مراکز آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی در قالب تعاونی؛    

کمک به ایجاد واحد کارآفرینی تعاونی در هر یک از مراکز رشد، پارک  هاي علم و فناوري و دانشگاه  ها و مراکز آموزش     

عالی؛

پیگیري و کمک به ایجاد و گسترش فروشگاه  هاي بزرگ زنجیره  اي تعاونی در سطح کشور؛    

گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی؛    

حمایت از تقویت شبکه تعاونی  ها در مناطق مرزي کشور.    

 افزایش بهره  وري تعاونی  ها به  واسطه:

پیگیری عقد تفاهم میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی بهره  وري؛    

ایجاد شرکت  هاي تعاونی مشاوره در امر کارایی و بهره  وري به  ویژه در زمینه استقرار مدیریت کیفیت و اخذ استانداردهاي     

بین  المللی.

فراهم  سازی بسترهای الزم جهت صادرات محصوالت تعاونی  ها به  واسطه:

برپایی نمایشگاه  هاي توانمندي  هاي بخش تعاون و ایجاد مراکز تجاري در کشورهاي هدف؛    

برقراري ارتباط و پیوند بخش تعاون کشور با فعاالن اقتصادي خارج از کشور.    

ب. تبیین عملیاتی چگونگی ارائه تسهیالت حمایتی به بخش تعاون؛ بدین منظور راهبردهای زیر می  بایست از سوی مسئوالن 
موردتوجه قرار گیرد:
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 پیگیري و همکاري با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستاي اجراي جزء 2 بند ج ماده 9 قانون سیاست  هاي کلی     

اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تخفیف حق بیمه مسلم کارفرما براي اعضاي شاغل در هر تعاونی به میزان 02 درصد؛

پیگیري و همکاري با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستاي اجراي دقیق و کامل ماده 11 قانون سیاست  هاي کلی     

اصل 44 مبنی بر تخفیف 52 درصدي در نرخ  هاي موضوع ماده 01 مالیات  هاي مستقیم براي شرکت  ها و اتحادیه  هاي 

تعاونی متعارف و شرکت  هاي تعاونی سهامی عام؛

 پیگیری اجرای بند ب ماده 9 قانون سیاست های کلی اصل 44 مبنی بر حذف هرگونه اضافه دریافت از تعاونی  ها نسبت     

به بخش غیرتعاونی؛

 پیگیري نحوه تخصیص کمک  هاي بالعوض درج در بودجه  هاي سنواتی به بخش تعاون و همچنین اختصاص تسهیالت     

قرض  الحسنه بانک  ها و مؤسسات مالی و اعتباري به تعاونی  ها در راستاي اجراي بند )2( اصل 34 قانون اساسی و همچنین 

بندها و مواد 9 و 92 قانون اجراي اصل 44 قانون اساسی؛

 پیگیري و کمک به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه  گذاري تعاون از طریق تخصیص منابع     

پیش  بینی  شده در قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سند توسعه بخش تعاون به منظور ارائه تسهیالت به بخش تعاون 

و نیز تقویت پوشش ریسک و ضمانت سرمایه  گذاري و معامالت تعاونی  ها.

توصیه های سیاستی
باوجود صراحت و تأکیدات قانون اساسی و اسناد باالدستی بر اهمیت بخش تعاونی، این بخش به  زعم اغلب تحلیل  گران و 
کارشناسان به دالیل مختلف نتوانسته است از ظرفیت  ها و توانمندي  هاي اقشار مختلف مردم در قالب تشکیل تعاونی  ها در جهت 
ریشه  کنی فقر، ایجاد اشتغال، بهبود فضاي کسب وکار و افزایش رفاه عمومی گام  هاي اساسی بردارد؛ نگاه محدود به نقش و کارایی 
بخش تعاون در شکوفایی و رونق  بخشیدن اقتصاد کشور در طول سال  هاي متمادي، شاید به  منزله یکی از مهم  ترین دالیل اصلی 
این معضل مورد توجه باشد لذا تا زمانی که دولت  ها با رفع چالش  های پیش   رو، اقدام به تأمین الزامات واقعی این بخش نکنند و 
جایگاه تعاون در عرصه اقتصاد ملی را به رسمیت نشناسند، این بخش و اقتصادِ در تحقق اهداف توسعه  اي همچنان با مشکالت 

جدي مواجه خواهند بود.

منبع

ر.ک. به گزارش  انصاری، بهادر؛ گزارش تحلیلِی بررسی چالش  ها و راهبردهاي مؤثر در ایجاد و اشتغال و تولید در وزارت تعاون، کار و رفاه - 1

اجتماعی.
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بررسی مقاالت، گزارشات
و پایان نامه های سایت گفتمان تعاون

Cooperatives Think Tank

خالصه سیاسی ، شماره 18 
بهار 1399
کارگروه فرهنگی
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مخاطبان گزارش

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دفتر معاونت تعاون وزارتخانه و مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها.    

پیام های کلیدی گزارش

از بین مقاالت بررسی شده در حدود 1 درصد، از بین گزارشات در حدود 5 درصد و از میان پایان نامه ها حدود 5 درصد     

به موضوعات فرهنگی اشاره شده است؛

توجه بسیار کم به موضوعات فرهنگی در بخش های یاد شده.    

کلی نگری در اکثر پژوهش های انجام شده در حیطه فرهنگی.    

گزینه ها و توصیه های سیاستی

سرمایه گذاری بر روی پژوهش های فرهنگی در قالب مقاالت، گزارشات و پایان نامه ها با بیش از 03 درصد آمار موجود؛    

توجه به رشته های دانشگاهی مرتبط با تعاون به خصوص »تعاون و رفاه اجتماعی« با بهره گیری از اساتید متخصص در     

این رشته؛

توجه بیشتر به شاخصه های فرهنگی در شهرها و روستاها برای نهادینه سازی فرهنگ تعاون در آن مکان ها.    
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خالصه اجرایی
 این نوشتار به بررسي و تحلیل مقاالت، گزارشات و پایان نامه های موجود در سایت »گفتمان تعاون« می پردازد. این پژوهش  
به صورت مرور سیستماتیک انجام شد که با  بررسی 134 مقاله مشخص شد در حدود 1 درصد به موضوع فرهنگی پرداخته اند. 
همچنین از بین 100 گزارش بررسی شده در حدود 5 درصد شامل موضوعات فرهنگی بوده است؛ و از میان حدوداً 183 مورد 
پایان نامه نزدیک به 5 درصد را موضوعات فرهنگی تشکیل داد؛ که قریب به اتفاق موضوعات بررسی شده شاخصه های فرهنگی را 

به صورت کلی مورد تحلیل قرار داده اند. 

بررسی مقاالت گفتمان تعاون
از میان 157 مقاله موجود در سایت گفتمان تعاون، در حدود 134 دریافت و تحلیل نظام مند بر روی آن ها صورت گرفت؛ که 

نتایج تحلیل با تفکیک موضوعات کلی انجام شده در جدول زیر ارائه شده است:

درصدحیطه کلی کار

56.72اقتصادی

18.66اقتصادی، اجتماعی

7.46اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

3.73اجتماعی و فرهنگی

2.99اجتماعی

2.24روانشناختی

1.49اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

6.71سایر

100جمع

جدول1: درصد حیطه های مقاله ها

همان طور که طبق جدول مشخص است، مقاالت موجود در سایت گفتمان تعاون در حیطه فرهنگی به صورت تخصصی 
انجام نشده است و فقط یک مقاله در حیطه اخالق کسب وکار با رویکرد فرهنگی انجام شده است که به صورت کلی مباحث 
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فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و باقی مقاالت موجود برخی از شاخصه های فرهنگی را با رویکردهای اجتماعی، اقتصادی 
بررسی کرده است.

بررسی گزارشات گفتمان تعاون
از میان 107 گزارش موجود در سایت گفتمان تعاون، 100 گزارش مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که موضوعات کلی 

گزارشات در جدول صفحه بعد ارائه شده است:

درصدحیطه کلی کار

40اقتصادی )میزان رشد و تعداد تعاونی هاـ  اشتغال زاییـ  میزان تولیدـ  بازار فروش(

20اجتماعی- فرهنگی

20مسائل و مشکالت تعاونی ها

20راهکارها

100جمع

جدول 2: درصد حیطه کلی کار گزارشات

همان گونه که در جدول شماره 2 مشاهده می شود بیشترین حیطه گزارشات در بخش اقتصادی است و حیطه فرهنگی با 
رویکرد اجتماعی مورد بررسی قرارگرفته است. در بین گزارشات تنها یک گزارش با موضوع »اخالق در کسب وکار« انجام شده 

که به شاخصه های فرهنگی در بخش اخالق پرداخته است.

بررسی پایان نامه های گفتمان تعاون
از میان 183 پایان نامه موجود در سایت گفتمان تعاون که مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند، کمتر از 5 درصد به بررسی 

موضوعات فرهنگی به شکل تخصصی پرداخته شده است. موضوعات این پایان نامه ها در جدول زیر ارائه شده است:

نمودار 1: نمودار پراکندگی موضوعات پایان نامه های بررسی شده
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همان طور که در نمودار پراکندگی موضوعات پایان نامه ها که در صفحه قبل ارائه شده است مشخص است، موضوعات مرتبط 
با مسائل فرهنگی کمتر از 5 درصد پایان نامه ها را تشکیل داده است. در میان این پایان نامه ها بررسی های خوبی صورت گرفته است 
در زمینه شاخصه های فرهنگی )ازجمله ضرب المثل های محلی، اشعار و داستان های موجود با موضوع تعاون( در چند شهر کشور.
امید است پایان نامه های آتی تمام شهرهای کشور را در برگیرد و شاخصه های فرهنگی مختص هر شهر و استان در این 

پژوهش ها بررسی شود.

توصیه های سیاستی
سرمایه گذاری روی پژوهش های فرهنگی در قالب مقاالت و گزارشات و پایان نامه ها به بیش از 30 درصد آمار موجود؛    
توجه به رشته های دانشگاهی مرتبط با تعاون به خصوص »تعاون و رفاه اجتماعی« با بهره گیری از اساتید متخصص در    

این رشته؛ 
توجه بیشتر به شاخصه های فرهنگی در شهرها و روستاها برای نهادینه سازی فرهنگ تعاون در آن مکان ها.      

منابع

1 -http://coop.mcls.gov.ir :ر.ک به بخش تحقیقات و انتشارات در سامانه گفتمان تعاون، قابل دسترسی در
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تعاونی ها عاملی مهم در جهت
توسعه کارآفرینی در کشور
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بهار 1399
کارگروه اقتصادی
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چه کسی مخاطب گزارش است؟

وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی.    

پیام های کلیدی:
لزوم تکیه کشور بر ظرفیت های اقتصاد ملی در پی تجربه جدید شکست غرب در آزمون جهانی ناشی از کرونا؛

کارآفرینی:

عامل مؤثر ایجاد اشتغال مولد در کشور؛    

 موتور تحول و عامل پویایی اقتصاد کشور؛    

پیش شرط الزمِ موفقیت تعاونی ها؛    

بهبوددهنده کیفیت زندگی ها؛    

زمینه ساز توزیع عادالنه درآمد در اقصی نقاط کشور؛    

عاملی مؤثر به منظور بهره برداري از منابع در جهت بهره وري ملي.    

دستاوردهاي توسعه اقتصادي غرب مرهون توسعه کارآفریني به ویژه از طریق تعاونی ها؛    

اهم کارکردهای تعاونی ها در جهت توسعه کارآفرینی:

حمایت و تقویت کسب وکارهای کوچک و متوسط؛    

فراهم نمودن امکانات زیر بنایي براي کارآفرینان؛    

افزایش قدرت رقابت براي حضور در بازارهاي محلي، ملي و منطقه ای؛    

فراهم کردن حمایت هاي فني و خدمات مشاوره اي در زمینه کارآفریني.    

اهم ابزارهای دولت در جهت توسعه کارآفرینی:

سیستم آموزشي؛    

برخورداری از منابع بسیار جهت انواع حمایت ها و ارائه تسهیالت و خدمات؛    

اشاعه فرهنگ  و ترویج روحیه کارآفریني.    

گزینه ها و توصیه های سیاستی

توجه به توانمندی دولت ها در جهت توسعه کارآفرینی؛    

به کارگیری راهکارهای ذیل در جهت توسعه کارآفرینی از سوی تعاونی ها:    

تعبیه برنامه های آموزشی عملیاتی منسجم و منظم در زمینه کارآفرینی؛    

شکل گیری گروه ها و واحدهاي مختص نوآوري و خالقیت؛    

تعبیه سیستم تشویق و پاداش مناسب و مبتني بر نوآوري؛    
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فراهم سازی بسترهای الزم به منظور امکان بروز بیشتر خالقیت و کارآفرینی اعضا.    

خالصه اجرایی
یکي از مهم ترین دغدغه هاي دولت ها در تحقق اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی، ایجاد فرصت هاي 
شغلي و کاهش نرخ بیکاري است؛ بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در کشور در زمستان سال 1398، حدود 11 
درصد اعالم شده است. این در حالی است که بخش تعاونی به مثابه راهکاری مناسب و پایدار جهت ایجاد اشتغال برای کلیه اقشار 
جامعه به ویژه کارآفرینان ضمن تجمیع سرمایه هاي اندک افراد در کنار تسهیالت مالي و فني با توجه به تأکیدات اسناد باالدستی 
بر کاهش تصدي گري بخش دولتي و لزوم برخورداری از سرمایه و امکانات مالي بسیار جهت فعالیت در بخش خصوصي، مورد 

پیشنهاد بسیاری صاحب نظران و دغدغه مندان بوده است.
در همین راستا و در شرایط کنوني با توجه به لزوم تکیه کشور بر ظرفیت های اقتصاد ملی در پی تجربه شکست غرب در آزمون 
جهانی ناشی از کرونا، نوشتار حاضر درصدد است با توجه به قابلیت ها و پتانسیل هاي باالی تعاوني ها، ضرورت توجه کارآفرینان 
کشور به این بخش را ضمن بیان مفهوم و ضرورت کارآفرینی، تعاونی ها و کارآفرینی، نقش دولت در توسعه کارآفرینی و در انتها 

توصیه های سیاستی مورد توجه قرار دهد.

مفهوم و ضرورت کارآفرینی
کارآفریني به منزله یکی از محورهای اصلی رشد و توسعه به معناي فرآیند ارزشي است که منجر به تولید کاالها یا خدمات 
جدید مي شود و موجب می شود سرمایه ها و استعدادهاي افراد در مسیر اشتغال زایي، خدمات رساني، افزایش سطح رفاه عمومي 
جامعه و پویایي اقتصاد کشور بکار گرفته شده و دستیابي به توسعه پایدار تسهیل شود؛ همچنین با استفاده از تقویت و تکامل صنایع 
داخلي، زمینه رقابت صنایع داخلی را فراهم، افزایش و بهبود کیفیت کاالهای داخلی، افزایش صادرات و کاهش واردات را سبب 

می شود. در ادامه برخی اثرات برجسته کارآفرینی به تفصیل مورداشاره قرار گرفته است:
1. بهبود کیفیت زندگی؛

تالش لحظه به لحظه کارآفرینان در راستای توسعه و ابداع محصوالت جدید و با کارایی باالتر، تولید ماشین آالت بهتر، 
سیستم هاي تولید مؤثرتر، بهبود دائمي استانداردهاي زندگي و درنهایت راحتي زندگي و آسایش بیشتر را موجب می شود. امروزه 
شاهد این هستیم که تولیدات کشاورزي کاماًل مکانیزه شده و به منظور کاشت، برداشت، آسیاب و خشک کردن محصول از 

ماشین آالت مختلف استفاده مي شود.
2. توزیع عادالنه درآمد؛

کارآفرینان جهت دستیابي به عوامل تولید از قبیل مواد خام ناگزیر هستند به مناطق بکر رفته و با ایجاد مؤسسات و شرکت-های 
مختلف موجبات توسعه و بهبود اقتصادي مناطق محروم را باعث  شوند؛ همین امر ایجاد اشتغال و توزیع درآمد در مناطق مختلف 

و محروم را به دنبال دارد و از مهاجرت های معکوس، ازدحام بیش ازحد صرفاً در مراکز استان ها و کالن شهرها جلوگیري می کند.
3. بهره برداري از منابع در جهت بهره وري ملي؛
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خالقیت و نوآوری کارآفرینان با توجه به برخورداری بسیار کشور از منابع طبیعی و غنی فراوان، موجبات درآمدزایي افراد، 
صرفه جویي منابع و عدم نیاز به واردات را فراهم می آورد.

 تعاونی ها و کارآفرینی
در این قسمت اهم کارکردهای تعاونی ها برای کارآفرینان مورداشاره قرار خواهد گرفت:

1. تعاونی ها این امکان را برای کارآفرینان فراهم می آورند که منابع انسانی و مالی خود را یکجا جمع کنند و به تشکیل سرمایه 
بیشتر بپردازند؛ کارآفریناني که شاید به تنهایی قادر به شروع یک فعالیت تجاری نیستند با استفاده از رویکرد تعاونی بهتر مي توانند 

به ایجاد و توسعه کسب وکارهای جدید اقدام نمایند.
2. از سوی دیگر کارآفریني به منزله  یکي از پیش شرط هاي موفقیت تعاوني ها، کارایي در اقتصاد را ارتقا بخشیده و امکان استفاده 
بهتر و سریع تر از فرصت هاي جدید در بازار را برای آن ها موجب می شود؛ همین امر به نوبه خود فرصت بیشتری را برای فعالیت 
کارآفرینان فراهم می سازد. ازاین رو شناسایي منابع فرصت به عنوان یکي از اجزاي الینفک کارآفریني و بهره گیری از آن در نظام 

تعاون، می تواند موفقیت در عرصه اقتصاد را براي تعاونی ها به ارمغان آورد.
3. تعاوني ها همچنین قادرند با استفاده از فراهم کردن امکان فعالیت های پژوهشی نظیر مطالعاتي در زمینه بازار، شناخت تجارب 
سایر کشورها، موانع کارآفریني، فعالیت های آموزشی نظیر تقویت مهارت هاي خالقیت، نوآوری، رهبري، یادگیري، ریسک پذیري، 
خودباوري و تصمیم گیري و شیوه هاي حل مشکل، فعالیت های مشاوره ای نظیر چگونگي شکل گیري یک کسب وکار، شناخت 

قوانین و راه های ارتباطي، شیوه هاي جذب سرمایه، فرصتی ویژه را در اختیار کارآفرینان بگذارند.

نقش دولت  در توسعه کارآفرینی
نتایج بررسی های صورت گرفته نشان از آن ندارد که دولت در راستای توسعه کارآفرینی در تعاونی های کشور از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است و عواملی همچون بوروکراسي های ناکارآمد اداري، وجود نقصان در قوانین مالیات ها و عوارض و عدم 
حمایت مالي الزم از تعاوني هاي نوپا توسط دولت به ترتیب به عنوان باالترین موانع توسعه کارآفرینی در تعاونی ها، مورد توجه 
بوده اند؛ دولت ها در کشور به دلیل داشتن بهترین موقعیت ها به لحاظ تعیین سیاست ها و طراحي برنامه ها با هدف تشویق کارآفریني 

در سطوح خرد و کالن، از امتیازات و امکانات ویژه ای همچون موارد ذیل برخوردار هستند:
1. سیستم آموزشي؛

دولت ها از طریق وزارت آموزش وپرورش و مؤسسات آموزشی وابسته به آن در ارتقا و بیان مفاهیم کارآفرینی نقش بسزایی 
دارند.

2. برخورداری از منابع بسیار جهت انواع حمایت ها و ارائه تسهیالت و خدمات؛
 ارائه تسهیالت و خدمات مناسب توسط دولت ها و وجود مراکزی جهت ارائه مشاوره های تخصصی مالی، فنی و مهندسی 
در این امر، موجب رجحان و ترغیب کارآفرینان جهت فعالیت در مشاغل می شود؛ همچنین حذف بروکراسی های اداری پیچیده، 
وقت گیر و زمان بر یکی از اقدامات مهم و اساسی است که می بایست در جهت توسعه و حمایت کارآفرینی توسط دولت های 
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مختلف، در دستور کار واقع شود.
3. فرهنگ سازي و ترویج روحیه کارآفریني؛

فضای رسانه ای و مجازی فرصتی ویژه را در این خصوص برای دولت ها فراهم می سازد. استفاده از رهبران محلي و تشویق 
و معرفي کارآفرینان موفق نیز در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی امری ضروری است.

توصیه های سیاستی
پیشرفت های اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعه یافته مرهون توسعه کارآفریني به ویژه از طریق ایجاد کسب وکارهای با 
ماهیت گروهي و تعاوني بوده است؛ جایگاه قانوني تأمین اشتغال در قالب تشکل هاي تعاوني در کشور ازیک طرف و پتانسیل ها و 
توانمندي های حاصل از انجام فعالیت ها در قالب تعاونی ها و نیز سابقه دیرینه و تأکیدات مکرر متون اسالمی بر فعالیت های جمعی 
نسبت به انفرادی، فضاي مساعدي را براي حل مشکل اشتغال و جلوگیري از تبعات بسیار اقتصادي و اجتماعي و حتی امنیتی 
ناشي از بیکاري در کشور به وجود مي آورد؛ بر این اساس و با در نظر گرفتن جایگاه ویژه دولت در توسعه و ترویج کارآفرینی که 

در بند پیش مورد اشاره قرار گرفت، بکارگیری توصیه های زیر از سوی تعاونی های کشور مي تواند راهگشا باشد:
 تعبیه برنامه های آموزشی عملیاتی منسجم و منظم در زمینه کارآفرینی؛   

 توصیه می شود همان گونه که در اصول اصلي تعاون بر آموزش اعضا تأکید شده است، تعاونی ها برنامه هاي آموزشي عملیاتی 
و کاربردی منسجمي را در زمینه های مختلف آموزش کارآفریني براي اعضا با در نظر گرفتن مشوق هایی جهت شرکت ایشان 

همچون ارائه وام خارج از نوبت فراهم کنند.
 شکل گیری گروه ها و واحدهاي مختص نوآوري و خالقیت؛   

 این گروه ها می بایست تمام تالش خود را صرف یافتن و ارائه ایده هاي نو براي تولید خدمات یا محصوالت جدید، شیوه های 
نوین در ارائه خدمات، راهکارهاي مناسب تر مدیریتي و نظایری ازاین دست کنند.

 تعبیه سیستم تشویق و پاداش مناسب و مبتني بر نوآوري؛   
مدیران تعاوني ها با ارزش قائل شدن براي فعالیت هاي نوآورانه و استفاده از انواع روش هاي تشویقي و حمایتي، زمینه تقویت و 
تثبیت این گونه فعالیت ها را در تعاونی ها فراهم می آورند. بها دادن مادی و معنوی به خالقیت اعضا توسط مدیران تعاونی، نه تنها در 
درازمدت رشد و توسعه تعاونی ها را موجب مي شود، بلکه زمینه مناسبي براي رشد و شکوفایي استعدادها و ظرفیت هاي انساني 

نیز فراهم مي کند.
 فراهم سازی بسترهای الزم به منظور امکان بروز بیشتر خالقیت و کارآفرینی اعضا؛   

بستري که مي تواند در صورت لزوم، رهیافت ها و عملکردهاي سنتي و قدیمي را کنار بگذارد و رهیافت هاي نویني را برگزیند. 
به منظور ایجاد فرهنگ کارآفرینی در تعاونی ها استفاده از پاداش هاي دروني و معنوي، تقویت روحیه جمع گرایی و استفاده از 
نظرات اعضا به صورت مستمر در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ایجاد فضای دوستانه، تفویض اختیار و مسئولیت و اجتناب از 

کنترل هاي سفت وسخت امري ضروري است.
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منبع
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بررسی ایده ها،طرح مسئله ها
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کارگروه فرهنگی
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مخاطبان گزارش

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دفتر معاونت تعاون وزارتخانه و مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها.    

پیام های کلیدی گزارش

از بین طرح مسئله های بررسی شده در حدود 02 درصد بر روی موضوعات فرهنگی کارشده، از بین ایده های موجود     

هیچ موردی و از میان کتاب ها نیز هیچ موردی به صورت تخصصی روی موضوعات فرهنگی کار نشده اند؛

عدم توجه به نهادینه سازی فرهنگ تعاون به صورت مستقل در بخش های یادشده.    

گزینه ها و توصیه های سیاستی

بسترسازی برای ایده های فرهنگی در حوزه تعاون و همچنین سرمایه گذاری در بخش طرح مسئله ها و کتاب های تألیفی     

در این حوزه؛

برگزاری همایش ها و سمینارهای بین المللی با حضور اساتید و محققان فرهنگی در حوزه تعاون؛    

ترجمه و تألیف کتاب های بین المللی در حوزه تعاون با موضوع فرهنگی.    
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خالصه اجرایی
 این نوشتار به بررسي و تحلیل ایده ها، طرح مسئله ها و کتاب های موجود در سایت »گفتمان تعاون« می پردازد. این پژوهش ها 
به شکل مرور سیستماتیک بررسی شد که از بین هشت ایده مطرح شده هیچ ایده ای به صورت مستقل در حیطه فرهنگ تعاون 
وجود نداشته، همچنین از بین 15 طرح مسئله ارائه شده در حدود 20 درصد موضوعات فرهنگی را شامل شدند و از بین 48 

کتاب بررسی شده هیچ موردی به شکل مستقل مباحث فرهنگی در حوزه تعاون را شامل نشدند.

بررسی بخش ایده های گفتمان تعاون
از میان هشت ایده موجود در سایت گفتمان تعاون، هیچ ایده ای در حیطه موضوعات فرهنگی ارائه نشده است. تفکیک 

موضوعات ایده های موجود در جدول زیر نشان داده شده است:

درصد خالصحیطه کلی کار

50اقتصادی

12.5اقتصادی و اجتماعی

12.5اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

25اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

100جمع

جدول 1: درصد حیطه ایده ها

همان طور که در جدول شماره 1 مشخص است، ایده های موجود در سایت بیشتر بر حوزه اقتصادی متمرکز است و کمترین 
توجه به حوزه فرهنگی است و تنها در برخی ایده ها موضوعات فرهنگی طبق رویکردهای مختلف بررسی شده اند.

بررسی طرح مسئله های گفتمان تعاون
از میان 15 طرح مسئله موجود در سایت گفتمان تعاون حدود 20 درصد مرتبط با موضوعات فرهنگی بوده است که در جدول 

صفحه بعد به آن اشاره شده است:

درصد خالصحیطه کلی کار

60اقتصادی

جدول 2: درصد حیطه کلی کار طرح مسئله ها
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همان گونه که در جدول شماره 2 مشاهده می شود بیشترین حیطه گزارش ها در بخش اقتصادی است و موضوعات فرهنگی 
تحت رویکردهای غیرفرهنگی به آن ها اشاره شده است.

بررسی کتاب های گفتمان تعاون
از میان 48 کتاب موجود در سایت گفتمان تعاون هیچ موردی که موضوعی فرهنگی را به شکل تخصصی مورد بررسی قرار 

دهد یافت نشد. آمار تفکیک موضوعات در جدول شماره 3 ارائه شده است.

درصدموضوع

20.86مدیریت

16.67حقوقی

10.42گزارش ها

4.17اجتماعی

4.17اقتصادی-اجتماعی

4.17اقتصادی

4.17آموزشی

4.17دانشنامه

4.17راهنمای طرح ها و پروژه ها

27.08سایر موضوعات

100جمع

جدول 3 : موضوعات کتاب های بررسی شده

13.3اقتصادی و اجتماعی

13.3اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

6.6آموزشی

6.6آموزشی، فرهنگی، خدماتی

100جمع
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توصیه های سیاستی
بسترسازی برای ایده های فرهنگی در حوزه تعاون و همچنین سرمایه گذاری در بخش طرح مسئله ها و کتاب های تألیفی    

در این حوزه؛
برگزاری همایش ها و سمینارهای بین المللی با حضور اساتید و محققان فرهنگی در حوزه تعاون؛   
ترجمه و تألیف کتاب های بین المللی در حوزه تعاون با موضوع فرهنگی.   

منبع

1 -http://coop.mcls.gov.ir :ر.ک به بخش تحقیقات و انتشارات در سامانه گفتمان تعاون، قابل دسترسی در 
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3 3گزارش عملکرد چهار ماهه اندیشکده تعاونگزارش عملکرد چهار ماهه اندیشکده تعاون

بررسی پایان نامه های
حقوقی در حوزه تعاون

Cooperatives Think Tank

خالصه سیاسی ، شماره 21 
بهار 1399
کارگروه حقوقی
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مخاطبان گزارش
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دفتر معاونت تعاون وزارتخانه و مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها.

پیام های کلیدی گزارش

 پس از جست وجو و بررسی در زمینه پایان نامه های حقوقی در حوزه تعاون، 63 پایان نامه یافت شد که تنها 2 مورد از     

آن ها در تارنمای گفتمان تعاون موجود و ثبت است؛

باوجود عدم حمایت محسوس در زمینه مباحث حقوقی حوزه تعاون، به نظر می رسد این تعداد پایان نامه نشانه عالقه مندی     

جامعه دانشگاهی رشته حقوق به حوزه تعاون است؛

لزوم هدفمند ساختن عالقه مندی مذکور در جهت تأمین نیازها و حل مسائل و مشکالت حقوقی حوزه تعاون است.    

گزینه ها و توصیه های سیاستی

تشکیل یک کارگروه حقوقی جهت شناسایی و برقراری ارتباط با دانشکده های برتر حقوق در سطح کشور و اساتید     

حقوقی عالقه مند به حوزه تعاون؛

تعیین و تنقیح موضوعات و مباحث حقوقی مدنظر معاونت تعاون و برون سپاری آن ها به دانشکده های مذکور در قالب     

تصویب و تدوین پایان نامه و انعقاد قراردادهای حمایتی با آن ها در همین زمینه.
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خالصه اجرایی
 نوشتار حاضر به بررسي و تحلیل پایان نامه های حقوقی در حوزه تعاون که مورد دفاع قرارگرفته  اند، می پردازد. طی این 
پژوهش  36 پایان نامه حقوقی در حوزه تعاون یافت شد که تنها 2 پایان نامه در تارنمای گفتمان تعاون درج و ثبت شده بود. از 
میان این 36 پایان نامه 56 درصد آن در دانشگاه های سراسری و مابقی در دیگر دانشگاه ها دفاع شده اند که 89 درصد آن ها نیز در 
دهه نود نگارش و تدوین شده اند. همچنین 66 درصد پایان نامه های مذکور به موضوعات شکلی و ساختاری تعاونی ها و مابقی به 

موضوعات مبنایی و مباحث کیفری حوزه تعاون پرداخته اند.

بررسی پایان نامه های حقوقی تارنمای »گفتمان تعاون«
از میان 183 پایان نامه دفاع شده که در تارنمای گفتمان تعاون موجود است، تنها 2 مورد به موضوعات حقوقی اختصاص 
داشت؛ یعنی تقریباً 2 درصد از تعداد کل پایان نامه  های موجود در سایت مذکور که یکی از آن  ها در دانشگاه آزاد اسالمی و دیگری 

در دانشگاه عالمه طباطبایی دفاع شده است.

دانشگاهسال مقطعاستاد راهنمانویسندهعنوان پایان نامهردیف

مسئولیت کیفری مدیران 1
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی

حبیب اهلل 
خورشیدی

اسداهلل مسعودی 
1396ارشدمقام

دانشگاه آزاد 
اسالمی )واحد 

دماوند(

2
بررسي حقوق دارندگان سهام 

عدالت در شرکت های تعاوني
کوروش زینب فالح تفتی

کاویانی
دانشگاه عالمه 1388ارشد

طباطبایی

جدول 1: مشخصات پایان  نامه  های حقوقی در تارنمای »گفتمان تعاون«

همچنین از میان 73 عنوان پایان  نامه    ی در دست   اجرا نیز تنها 2 مورد با موضوع حقوقی یافت می    شود که برابر با 3 درصد از 
میزان کل پایان  نامه    های در دست اجرا است.

دانشگاهسال مقطعاستاد راهنمانویسندهعنوان پایان نامهردیف

فرصت ها و چالش های حقوقی 1
در دست اجرادر مدیریت شرکت های تعاونی

2
بررسی نظام داوری اتاق تعاون 

ایران
در دست اجرا

جدول شماره 2. مشخصات پایان  نامه  های حقوقی در دست اجرا موجود در تارنمای »گفتمان تعاون«
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بررسی پایان  نامه  های حقوقی حوزه تعاون
پس از جست  وجو و کاوش در پایگاه اطالعات علمی ایران )گنج( واقع در تارنمای »ایران داک  «، تعداد 34 پایان  نامه حقوقی 
در حوزه تعاون یافت شد که هیچ کدام از آن  ها در تارنمای گفتمان تعاون موجود نیست؛ الزم به ذکر است که معیار زمانی در 
جست  وجوی پایان  نامه  های مذکور، سال 1370 یعنی سالی که قانون »بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران« تصویب شده 

است، قرار گرفت.

جدول شماره 2. مشخصات پایان  نامه  های حقوقی در دست اجرا موجود در تارنمای »گفتمان تعاون«

دانشگاهسالمقطعاستاد راهنمانویسندهعنوان پایان نامهردیف

حسین شرکت های تعاونی1
ادیب زاده 

عبدالرسول 
شهید بهشتی1373ارشدقدك

نظام حقوقی تعاونی ها در حقوق 2
ایران

حمیدرضا 
تهران1372ارشدعزت اهلل عراقیگوهریان

مقایسه ارکان تشكیل دهنده 3
تربیت مدرس1382ارشدعیسی تفرشیفریده شكریشرکت های سهامی و تعاونی

نظام حقوقی مدیریت در 4
عبدالرسول ندا گودرزیشرکت های تعاونی

شهید بهشتیارشدقدك

رویكرد جرم شناسانه به جرایم 5
شرکت های تعاونی 

مهدی 
تربیت مدرسارشدمهرداد رایجیانمحمدی

مجامع عمومی شرکت های 6
تعاونی

فهیمه ترابی 
یگانه

عبدالرسول 
شهید بهشتیارشدقدك

وجوه تمایز شرکت های سهامی 7
عالمه ارشدهادی نصیری هادی نصیری و تعاونی

طباطبایی

بررسی جایگاه مدیران در 8
غالم  لیال نیک منششرکت ها و اتحادیه های تعاونی

پیام نورارشدفیضی  چكاب 

بررسی حدود اختیارات مدیران 9
شرکت های تعاونی

فهیمه فرید 
زاده

حیدر 
آزاد اسالمی ارشدحسن زاده

تهران مرکز

10
تحوالت قانون گذاری 

)سال1392-1370( در حقوق 
شرکت های تعاونی

محمدرضا زهرا عرفانی
عالمه ارشدپاسبان

طباطبایی
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طراحی شرکت تعاونی قابل  11
عرضه در بورس بر اساس فقه امامیه

محمدهادی 
امام صادق ارشداحمد شعبانیحبیب اللهی

)ع(

12
شرکت تعاونی در حقوق تجارت 
ایران با نگرشی بر الیحه جدید قانون 

تجارت
سیدیونس رامین قاسمی

آزاد اسالمی ارشدنورانی مقدم
واحد کرمانشاه

13
بررسي امكان انجام فعالیت هاي تجارتي 
در قالب شرکت تعاوني با تكیه بر رویكردهاي 

)ICA(اتحادیه بین المللي تعاون

شاهین آقا 
محمدی

محمد 
تهران  ارشدساردوئی نسب

)پردیس فارابی(

14
تحلیل حقوقی ساز و کارهای 
نظارت اداری و اقتصادی دولت بر 

بخش تعاون
محمد عباسی 

اتوئی
فرهنگ فقیه 

آزاد اسالمی ارشدالریجانی
تهران مرکز

15
بررسی انواع شرکت های تعاونی 

در قانون حاضر و الیحه قانون 
تجارت مصوب 1391

طاهره 
تاجیک قلعه

علیرضا 
ارشدرجب زاده

موسسه 
آموزش عالی کار 

قزوین

16
اهیت شرکت های تعاونی 

سهامی عام و نقش آن در توسعه 
خصوصی سازی

علوم قضاییارشدمحمد صفریامیر فراست

نظارت دولت بر ارکان 17
شرکت های تعاونی

غالم عباس 
آزاد اسالمی ارشدجلیل مالكییوسفی

تهران مرکز

لیال حسینی آفرینش شرکت های تعاونی18
نیا

عبدالرسول 
شهید بهشتیارشدقدك

بررسی جرم شناختی شرکت های 19
تعاونی

فردین 
جمشیدی

محمدحسین 
آزاد اسالمی ارشدپوریانی

واحد نراق

20
بررسی تغییرات سرمایه در 

شرکت تعاونی و شرکت با مسئولیت 
محدود

احمد مریم مبارکی
ارشدامیرمعزی

موسسه 
آموزش عالی 

ادیب

21
تحلیل کارآمدی حقوقی مقررات 

شرکت های تعاونی در مقایسه با 
شرکت های سهامی

راضیه 
شاهدارشدستار زر کالممحمدی

22
بررسی مسئولیت حقوقی مدیران 
شرکت های تعاونی و مقایسه آن با 

شرکت های سهامی
آزاد اسالمی ارشدزینب اصغریانصار باقری

واحد صفا دشت

23
تصمیمات مجامع عمومی 

شرکت های سهامی، مختلط سهامی 
و تعاونی

مصطفی 
کوشكی

عبدالرسول 
شهید بهشتیارشدقدك

24
بررسی تطبیقی حقوق و تكالیف 
مدیران در  شرکت  های  تعاونی  با  

شرکت  های سهامی
زهرا 

حسین زاده ثانی
غالمرضا 

آزاد اسالمی ارشدعبدلی
واحد شاهرود
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حقوق حاکم بر انتقال 25
سهم الشرکه در شرکت های تعاونی

جالل شریفی 
آزاد اسالمی ارشدزینب اصغری چرلو  استاد

واحد صفا دشت

26
وضعیت حقوقی مؤسسات مالی 
فاقد مجوز بانک مرکزی و چگونگی 

نظارت بر آن ها

فاطمه 
محمدی 
بغدادابادی

مجید بنائی 
عالمه ارشداسكویی

طباطبائی

ساختار حقوقي شرکت تعاوني 27
اعتبار

فرزانه پارسا 
تهرانارشدمحمود باقریخصال

28
مبانی فقهی - حقوقی بخش 

تعاونی اقتصاد در جمهوری اسالمی 
ایران

احمد اسماعیل مجید همتی
علوم قضاییارشدتبار

29
مسؤولیت کیفری شرکت های 
تعاونی و مدیران آن ها در حقوق 

ایران
اسماعیل 

خداپرست
مجتبی جانی 

گیالن/ ارشدپور
پردیس دانشگاهی

30
مقایسه نظام تصمیم گیری 
شرکت های تعاونی با سایر 

شرکت های تجاری
عالمه ارشدعباس طوسیامیر مرادی

طباطبایی

چالش های حقوقی در اداره 31
شرکت های تعاونی

محمدمهدی 
جعفری زاغه

سیدروح اهلل 
آزاد اسالمی ارشدقاسم زاده

 واحد قم

32
ساز و کارهای نظارت و بازرسی 

مؤثر وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی بر تعاونی ها

پریسا 
آزاد اسالمی ارشدپریسا مرشدیمرشدی

 واحد مرودشت

33
حدود مسئولیت مدیران عامل، 

هیئت مدیره و بازرسان در شرکت های 
با مسئولیت محدود و تعاونی

عبدالرضا 
محبی نسب

حسن محمدی 
آزاد اسالمی ارشدرمقانی

واحد بندرعباس

34

بررسی ارکان شرکت سهامی عام با 
شرکت های تعاونی سهامی عام در الیحه 

تجارت سال 1392 و مقایسه  آن با نظام حقوقی 
انگلستان

سیدعلی 
ارشدعاصم محمدیافشون

آزاد اسالمی 
واحد نورآباد 

ممسنی

تحلیل پایان نامه های حقوقی حوزه تعاون

پس از تجزیه وتحلیل 36 پایان  نامه حقوقی در حوزه تعاون، موارد ذیل به عنوان نتایج تحلیلی از آن  ها حاصل آمد که به شرح 
ذیل بیان می شود:

1- دانشگاه های مشارکت کننده: از مجموع پایان نامه های حقوقی، 20 مورد در دانشگاه  های سراسری، 13 مورد در واحدهای 
دانشگاه  آزاد اسالمی، 2 مورد در مؤسسات آموزش عالی و 1 پایان نامه هم در دانشگاه پیام نور دفاع شده  اند .
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نمودار1: توزیع دانشگاه های مشارکت کننده در پایان نامه های حقوقی حوزه تعاون 

2- بازه زمانی نگارش: از مجموع پایان نامه های یافت شده، 2 عدد در دهه ی هفتاد، 2 عدد در دهه ی هشتاد و 32 عدد در 
دهه نود نگارش یافته است.

نمودار2: بازه زمانی نگارش پایان نامه های حقوقی در حوزه تعاون

3-موضوع پایان نامه ها: از مجموع پایان نامه های یافت شده، 24 پایان نامه به مباحث ساختاری و شکلی تعاونی ها، 8 پایان نامه به 
مبانی و مسائل ماهوی تعاون و 4 پایان نامه هم به مباحث کیفری و جنایی تعاونی ها پرداخته اند.

نمودار3:  موضوعات پایان نامه های حقوقی حوزه تعاون
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یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
پس از دقت نظر بر نتایج تحلیلی حاصل از تجزیه وتحلیل پایان نامه های حقوقی حوزه تعاون می توان گفت که در زمینه مسائل 
حقوقی حوزه تعاون، باوجودآنکه سفارش و حمایت خاصی از سوی وزارت تعاون وجود نداشته است، بااین حال چه ازنظر کّمی 
و چه ازنظر کیفی پایان نامه های قابل قبولی نگارش و تدوین گردیده اند؛ 36 پایان نامه  که 56 درصد آن ها در دانشگاه های سراسری 
سطح برتر کشور دفاع گردیده اند. همچنین اگر به بازه زمانی نگارش پایان نامه های مذکور نگاهی داشته باشیم متوجه می شویم که 
تمایل جامعه دانشگاهی رشته حقوق در دهه اخیر )89 درصد پایان نامه ها در دهه 90 نگارش گردیده اند( به موضوعات حقوقی 
مختلف حوزه تعاون عالقه زیادی نشان داده است و این فرصت خوبی است تا وزارت تعاون از این عالقه مندی در جهت تحقق 
اهداف، تأمین نیازمندی ها و حل مسائل و مشکالت حقوقی خود استفاده و بهره ببرد و اال این عالقه مندی جامعه دانشگاهی رشته 

حقوق به حوزه تعاون مصروف به مسائل تکراری و بدون فایده عملی خواهد شد. بر همین اساس توصیه می شود که:

در ابتدا یک کارگروه حقوقی متشکل از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد تشکیل شود که وظیفه این کارگروه     

شناسایی و برقراری ارتباط با دانشگاه های برتر سطح کشور و اساتید حقوقی عالقه مند به حوزه تعاون است؛

پس از شناسایی و ایجاد ارتباط، کارگروه مذکور موضوعاتی را که در جهت تحقق اهداف، تأمین نیازمندی ها و حل     

مسائل و مشکالت حقوقی وزارت تعاون است، تعیین و تنقیح کنند و طی یک سری قراردادهای حمایتی به دانشکده های 

برتر رشته حقوق در سراسر کشور بسپارد.

جهت پیشبرد بهتر کار و همچنین ارزیابی درست از حمایت های صورت گرفته از پایان نامه های حقوقی حوزه تعاون،     

کارگروه مذکور تنها مرجع انعقاد قراردادهای حمایتی از پایان نامه های حقوقی باشد.

منابع:

ر.ک. به پایان نامه های حوزه تعاون در تارنمای گفتمان تعاون )بخش تحقیقات و انتشاراتـ  پایان نامه ها( به آدرس:- 1
 http://coop.mcls.gov.ir/

ر.ک. به پایگاه اطالعات علمی ایران )گنج( در تارنمای ایران داک   به آدرس:- 2
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86&basic-

scope=1&limitation=subject_19&sort_by=1&fulltext_status=1&results_per_page=1&year_from=0&year_

to=1399
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تعاونی جوانان در هند: بررسی سیاست های تعاونی جوانان در هند: بررسی سیاست های 

حکومت هند جهت توسعه و ترویج تعاونی های حکومت هند جهت توسعه و ترویج تعاونی های 

جوانان در این کشورجوانان در این کشور

خالهص سیاستی شماره خالهص سیاستی شماره 2121
زمستان زمستان 13981398
تهیه شده ردکاررگوه اجتماعیتهیه شده ردکاررگوه اجتماعی
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مخاطبان گزارش 

معاونت تعاون؛ دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی ها.    

پیام های کلیدی گزارش

منظور از تعاونی های جوانان در هند، تعاونی هایی است که گروه هدف جوانان را دربر گیرند؛ همچون تعاونی های     

دانشجویی.

حداقل سن فعالیت در این تعاونی ها 51 سال است.    
بیشتر سیاست های دولت هند در این زمینه معطوف به گسترش فرهنگ تعاون و ترویج روحیه تعاونگری در میان جوانان     

این کشور بوده است.
متولی بیشتر این بخش از سیاست ها وزارت جوانان هندوستان است نه وزارت کشاورزی و رفاه کشاورزان که سیاستگذار     

عرصۀ تعاونی ها در هند است.
با وجود ماهیت فرهنگی این سیاست ها، وزارت فرهنگ این کشور نیز دخالت آشکاری در راهبردهای ملی حوزۀ جوانان     

ندارد.

گزینه ها و توصیه های سیاستی:

تغییر بازه زمانی هفته تعاون در ایران.    

همکاری بیشتر با وزارت »عتف « در جهت معرفی تعاون یهای برتر دانشجویی در کشور در قالب روز معارفه دانشجویی     

و هفته تعاون.

همکاری با سازمان بسیج مستضعفان برای استفاده بهینه از اردوهای جهادی جهت تقویت روحیه تعاون گرایی.    

تعیین جایزه مّلی جوان برتر با همکاری وزارت ورزش و جوانان و اهدای جایزه به تعاونی/تعاونی های جوان برتر در     

قالب تسهیالت از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
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خالصه اجرایی   
در این خالصه سیاستی به دنبال شناسایِی تعریف و نگاه دولت هند به تعاونی جوانان در آن کشور هستیم. لذا تالش خواهد 
شد تا ضمن دستیابی به تعریف عملیاتی مفهوم تعاونی جوانان در هند، سیاست های عمومی این کشور در راستای توسعه و بسط 
این دسته از تعاونی ها بررسی شود. درنتیجه و در انتها، سعی شده است تا با بهره گیری از تجربه این کشور، توصیه های سیاستی به 

مسئوالن ذی ربط در رابطه با ارتقای کیفیت تعاونی های جوانان در کشور ارائه شود.

تعریف تعاونی جوانان در ایران و مقایسه آن با هند

تعاونی جوانان واژه ای مبهم است. اساسا تعاونی ها بیشتر بر مبنای نقش اقتصادیشان در فرآیند تولید، عرضه و مصرف کاال 
تقسیم بندی می شوند. »اتاق تعاون ایران « و »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران « تعاونی ها را ازلحاظ نوع فعالیت به دودسته 
تعاونی های مصرفی و توزیعی تقسیم بندی می کنند و ازلحاظ گرایش، به تعاونی های کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی، مسکن، 
فرش بافی، تأمین کننده تولیدکنندگان، تأمین کننده مصرف کنندگان، اعتباری، حمل نقل، عمرانی، چندمنظوره و مصرف آموزشگاهی 
اشاره دارند )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ]بی تا[؛ پایگاه تخصصی اتاق تعاون ایران، ]بی تا[؛ همچنین برای مطالعه بیشتر 
ر.ک. به: قانون بخش تعاونی های اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب 17 / 2/ 1393(. این در شرایطی است که تعاونی های 
مصرف آموزشگاهی در مادۀ »18 قانون شرکت های تعاونی« مصوب سال 1350 مجلس شورای ملی ذکرشده اّما در قانون تعاون 
1393 ، صرفا به دسته بندی کلی مصرفی و توزیعی بسنده شده است. هما نطورکه مشاهده شد، »تعاونی جوانان « در قانون صراحتًا 
اشاره نشده است، اّما متولی حاضرِ حوزۀ تعاون کشور، محمدجعفر کبیری، در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا، تعریف خود از 
تعاونی های جوان را اینگونه بیان کرده است: »به تعاونی هایی که بیش از 50 درصد از اعضای آ نها سنی بین 18 تا 35 سال دارند، 
تعاونی های جوانان می گوییم «)کبیری، 1398(. پس به نظر می رسد، تعاونی جوانان عنوان جدیدی است که قرار است در عرصه 

فعالیت تعاونی های کشور بروز پیدا کند و حتی تعریف دقیق و علمی برای آن ذکر نشده است.
به طورکلی در دسته بندی تعاونی هایی که با تمرکز بر گروه هدف جوانان در کشور فعالیت می کنند، سه نوع تعاونی دیده 

می شود:
نخست، تعاونی های آموزشگاهی نوعی تعاونی است که در تقویت روحیه همکاری در بین دانش آموزان و تشویق و ترغیب 
آنان به فعالیت های گروهی و نیز آشنا ساختن آ نها به اقتصاد مردمی فعالیت می کند)حیدری، 1394 ، ص. 300 (. تعدادی از این 
تعاونی ها در ایران دارای اعضایی با سن زیر 18 سال هستند)حیدری، 1394 ، ص. 301 (. همچنین یکی از مهمترین اهداف موجود 
برای تشکیل تعاونی های آموزشگاهی، آماده سازی دانش آموزان  برای فعالیت  های اقتصادی و اجتماعی در بیرون از محیط مدرسه 
ذکرشده است)حیدری، 1394، ص. 302(. دوم، تعاونی های خدمات آموزشی که یکی از راهکارهای تسهیل دسترسی افراد به 
منابع اطالعاتی، کسب مهارت ها و دانش در زمینه های مختلف، تقویت مشارکت در فعالیت های جمعی و افزایش بهره وری کمی 
و کیفی آموزش محسوب می شود)خالدی، 1394 ، ص. 33 ( و سوم، تعاونی فارغ التحصیالن که از نوع تعاونی های توزیعی بوده 
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که بر اساس قانون تعاونی تشکیل و ثبت می شود و حداقل 70 درصد اعضای آن باید از میان فارغ التحصیان مراکز و مؤسسات 
آموزش عالی و دانشگاه ها تشکیل شده باشند)بهادری، سوری و غالمرضایی، 1394 ، ص. 363(. به این تعریف نیز باید به دیده 
تردید نگریست چراکه اساساً حد 70 درصدی عضویت دانش آموختگان در قانون ذکر نشده است و منبع مورداستفاده »دانشنامه 
تعاون« منتشرشده از سوی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این رابطه، یک وباگ بوده است! )بنگرید به: بهادری، سوری 

و غالمرضایی، 1394 ، ص. 365 (.
در هندوستان نیز، چیزی تحت عنوان تعاونی های جوانان وجود ندارد و تعاون یهایی همچون تعاونی های دانش آموزی و 
تعاونی های آموزشگاهی، تنها گروه هدف جوانان را تحت پوشش خود قرار می دهند)براتی و دانشور عامری، 1394 ، ص. 418(. 
درواقع در هند، تعاونی جوانان همسنگ تعاونی های مصرف دانشجویی و آموزشگاهی قرار دارد )پارانجوتی و دونگر، ]بی تا[(. 
درواقع در این کشور نیز تاش شده تا به جوانان به عنوان یک گروه هدف جهت فعالیت بیشتر اقتصادی در قالب تعاونی ها نگاه 
شود. لذا سیاست هایی از سوی دولت این کشور در آغاز قرن 21 اُم اتخاذشده که در بخش بعدی به آن بیشتر پرداخته خواهد 
شد. علت و سبب این امر نیز، کاهش میل جوانان برای فعالیت در تعاونی ها در این کشور عنوا نشده است که در این رابطه بیشتر 

سخن گفته خواهد شد.

سیاست های ترویجی دولت هند برای افزایش حضور جوانان در تعاونی های این کشور
سنت تعاون گرایی و سابقه آن به پیش از استقالل این کشور بازمی گردد. بااین حال پس از استقالل هند از بریتانیا، مجموعه 
برنامه های توسعه تعاونی، باهدف ارتقای کشاورزی در مناطق روستایی این کشور شدت گرفت. از مه مترین این برنامه ها می توان 
به »برنامه بیست منظوره « اشاره کرد. »برنامه بیست منظوره « هند، اشاره به سند راهبردی دارد که این کشور برای مبارزه با فقر 
در مناطق روستایی در دستور کار خود قرار داده است. این برنامه از سال 1975 میالدی آغاز شد اّما با دو بار بازنگری در سا 
ل های 1982 و 1986 مواجه شد تا اینکه از همان سال فعالیت رسمی برنامه آغاز و تا سال 2006 ادامه داشته است. برنامه بیست 
منظوره مبارزه با فقر مناطق روستایی هند در گام دوم خود، افق 2026 را مدنظر قرار داده است. بیست منظوره بودن این برنامه 
اشاره به اهداف بیست گانه سند و البته بازۀ زمانی بیست ساله آن دارد که مهمترین و نخستین هدف آن، حمله به فقر روستایی در 
این کشور و توسعه کشاورزی در این سرزمین است ) Bhawan & Marg 2015 (. برنامه بیست منظوره هند از آنجایی در حوزۀ 
سیاستگذاری تعاون این کشور حائز اهمیت است که هدف خود را مبارزه با فقر در مناطق روستایی قرار داده و ازاین جهت، ابزار 
تعاونی ها، یکی از مهمترین بازوهای تحقق هدفش محسوب می شوند. بر همین اساس است که سیاستهای ملی حوزۀ تعاون این 
کشور که نخستین بار در سال 2002 توسط وزارت کشاورزی هند تدوین شد، تأثیر عمیقی از برنامه بیست منظوره پذیرفته است.
این امر را از ارتباط متولی تصمیم سازی این حوزه، یعنی وزارت کشاورزی کشور هند می توان فهمید. درواقع در هندوستان، مسئلۀ 
تعاون بیشتر از هر چیز دیگر ذیل مباحث حوزۀ کشاورزی و روستایی این کشور)با بیشترین جمعیت روستانشین در جهان(تعریف 
شده است. باوجود اهمیت گروه هدف جوانان، حتی در سند سیاست ملی حوزه تعاون این کشور نیز رد و نشان های از جوانان 
و حتی دانشجویان دیده نمی شود و همچنان بر توانمندسازی تعاونی های کشاورزی و روستایی و تأمین مسکن برای فقرا در کنار 
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 Multi(. توانمندسازی زنان، تأکید شده است. عّلت اتخاذ این سیاست ها نیز، رشد سریع لیبرالیسم و جهانی شدن عنوا ن شده است
)6 .p .2002 .State Cooperative Societies ACT

کمرنگ شدن فعالیت های تعاونی های کشور هند در دهۀ 1990 میالدی نگرانی برخی از پژوهشگران این حوزه را در پی داشته 
است )برای مطالعه بیشتر بنگرید به: اویچاندران و واسانتانیک ؛ بوتالینگام در »پارانجوتی و دونگر، [ب یتا] «(. متعاقبا دولت هند 
نیز عدم استفاده ز ظرفیت 400 میلیونی وجود نیروی انسانی جوان در ساختار اقتصادی خود را جدی گرفت و مجموع های از 
سیاست های حمایتی را در راستای تشویق جوانان به فعالیت در تعاونی ها در دستور کار خود قرارداد که به ذکر برخی از این موارد 

خواهیم پرداخت:
1. طرح ترویج روحیه استقبال از خطر: دولت هند به دنبال این است تا با ترویج روحیه مخاطره پذیر، قدرت ریس کپذیری و 
روحیه این کار را در جوانان کشور باال ببرد تا در این صورت امکان رشد اقتصادی خود را نیز افزایش دهد. بدین منظور، جایزه ای 
تحت عنوان »جایزه ملی ماجراجویی تنزینگ نورگای « را را هاندازی کرده است که در آن هرساله به جوانانی که بیشترین و 
 Tenzing Norgay National Adventure Award.(. پرمخاطر هترین سفرهای ماجراجویانه را داشت هاند، جوایزی اهدا می شود

)2019
2. بهبود یکپارچگی مّلی : جهت افزایش حس یکپارچگی مّلی، انتقال دانشجویان به نقاط مختلف کشور برای افزایش حس 
میهن پرستی آنان به همراه بسط ارزش های سکوالریستی و سوسیالیستی و تقویت روحیۀ بردباری مذهبی در این کشور است تا 
احساس یگانگی و وحدت ملّی بی شازپیش ایجاد شود. بر همین اساس، کم پهای ادغام ملّی جهت تسهیل انتقال دانشجویان در 
اقصی نقاط این کشور مهیا شده است. افزایش حس تعلق دانشجویان به کشور سبب می شود تا آنان نگاه خود را صرفاً معطوف 
به منطقه محل سکونت خود نکنند و به ظرفیت های سایر مناطق این کشور پهناور توجه الزم را داشته باشند )بنگرید به: دونگر 

در »پارانجوتی و دونگر، ]بی تا[(
3. طرح خدمات ملی : در این طرح که چیزی شبیه به »اردوهای جهادی « در ایران است، دانشجویان با شکل داوطلبانه به 
فعالیت در مناطق کمتر برخوردار می پردازند. مرمت و بازسازی مدارس و بیمارستان ها ازجمله فعالیت های این طرح است که 
حس همکاری و تقویت روحیه تعاون در دانشجویان را افزایش می دهد. این طرح در هند زیر نظر وزارت ورزش و جوانان هند 

)National Service Scheme. 2020( فعالیت می کند
4. طرح آموزش جوانان: با بهره گیری از ظرفیت سازما نهای خیریه و داوطلب فعال در حوزۀ آموزش کشور، سازمانی تحت 
عنوان NYK در دهۀ 1970 میادی تأسیس شده است که به امر توانمندسازی و آموزش نواحی کمتر برخوردار باهدف ایجاد 
 Nehru Yuva Kendra Sangatham.(خوداشتغالی می پردازد. این طرح نیز زیر نظر وزارت ورزش و جوانان هند اداره می شود

)2020
5. سیاست خریدوفروش: فروشگاه های دانشگاه ها و مدارس بایستی تعاونی های دانشجویی را در تهیه اقالم خود در اولویت 
قرار دهند. همچنین بستر خرید اقساطی برای دانشجویان از تعاونی های دانش آموزی و دانشجویی مهیا شود(بنگرید به: پیچای و 

گوپال سامی در »پارانجوتی و دونگر،]بی تا[.(«
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6. تخصیص یارانه های ده ساله و پایین آوردن نرخ بهره وام های بانکی برای تعاونی های دانشجویی )ر.ک. به: بوتالینگام در 
»پارانجوتی و دونگر، ]بی تا[ .(«

7. آشناسازی دانشجویان با تعاونی های دانشجویی در روز آشنایی دانشگاه و تعیین هفتۀ تعاون در دانشگاه ها: روز معارفه 
دانشجویان بهترین فرصت برای تبلیغ تعاونی های برتر دانشجویی و ایجاد انگیزه برای دانشجویان جدیدالورود است )پارانجوتی و 
دونگر، ]بی تا[، ص. 111(. همچنین دولت هند، هفته تعاون را در ایام بازگشایی دانشگا هها و در وسط ایام تحصیلی تعیین کرده 
 ICA.( برگزار می شود )است. این هفته بیش از 65 سال است که در کشور هند از 14 نوامبر تا 20 نوامبر ) 24 آبان تا 30 آبان

)2013
8. برگزاری مسابقات دوره ای با موضوع تعاون در نشریات دانشگاهی و تغییر حداقل سن عضویت در تعاونی ها از 18 سال 

به 15 سال )پارانجوتی و دونگر، ]بی تا[، صص. 114 - 111(.
9. تعیین جایزه مّلی جوانان برای جوانان فعال ) 15 تا 30 سال(. جایزه ملی جوانان به افرادی داده می شود که خدمات ارزنده 
به جامعه خود عرضه داشته باشند. این جایزه در سال به 25جوان و2سازمان فعال جوانان در امور داوطلبانه اهدا می شود که البته 

)Ministry of Youth Affairs. 2020(می تواند شامل تعاونی ها نیز باشد

توصیه های سیاستی: 

آنچه از هند در باب تعاونی های جوانان می آموزیم
مهمترین نکته ای که از بررسی سیاست های حوزه تعاونی ها در کشور هند می توان آموخت این است که این کشور، قبل از 
تعریف هر نوع بسته حمایتی از تعاونی های جوانان، تاش کرده تا تعریفی از موضوع داشته باشد؛ بنابراین، تعاونی های جوانان را 
مربوط به گرو ه سنی افراد 15 سال تا 30 دیده که عموماً در قالب تعاون یهای دانشجویی یا آموزشگاهی فعالیت می کنند. پس از 
تعریف نوع تعاونی مدنظر خود، سیاست هایش را بلندمدت و معطوف به ترویج فرهنگ تعاون گرایی و تقویت روحیه کار جمعی 
در میان جوانان داشته است؛ بنابراین، بیشتر تصمیمات تعاونی های جوانان، مربوط به وزارت امور جوانان هند است تا وزارت 
کشاورزی و رفاه کشاورزان این کشور ب هعنوان متولی حوزۀ تعاون هند )الزم به ذکر است که هند 57 وزارتخانه دارد و دولت 

بزرگی محسوب می شود( .
1. تعریف سهمی از اردوهای جهادی با همکاری سازمان بسیج مستضعفین، جهت تکمیل اوقات فراغت دانشجویان در ایام 
تابستان با »همکاری وزارت ورزش و جوانان « و »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« باهدف گسترش فرهنگ تعاون و همکاری 

در مناطق کمتر برخوردار و تقویت روحیه یکپارچگی مّلی و توجه به ظرفیت همۀ مناطق کشور در میان دانشجویان.
2. تغییر زمان هفته تعاون در کشور: هفته تعاون در ایران بین روزهای 13 شهریور تا 19 شهریور برگزار می شود. در این ایام، 
دانشگاه ها که دربرگیرنده بیشترین جمعیت جوان کشور هستند، تعطیل بوده و لذا بهر های از این رویداد نخواهند برد. پیشنهاد 
می شود که هفته تعاون در ایران نیز به تاریخ دیگری موکول شود که در آن دانشگاه ها فعال بوده و با همکاری معاونت فرهنگی 
»وزارت عتف،« می توان در دانشگاه هایی که زمینه های فعالیت دانشجویی بیشتری دارند )همچون دانشگاه های مادر(، برنامه های 
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ویژه ای تدارک دید و یا ای نکه هفته تعاونی، مخصوص تعاون یهای دانشجویی تحت عنوان »هفتۀ تعاون دانشجویی « در طول 
ایام سال تحصیلی دانشجویان با همکاری وزارت »عتف « راه اندازی شود تا به فرهنگ تعاون در میان جوانان تحصیلکرده به 
درستی پرداخته شود. الزم به ذکر است، روز جهانی تعاون، از سال 1995 و طبق قطعنامه 90 / 47 مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد، 4 جوالی برگزار می شود)United Nation Assembly. 1995( که برای سال 1399 تقویم شمسی، مصادف با 20 تیرماه 
خواهد بود. لذا آغاز هفته تعاون با روز جهانی تعاون تأمین کننده هدف فوق نخواهد بود. از این نکته نیز نباید غافل شد که هفته 
تعاون در هر کشوری در بازۀ زمانی خاصی برگزار م یشود. مثاً در کانادا، هفته تعاون بین 13 اکتبر تا 19 اکتبر )22 مهر تا 28 مهر(
برگزار می شود)Ontario CooperativeAssociation. 2020(و درباره هند نیز پی شتر توضیح داده شد که هفته تعاون آن در آبان 
ماه )24اُم تا 30 اُم( تقویم خورشیدی برگزار می شود؛ بنابراین هفتۀ مشخص جهانی برای ترویج این فرهنگ وجود ندارد و این 

امر در اختیار کشورهای مختلف قرارگرفته است.
3. تعیین جایزه ملی جوانان از سوی وزارت ورزش و جوانان برای 10 جوان ایرانی اثرگذار و فعال در زمینۀ مسائل اجتماعی 
کشور و 2 سازمان مرد منهاد برتر که اکثریت اعضای آن را جوانان تشکیل داده و یا در زمینه مسائل مربوط به جوانان فعالیت 
عمده ای داشته اند. وزارت تعاون می تواند در این جایزه مشارکت داشته و تعاونی برتر جوانان را نیز معرفی و عالوه بر تقدیر و 

تشکر، تسهیالتی برای فعالیت های آتی آنان در نظر آورد.
4. معرفی تعاونی های دانشجویی در روز معارفه دانشجویان با دانشگاه ها: روز آشنایی دانشجویان با دانشگاه معموالً به 
مسائلی همچون معرفی نهادها و بخش های مختلف دانشگاه میزبان می گذرد. در این راستا، با همکاری معاونت فرهنگی وزارت 
»عتف « می توان تعاونی های فعال و یا برتر هر دانشگاه در روز آشنایی دانشجویان، همچون تشکل های دانشجویی، معرفی 
گردند. دستاوردهای احتماال اقتصادی این تعاونی ها می تواند ترغیب کننده جوانان عالقه مند به فعالیت در کار اقتصادی و تمرین 

مردم ساالری نیز باشد.
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بررسی مقاالت حقوقی حوزه تعاونبررسی مقاالت حقوقی حوزه تعاون

خالهص سیاستی شماره خالهص سیاستی شماره 2222
اتبستان اتبستان 13991399
تهیه شده ردکارگروه حقوقیتهیه شده ردکارگروه حقوقی
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مخاطبان گزارش 

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دفتر معاونت تعاون وزارتخانه و مدیرکل دفتر آموزش، 
تحقیقات و ترویج تعاونی ها. 

پیام های کلیدی گزارش

    بررسی مقاالت تارنمای »گفتمان تعاون« و یافتن تنها 8 مقاله با موضوع حقوقی و یافتن 

28 مقاله حقوقی در حوزه تعاون از سایر پایگاه های علمی کشور. 

    ضعف کیفی مقاالت حقوقی تارنمای »گفتمان تعاون« از نظر محتوایی و ساختاری؛ 

    ســطح باالی علمی مقاالت حقوقی یافت شــده از پایگاه های علمی کشور در مقایسه با 

مقاالت تارنمای »گفتمان تعاون«.

گزینه ها و توصیه های سیاستی:

    توجه بیشــتر به موضوعات و مســائل حقوقی به خصوص مشکالت عملی تعاونی ها در 

سطح قوانین و دادگاه ها و برون سپاری آن  ها به دانشکده های برتر حقوق در سراتاسر کشور و ارائه 

خروجی حل مسائل و مشکالت مذکور در قالب مقاله؛

    برگــزاری همایــش علمی در حوزه تعــاون و فراخوان جهت پذیــرش مقاالت علمی به 

خصوص در بعد حقوقی؛

    اختصاص دادن بخش معینی از نشــریه های تخصصی حــوزه تعاون به مقاالت حقوقی 

این حوزه؛
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3

خالصه اجرایی   
در این نوشــتار مقاالت حقوقی حوزه تعاون مورد بررســی و تحلیل قــرار گرفتند.  طی این 
پژوهش نخســت مقاالت موجود در تارنمای »گفتمان تعاون« مورد بررســی قرار گرفت که از 
میان آن ها تنها 8 درصــد آن ها به موضوعات حقوقی پرداخته اند.  این مقاالت که اکثرا توســط 
مسئولین وقت معاونت تعاون و در سال های 90 تا 93 نگارش یافته اند، از نظر کیفی مورد توجه 
نمی باشند. پس از بررســی تارنمای »گفتمان تعاون«، به جســت و جو مقاالت حقوقی حوزه 
تعاون در پایگاه های مختلف پرداخته شــد که حاصل این جست و جو، 28 مقاله در این زمینه 
اســت. مقاالت یافت شده در این زمینه برخالف مقاالت موجود در تارنمای گفتمان تاون هم از 

نظر درجه و اعتبار و هم از نظر محتوا در سطح بسیار باالتری قراردارند.
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از میان 157 مقاله ثبت شــده در تارنمای »گفتمان تعاون« با تسامح می توان گفت که تنها 8 
مقاله  به مســائل و موضوعات حقوقی تعاون پرداخته اســت. کامال مشخص است که این سهم 

5 درصدی از مجموع مقاالت به هیچ عنوان متناسب با اهمیت بعد حقوقی تعاون نمی باشد. 
جدول شماره 1. مشخصات مقاالت حقوقی تارنمای »گفتمان تعاون«

عــالوه بر فقدان کّمی مقاالت حقوقی موجود در تارنمــای »گفتمان تعاون«، بعد کیفی این 
مقاالت هم به دالیل ذیل جای تامل و بازبینی دارد:

1- محتوای اکثر این مقاالت بیش از آنکه در مقام مقاله باشــند، چیزی شــبیه یادداشت و یا 
گزارش هستند.

2- ساختار رایج در مقاالت علمی ) تعداد صفحه، فهرست، ارجاع دهی و ...( در اکثر آن ها 
رعایت نشده است.

3- عنوان مجله ای که این مقاالت در آن ها به چاپ رســیده اند، در هیچکدام از این 8 مقاله 
مشخص نمی باشد و در نتیجه درجه و اعتبار مقاالت مذکور نیز مشخص نمی باشد.

4- اکثر این مقاالت اگرچه که دارای محتوایی حقوقی می باشــد، اما توسط اشخاصی نوشته 
شده است که دارای تحصیالت حقوقی نمی باشند. 
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بررسی پایان نامه های حقوقی حوزه تعاونبررسی پایان نامه های حقوقی حوزه تعاون

5

پس از جســت وجو و کاوش در پایگاه مجالت تخصصی نــور )نورمگز(، پایگاه اطالعات 
علمی جهاد دانشــگاهی )ســید(، پورتال جامع علوم انســانی و پایگاه مقــاالت کنفرانس ها، 
همایش ها و ژورنال های علمی )ســیویلیکا(، تعداد 28 مقاله حقوقی در حوزه تعاون یافت شد 

که هیچکدام از آن ها در تارنمای »گفتمان تعاون« موجود نمی باشد. 
جدول شماره 2. مشخصات پایان نامه های حقوقی یافت شده در چهار پایگاه علمی مذکور
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تحلیل مقاالت حقوقی حوزه تعاونتحلیل مقاالت حقوقی حوزه تعاون

            نمودار شماره1 : نمودار درجه علمی مقاالت بررسی شده

7

پس از تجزیه و تحلیل 28 مقاله حقوقی در حوزه تعاون، موارد ذیل به عنوان نتایج تحلیلی از 
آن ها حاصل آمد که به شرح ذیل بیان می گردد:

1-  درجه علمی مقاالت: از مجموع مقاالت حقوقی، 14 عدد در مجالت علمی- پژوهشی،  
3 عدد در مجالت علمی- ترویجی و 2 عدد در مجالت علمی- تخصصی به چاپ رسیده اند 

و 9 عدد از مقاالت هم در همایش ها و کنفرانس ها مورد پذیرش قرار گرفته اند.
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2- بازه زمانی نگارش: از مجموع مقاالت یافت شــده، 1 عــدد در دهه ی هفتاد، 5 عدد در 
دهه ی هشتاد و 22 عدد در دهه نود نگارش یافته است. این رشد فزاینده مقاالت حقوقی در دهه 

اخیر، نشان دهنده ی توجه و ورود بیش از پیش جامعه حقوقی به حوزه تعاون می باشد.

یع زمانی مقاالت بررسی شده               نمودار شماره2 : نمودار توز
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9

3- موضوع مقاالت: از مجموع مقاالت یافت شــده، 24 پایان نامه به مباحث ســاختاری و 
شــکلی تعاونی ها، 8 پایان نامه به مبانی و مســائل ماهوی تعــاون و 4 پایان نامه هم به مباحث 

کیفری و جنایی تعاونی ها پرداخته اند.

        نمودار شماره3 : نمودار حیطه موضوعی مقاالت بررسی شده
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در نوشــتار حاضر ما نخســت مقاالتی را که در تارنمای »گفتمان تعاون« موجود بود، مورد 
بررســی قراردادیم که تنها در 5 درصد آن ها به موضوعات حقوقی پرداخته شده بود؛ البته عالوه 
بر کّمیت اندک، بایستی به ضعف کیفی مقاالت مذکور هم اشاره کرد که از جمله این ضعف ها 
می توان به نداشــتن ساختار علمی رایج و محتوای گزارشــی و یادداشتی آن ها اشاره کرد. اما از 
بررســی مقاالت حقوقی حوزه تعاون در پایگاه های علمی متفاوت، تعداد 28 مقاله یافت شــد 
که حجم بیشتر این مقاالت دارای درجه علمی -پژوهشی می باشند )حدود 46 درصد(. عالوه 
بــر درجه علمی، بازه زمانی نگارش اکثریت مقاالت مذکور در دهه 90 می باشــد )حدود 80 
درصد( که این دو نشانگر اهمیت مسائل حقوقی حوزه تعاون در نظر صاحب نظران رشته حقوق 

به خصوص در سال های  اخیر می باشد.  بر همین اساس توصیه می شود که:
  معاونت تعاون و به خصوص دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی ها نســبت به مسائل 
و موضوعات حقوقی حوزه تعاون به خصوص مشــکالت عملی تعاونی ها در ســطح قوانین و 

دادگاه ها توجه و اهتمام بیشتری داشته باشند.
  برقراری ارتباط با جامعه دانشــگاهی رشته حقوق و دانشکده های برتر حقوق در سراتاسر 
کشور و برون سپاری موضوعات، مسائل و مشکالت حقوقی به آن ها؛ بدین ترتیب خروجی این 
برون ســپاری مبنی بر ارائه راهکار و راه حل برای  مسائل و مشــکالت حقوقی مذکور در قالب 

مقاله ظهور پیدا می کند. 
  برگــزاری همایش علمی و فراخوان پذیرش مقالــه در موضوعات مختلف حوزه تعاون به 

خصوص از بعد حقوقی.
  اختصاص دادن بخش معینی از مقاالت نشــریه های علمی حوزه تعاون ) مانند نشــریه 

تعاون و کشاورزی یا همیار( به موضوعات حقوقی حوزه تعاون.
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منابع:منابع:

11

ر.ک. به مقاالت حوزه تعاون در تارنمای »گفتمان تعاون« )بخش مقاالت( به آدرس:                                                                   
 http://coop.mcls.gov.ir/

ر.ک. به تارنمای »پرتال جامع علوم انسانی« به آدرس:  
http://ensani.ir/

ر.ک. به پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی به آدرس:  
https://www.sid.ir/fa/journal/

ر.ک. به پایــگاه مقاالت کنفرانس هــا، همایش ها و ژورنال های علمــی در تارنمای   
»سیویلیکا«  به آدرس:

https://www.civilica.com/
ر.ک. به پایگاه مجالت تخصصی نور در تارنمای »نورمگز« به آدرس:  

https://www.noormags.ir/
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مخاطبان گزارش 

معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی؛ معاونت قوانین مجلس     
شورای اسالمی؛ فراکسیون تعاون مجلس شورای اسالمی. 

پیام های کلیدی گزارش

در حوزه تعاون، تنها قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 05 دارای مقررات جزایی است و به علت آن که در قانون     

بخش تعاونی مصوب سال 07 ، سخنی از مباحث جزایی نرفته است، بنابراین میان بخش جزایی قانون شرکت های 

تعاونی و قانون بخش تعاونی مغایرتی دیده نمی شود؛ در نتیجه مقررات مذکور در رابطه با حوزه تعاون همچنان معتبر 

و قابل استناد هستند. 

در مورد شرکت های تعاونی سهامی عام هم با وجود دارا بودن ماهیت جدید و جدا از شرکت های سهامی، به علت     

خالء قانونی در این زمینه، بایستی همچنان احکام عمومی شرکت های سهامی را در  خصوص این نوع جدید از 

شرکت ها تسری داد که از جمله این احکام بخش جزایی الیحه قانونی اصالح قانون تجارت مصوب سال 07 می باشد.

گزینه های سیاستی موجود

تجمیع احکام کیفری حوزه تعاون ذیل یک بخش از قانون جامع حوزه تعاون؛    

تعیین موارد و مسائل مورد نیاز در حوزه تعاون که نیازمند ضمانت اجرای کیفری می باشند.    

تعیین مجازات متناسب )از جهت کیفی و کمی( با جرایم حوزه تعاون؛    

تعیین قواعد رسیدگی به جرایم حوزه تعاون با توجه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور و مقتضیات آن )همچون     

اصل سرعت و اصل اعتماد(؛

داشتن نگاه جرم شناسانه و پیشگیرانه در تدوین و تنظیم مقررات جزایی حوزه تعاون؛    
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 خالصه اجرایی   
یکی از ابعاد و جنبه های حقوق تعاون، مباحث و مسائل کیفری مرتبط با تعاونی هاست. به طور کلی فلسفه حقوق کیفری و 
جرم انگاری برخی از اعمال و رفتارها، تضمین حقوق شهروندان یک جامعه در دستگاه های اجرایی و قضایی می باشد )اردبیلی، 
1392(. بنابراین می توان فلسفه تنظیم قواعد کیفری را در حوزه تعاون، تضمین حقوق تعاونی ها و اعضای آن ها و همچنین حسن 
اجرای قوانین این حوزه دانست. از این رو در نوشتار حاضر، نخست قوانین و مقررات کیفری حوزه تعاون با دقت شناسایی و 
احصاء گردیده و سپس با تحلیل این قوانین، حیطه شمول هریک از آن ها مشخص می گردد. در آخر هم با ذکر خالءها و نواقص 

قوانین و مقررات مذکور، نکاتی در راستای به روزرسانی صحیح مقررات این حوزه ارائه می شود.

احصاء قوانین و مقررات کیفری حوزه تعاون و تعیین حیطه تحت شمول هریک از آن ها
ضمانت اجراهای کیفری در حقوق تعاون، در واقع ضمانت اجرای اصول و مقررات حوزه تعاون می باشد. در این رابطه 
می توان گفت که حمایت کیفری مقنن از بخش تعاون به دو صورت می باشد: الف( حمایت خاص ب( حمایت عام؛ حمایت 
خاص مقنن در واقع مقررات کیفری است که در قانون مختص بخش تعاون، تنظیم و تدوین گردیده  است و حمایت عام 
قانونگذار، مقررات کیفری است که به طور عام در قوانین مادر همچون قانون مجازات اسالمی یا قوانین دیگر همچون قانون 
تجارت، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری، قانون کار، قانون مالیات های مستقیم و ... بیان گردیده 

است )خورشیدی نژاد، 1395(. 
در حقوق ایران در حوزه تعاون تا کنون سه قانون به تصویب رسیده است؛

1- قانون تجارت مصوب سال 1311، مواد 190 – 194؛
2- قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و اصالحیه سال های 1350، 1352 و 1354؛

3- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 1370 و اصالحیه سال های 1373 و 1393؛
در تحلیل قوانین مذکور، بایستی گفت که مواد 190 تا 194 قانون تجارت صراحتا توسط قانون شرکت های تعاونی)ماده 
148( نسخ گردید. اما در مورد نسخ قانون شرکت های تعاونی توسط قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران 
بحث و اختالف نظر وجود دارد. در این میان، عده ای معتقدند که قانون بخش تعاونی به عنوان قانون جدید، جایگزین قانون 
شرکت های تعاونی شده است. در واقع براساس جایگزینی و همچنین حکم ماده 71 قانون بخش تعاونی مبنی بر اینکه »کلیه 
قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است«، حکم به منسوخ بودن قانون شرکت های تعاونی و مقررات کیفری موجود در 
آن داده اند. اما در مقابل اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران نظر دیگری دارند؛ ایشان معتقدند که ذکر کلمه »مغایر« در ماده 71 
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قانون بخش تعاونی سبب شده است تا آن بخش از قانون شرکت های تعاونی سال 1350 را که مغایر با قانون بخش تعاونی سال 
1370 نمی باشد، همچنان پابرجا و معتبر بدانیم. یکی از این بخش ها، بخش مقررات و مجازات های کیفری می باشد که در فصل 
بیست و یکم قانون شرکت های تعاونی در قالب مواد 126 تا 132 بیان شده است؛ چرا که در قانون بخش تعاونی سال 1370 در 
هیچ ماده ای به مقررات و مجازات های کیفری این حوزه پرداخته نشده است. بنابراین مغایرت در این بخش، اساسا سالبه به انتفاء 

موضوع است )نکویی، 1389(.
در همین زمینه نیز باید توجه داشت که مهمترین عامل در نسخ ضمنی قانون، اراده قانونگذار است؛ در واقع نسخ قانون یک 
امر استثنایی و خالف اصل است که بایستی در تصمیم قانونگذار مبنی بر آن هیچ شک و تردیدی نباشد )کاتوزیان، 1390(. عالوه 
برآن در علم اصول یک قاعده مشهور در باب تعارض ادلّه وجود دارد مبنی براینکه »الجمع مهما امکن اولی من الطرح«؛ یعنی 
جمع بین دو یا چند دلیل متعارض تا جایی که امکان پذیر است، بهتر از دور انداختن هر دو یا یکی از آن دو دلیل است )قافی و 
شریعتی، 1392(.  این قاعده که یک امر بدیهی و عقلی است، در علم حقوق بیانگر آن است که تا آن  جا که دو قانون باهم قابل جمع 
می باشند، حکم به فسخ قانون سابق نمی دهیم مگر آن که قانون جدید در آن امر با قانون قدیم مخالفت و مغایرت داشته باشد؛ که 
در این صورت، حکم قانون قدیم در آن امر منسوخ به حساب می آید )کاتوزیان، 1390(. بنابراین بایستی اذعان کرد که فصل بیست 
و یکم قانون شرکت های با عنوان مجازات ها، مغایرتی با قانون بخش تعاونی نداشته و همچنان دارای اعتبار و نفوذ قانونی می باشد.
نکته آخری که در این بخش باید بدان پرداخت، مقررات کیفری قالب جدید تعاونی ها یعنی شرکت های تعاونی 
سهامی عام است که در دهه اخیر پدید آمده اند و مبانی قانونی یافته اند. از یک سو عدم تبیین دقیق این نوع از شرکت ها 
و از سوی دیگر عدم سابقه ی قانونی این قالب در نظام حقوقی ایران و حتی سایر کشورها، سبب شده است تا پیرامون 
ماهیت این نوع از شرکت ها میان حقوق دانان اختالف ایجاد شود. برخی حقوق دانان این نوع از شرکت ها را زیرمجموعه  
شرکت های تعاونی متعارف به حساب می آورند و در مقابل دسته دیگر قالب مذکور را زیرمجموعه شرکت های سهامی 
و نوعی از آن به شمار می آورند. اما به نظر می رسد همانطور که برخی از پژوهشگران گفته اند، این نوع از شرکت ها 
دارای یک ماهیت جدید می باشند و ذیل هیچ کدام از دو عنوان تعریف نمی گردد. اما با توجه به اینکه در مقررات جاری 
کشور، احکام خاصی در رابطه با این نوع شرکت ها به مانند سایر شرکت های تجاری و تعاونی وجود ندارد، متاسفانه در 
این زمینه با خالء قانونی روبه رو هستیم. با این حال به نظر می رسد تا زمانی که احکام خاص این نوع شرکت ها در قالب 
قانون بیان نگردیده است، احکام عمومی شرکت های سهامی عام و خاص قابل استفاده و تسری در شرکت های مذکور 
می باشد )پورسید و مطهرپور، 1391(. از جمله این احکام عمومی، بخش جزایی شرکت های سهامی که می توان نسبت 

به شرکت های تعاونی سهامی عام تسری داد.

تحلیل مقررات کیفری قانون شرکت های تعاونی
همانگونه که اشاره شد، در حال حاضر تنها مقررات کیفری که مختص حوزه تعاون تدوین و تصویب گردیده باشد، مقررات 
کیفری قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 می باشد. این مقررات در فصل بیست و یکم قانون مذکور در قالب 7 ماده و 
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2 تبصره و تحت عنوان »مجازات ها« بیان شده است. درباره مقررات کیفری الیحه قانونی اصالح  قسمتی از قانون تجارت مصوب 
سال 47 هم بایستی متذکر گردید که همانگونه که در قسمت قبل بیان شد، این مقررات مختص شرکت های سهامی می باشد که 
تنها درمورد شرکت های تعاونی سهامی عام، به علت عدم قانونگذاری خاص در این زمینه قابل استناد و ارجاع می باشد. پس از 

ذکر این مقدمات به شرح مقررات کیفری قانون شرکت های تعاونی می پردازیم. 
در قانون شرکت های تعاونی 5 مورد جرم انگاری و مورد کیفری واقع شده اند که به شرح ذیل می باشد:

1- ارتکاب اعمال زیان آور همراه با سوءنیت اعضاء هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل )ماده 126(؛
2- گزارش خالف واقع هریک از اعضاء هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل به مجمع عمومی )ماده 127(؛

3- خیانت در امانت هریک از اعضاء هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل و یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی 
)ماده 128(؛

4- گزارش خالف واقع حساب رسان )ماده 129(؛
5- ایراد خسارت به شرکت توسط اعضاء آن به وسیله عدم انجام تعهد در معامله با شرکت مذکور )ماده 130(؛

عالوه بر 5 ماده مذکور که به جرم انگاری مسائل باال پرداخته شده است، دو ماده دیگر به مسائل آیین دادرسی تعاونی ها 
اختصاص یافته است؛ در ماده 131 به معافیت وزارت تعاون از هزینه دادرسی در تعقیب مجرمین جرایم مذکور اشاره شده است 
و در تبصره آن نیز این نکته مهم بیان شده است که رسیدگی به دعاوی مذکور در حوزه تعاون خارج از نوبت و به سرعت به 
عمل می آید که مزیت مهمی برای تعاونی ها به شمار می رود. در ماده 132 هم به چگونگی اعالم مراتب کیفرخواست به شرکت یا 
اتحادیه مربوط و آثار این اعالم پرداخته شده است. براساس تحلیل فوق، تاحدودی نقاط ضعف مقررات مذکور مشخص گردید. 
در هرحال به نظر می رسد اصلی ترین نقاط ضعف در ذیل سه مبحث قلمروی جرم انگاری، تعیین مجازات متناسب با جرم و آیین 

رسیدگی به جرایم حوزه تعاون قابل طرح می باشد.

1- قلمروی جرم انگاری:

با وجود آنکه مقررات قانون مذکور، یکسری از مسائل و مباحث کیفری شرکت های تعاونی را در برگرفته است و تا حدودی 
در این زمینه کارگشا می باشد، اما باید دانست که مسائل و مباحث مختلف دیگری در حوزه تعاون وجود دارد که باید دارای 

ضمانت اجرای کیفری باشند و در این زمینه جرم انگاری نیز صورت گیرد.
    از این رو جهت روشن شدن  نقایص قانون مذکور، به چند مورد از مهم ترین مواردی که  

قابل جرم  انگاری هستند، به عنوان نمونه اشاره می گردد:
1- ممانعت از حضور اعضا در جلسات مجامع عمومی

2- خدعه و نیرنگ افراد غیر عضو جهت معرفی خود به عنوان عضو شرکت و یا شرکت از این طریق در جلسات مجامع 
عمومی

3- عدم دعوت از اعضا برای مجامع عمومی توسط هیئت مدیره
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4- عدم تشکیل به موقع جلسات مجامع عمومی و فوق العاده در موضوعات و مواعد هریک از آن ها
5- عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی جهت تعیین بازرس یا بازرسان توسط هیئت مدیره

6- عدم دعوت بازرسان به مجمع عمومی توسط هیئت مدیره
7- ممانعت یا اخالل در انجام وظایف بازرسان و یا عدم ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز آن ها توسط اعضا هیئت مدیره و 

مدیرعامل
8- عدم رعایت تشریفات و لوازم و مقدمات افزایش سرمایه و به تبع آن عدم رعایت مسائل مربوط به حق تقدم سهامداران.

9- عدم رعایت تشریفات کاهش سرمایه و به تبع آن حق اعضا در تقسیم سهام جدید.
10- پذیرش سمت های موجود در شرکت اعم از هیئت مدیره، مدیرعاملی، بازرسی و ... باوجود علم به عدم دارا بودن شرایط 

آن.
11- عدم تنظیم و تسلیم مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

12- عدم تنظیم صورت حاضرین در مجامع عمومی توسط هیئت مدیره و عدم تنظیم صورتجلسه هر مجمع    عمومی توسط 
هیئت رئیسه

13- عدم رعایت حق رای اعضا در جلسات مجامع عمومی
14- استفاده از اموال و اعتبارات شرکت برای مقاصد شخصی و برخالف منافع شرکت توسط هریک از اعضا و هیئت مدیره 

و مدیرعامل
15- ارائه یا انتشار ترازنامه و صورت دارایی غیرواقعی به منظور پنهان داشتن وضعیت شرکت

16- سوءاستفاده از اختیارات توسط اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل و دیگر کارکنان در جهت منافع خود یا ثالث )پاسبان، 
)1392

    2- تعیین مجازات متناسب با جرم:

عالوه بر نقص در جرم انگاری، در زمینه مجازات های مقرر در قانون شرکت های تعاونی نیز نقص شدیدی وجود دارد. در 

روزگار کنونی که هدف کیفر و مجازات هم پیشگیری از جرم است و هم تنبیه مجرم )اردبیلی، 1393(، مجازات های مقرر در 

قانون شرکت های تعاونی تأمین کننده هیچ کدام از این اهداف نمی باشند. علت اصلی این امر، گذشت زمانی طوالنی  از تصویب 

قانون مذکور و بالاثر شدن مجازات های مالی آن می باشد؛ برای مثال می توان به ماده 127 قانون مذکور اشاره کرد که مجازات مالی 

گزارش خالف واقع به مجمع عمومی را از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال تعیین نموده است. بدیهی است که این مقدار در سال 

تصویب قانون )سال 50( دارای ارزش بسیار زیاد و در نتیجه اثر بازدارندگی باالیی بوده است. اما اکنون با تورم این سال ها، تقریبا 

مجازات های مذکور هیچ ارزش مالی ندارند. با این اوصاف، می توان قائل شد که عمال مجازات های قانون شرکت های تعاونی 

محصور در مجازات سالب آزادی )حبس( می باشد. این در حالی است که مقصود قانونگذار استفاده از مجازات های مالی در کنار 

مجازات های سالب آزادی بوده است و حتی در بعضی موارد، استفاده از هردو مجازات برای یک جرم، مقصود بوده است. بنابراین 
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بایستی در زمینه مجازات های جرایم حوزه تعاون نیز یک تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

3- آیین رسیدگی به جرایم حوزه تعاون:

در مورد آیین رسیدگی به جرایم حوزه تعاون، اگرچه قانون مذکور در دو ماده مباحثی را بیان کرده است که البته در جهت 

رسیدگی سریع و آسان به جرایم تعاونی ها بسیار مثمر ثمر واقع شده است )ماده 131 و تبصره آن(، اما بدیهی است که باوجود 

پرونده های گوناگون در این حوزه، نیازمند قواعد بیشتر و بهتری در جهت آیین رسیدگی به این جرایم هستیم.

ضرورت به روزرسانی قوانین و مقررات کیفری حوزه تعاون

با توجه به بیان نقاط ضعف مقررات کیفری قانون شرکت های تعاونی و ذکر نقایص و کمبودهای آن، به روزرسانی این بخش 

از حوزه تعاون امری ضروری و فوری است. از این رو نکاتی در ذیل مطرح می گردد که توجه به آن ها در تدوین و تنظیم مقررات 

جدید این بخش، کارگشا و موثر خواهد بود:

در تدوین مقررات جدید، بایستی احکام کیفری تمامی انواع تعاونی ها )اعم از شرکت های تعاونی متعارف، شرکت های   -1

تعاونی سهامی عام،  تعاونی های فراگیر ملی( و همچنین اتحادیه های تعاونی را در برگیرد؛ چراکه پراکندگی در مقررات کیفری، 

سبب بروز راه های فرار از قانون برای مجرمین می گردد. 

مقررات کیفری جدید حوزه تعاون بایستی جامع تمامی جرایم این حوزه باشد، که این جامعیت در قلمروی جرم انگاری   -2

نیازمند دقت در قوانین جزایی کشور و کار کارشناسی در این زمینه می باشد.

اگرچه در قانون شرکت های تعاونی، از دو مجازات حبس و جزای نقدی برای جرایم این حوزه استفاده شده است، اما   -3

به نظر می رسد با تامل و توجه بیشتر در تعیین کیفیت و کمیت مجازات ها در مقررات جدید، در تحقق هدف پیشگیری از جرایم 

حوزه تعاون موفقیت بیشتری خواهیم داشت.

4-  یکی از مجازات هایی که عالوه بر مجازات های حبس و جزای نقدی می توان در حوزه جرایم تعاونی ها استفاده نمود، 

مجازات های منع از شغل، حرفه یا کار معین می باشد. اعمال این نوع از مجازات  بیشتر در مواردی است که جایگاه شغلی فرد 

تسهیل کننده فعالیت مجرمانه وی می باشد. البته بایستی جنبه ارعابی و آزاردهنده یا کیفری آن را نیز قابل توجه دانست )اردبیلی، 

1393(. اهمیت این نوع از مجازات در مقایسه با مجازات حبس مشخص می شود؛ چراکه مجازات حبس دارای آثار مخرب تری 

از مجازات ممنوعیت شغلی می باشد و به نظر می رسد استفاده از این نوع مجازات در برابر مجازات حبس در اولویت قرار دارد.

در مقایسه شیوه های مجازات در جرایم حوزه تعاون به نظر می رسد که شاید مجازات جزای نقدی، بهترین شیوه در   -5
جرایم مذکور می باشد؛ چراکه عالوه بر بازدارندگی بیشتری که از سایر مجازات ها می تواند داشته باشد، قابلیت انعطاف بیشتری با 
وضعیت مجرم نیز دارد و آثار مخرب کمتری نیز در بردارد )اردبیلی، 1393(. نکته ی دیگر در جزای نقدی، شیوه تعیین آن می باشد. 
شیوه ای که در قانون شرکت های تعاونی و اکثر موارد قانون مجازات اسالمی وجود دارد، جزای نقدی ثابت است. مهم ترین ایراد 
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این شیوه، تاثیرپذیری آن از نوسان های ارزش پول رایج است؛ برای نمونه مطابق ماده 130 قانون شرکت های تعاونی، جزای نقدی 
جرم ایراد خسارت عمدی به شرکت توسط اعضای شرکت از 5 هزار ریال تا 50 هزار ریال تعیین شده است!! با ذکر مثال مذکور 
کامال مشخص است که در مورد مجازات های مالی جرایم حوزه تعاون، شیوه دیگر تعیین جزای نقدی یعنی شیوه متغیر یا نسبی 
فواید بیشتری دارد و عیوب ذکر شده )کاهش ارزش مبلغ جریمه تعیین شده( دیگر مطرح نمی باشد؛ در این شیوه قانون گذار در 
صدد آن است تا با تعیین جریمه ای بیش از منافع ناشی از جرم، بزهکار را از ارتکاب جرم بازدارد )اردبیلی، 1393(؛ برای مثال 
می توان به ماده 561 بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی اشاره کرد که مجازات قاچاق را، پرداخت جریمه معادل دوبرابر قیمت 

اموال موضوع قاچاق تعیین کرده است. 
در مورد مجازات حبس هم باید متذکر گردید که این نوع مجازات، در بهترین حالت هم دارای آثار مخرب فردی و   -6
اجتماعی می باشد. این آثار مخرب در حبس های کوتاه مدت حتی بیشتر از مزایای این نوع مجازات است. به همین دلیل، قانون گذار 
در قانون مجازات اسالمی نسخه ی مجازات های جایگزین حبس را تجویز نموده است. بنابراین می بایست در تعیین مجازات  

حبس برای جرایم حوزه تعاون، عالوه بر آثار مختلف آن، به قواعد نهاد مذکور نیز توجه الزم داشت.
از آن جا که هدف مجازات عالوه بر تنبیه مجرم و بلکه مهم تر از آن، پیشگیری از ارتکاب جرم می باشد )اردبیلی،   -7
1393(، الزم است تا به مباحث جنایی و جرم شناسانه ی جرایم حوزه تعاون، توجه و نگاه ویژه ای داشته باشیم؛ چراکه هدف 
علم جرم شناسی ناظر بر مرحله پیش از ارتکاب جرم و اعمال مجازات است و با نگاه جرم شناسانه به جرایم این حوزه می توان 

راهکارهای مناسبی جهت پیشگیری از جرم، پیش بینی و تعیین نمود )محسنی، 1394(.
از آن جا که یکی از ابعاد مهم و بلکه اصلی ترین بعد حوزه تعاون، بعد اقتصادی آن می باشد، توجه و رعایت مقتضیات   -8
این بعد از حوزه تعاون امری ضروری و اساسی است. یکی از مقتضیات مسائل اقتصادی و تجاری در دنیای امروز، اصل سرعت 
و اعتماد می باشد )عبدی پورفرد، 1396(. در مسائل و پرونده های کیفری که پیرامون تعاونی ها به وجود می آید، معموأل این دو اصل 
مهم مورد خدشه قرار می گیرند. با توجه به این مطالب و نقش مهم تعاونی ها در اقتصاد کشور، بایستی در به روزرسانی مقررات 
کیفری حوزه مذکور،  قواعد مناسب و کاربردی جهت رسیدگی آسان و سریع به جرایم این حوزه تدوین و تنظیم گردد. از جمله 
این قواعد، می توان از اختصاص شعب خاص به حوزه تعاون نام برد که این امر سبب رسیدگی تخصصی  و نگاه ویژه به جرایم 

و مسائل این حوزه می شود. 

یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
پس از آنکه در نوشتار حاضر به احصاء مقررات کیفری حوزه تعاون و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن ها پرداختیم، ضرورت 

به روزرسانی مقررات این بخش بیش از پیش مشخص گردید. در همین راستا، توصیه های سیاستی ذیل پیشنهاد می گردد:
تشکیل کارگروهی از متخصصین حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری و جرم شناسی جهت تدوین بخش جزایی قانون    

جامع حوزه تعاون؛
تجمیع احکام کیفری حوزه تعاون ذیل یک بخش از قانون جامع حوزه تعاون؛   
تعیین موارد و مسائل مورد نیاز در حوزه تعاون که نیازمند ضمانت اجرای کیفری می باشند.   
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   فراهم سازی بســترهای اجتماعی و اقتصادی پلتفرم های جذب سرمایه گروهی، به عنوان 

پیش نیاز استفاده از روش سرمایه گذاری مذکور

گزینه های سیاستی موجود
   بهره گیری تعاونی ها از ظرفیت های ویژه تأمین مالی سرمایه گذاری گروهی

   طراحی پلتفرم های مناســب جهت جذب سرمایه گذاران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 
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   معرفی و شناساندن روش تأمین سرمایه گروهی به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران

   تقویت نوآوری در فرآیند تولید تعاونی ها به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاران

2
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 خالصه اجرایی   
رکود اقتصادی و کاهش اشتغال ایجادشــده در کشور، منجر به افزایش ظرفیت نیروی کاری 
که فرصت های شــغلی گذشته خود را از دســت داده، شده اســت؛ این امر می تواند بسترساز 
شــکل گیری انواع کسب وکارها نظیر کسب  و کار خانگی باشد که در صورت مدیریت صحیح، 
می تواند زمینه ساز ســرمایه گذاری گروهی در تعاونی ها باشد؛ چرا که بر اساس اعتقاد بسیاری 
از کارشناســان، تعاونی ها در شرایط رکود پیش آمده بیش از هر بخش دیگر اقتصادی، می توانند 
پیشــتاز جهش تولید باشــند. بالفعل شــدن چنین امکانی مســتلزم برنامه ریزی جهت تأمین 

اعتبارهای خرد برای تعاونی ها است.
از این روی این نوشــتار در صدد اســت ضمن معرفی انواع روش های تأمین سرمایه و بیان 
برخــی تجارب موفق بین المللی در این زمینه، با ارائــه راهکارهایی مددکار تعاونی ها  در تأمین 

مالی خود باشد.

3



194

انواع روش های تأمین مالی خردانواع روش های تأمین مالی خرد

روش های تأمین مالی خرد به  لحاظ نظری از تقسیم بندی  خاصی برخوردارند؛ در این بخش 
و در ادامه انواع این روش ها به صورت مختصر تشریح خواهند گردید:

1- مالیه 
روش تأمیــن اعتبار مالیه بــه دو صورت ارزی و ریالــی بوده و غالبا برای ارائه تســهیالت 
بلندمدت در خرید ماشین آالت و تجهیزات به منظور راه اندازی کارخانه ها، سدها و ... که  نیاز 
مالی قابل توجهی دارند، به کار می رود؛ بدین صورت که در مواقعی که فروشــنده کاال حاضر به 
قبول اعتبار اســنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار 
 خریدار از یک موسسه مالی درخواست می کند که وارد معامله شده 

ً
اسنادی نمی باشد، معموال

 پرداخت کند. قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط 
ً
و وجه معامله را به فروشــنده نقدا

اعتباری فعال، میان بانک ایرانــی و خارجی )اعتباردهنده( و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد 
می شود. 

2- غیرقرضی 
این روش که به نام ســرمایه گذاری تأمین کننده منابع مالی )سرمایه گذار( نیز عنوان می شود 
با قبول ریســک ناشی از بکارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح موردنظر، برگشت اصل و سود 
منابع سرمایه گذاری شــده را از عملکرد اقتصادی طرح، انتظــار دارد. در زیر انواع گوناگون این 

روش تأمین اعتبار بیان خواهد گردید: 
2-1- سرمایه گذاری مستقیم 

ســرمایه گذاری مستقیم، مشارکت یک یا چند ســرمایه گذار در سهام ثبت شده یک موسسه 
است که حق وحقوقی را برای ســرمایه گذار ایجاد می کند؛ انتقال دانش فنی، افزایش توانمندی 
نیروی انســانی، مشارکت در سود و زیان، اشــتغال زایی، عدم نیاز به سپردن تعهد مالی، کسب 

تجربه های مدیریتی از جمله مزایای این نوع سرمایه¬گذاری است. 
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    2-2- سرمایه گذاری غیرمستقیم 
سرمایه گذاری غیرمستقیم به این معنی است که سرمایه گذار، از طریق خرید اوراق بهاداری 
نظیر سهام، اوراق قرضه بلندمدت، اوراق مشارکت بین المللی و ... در تأمین مالی پروژه مشارکت 
می نماید. تفاوت این روش با ســرمایه گذاری مســتقیم در این است که در روش سرمایه گذاری 
غیرمستقیم، سرمایه گذار در روند اجرای پروژه دخیل نشده و از نظر مالی تعهداتی نمی سپارد و 
تنها در صورت سود یا زیان پروژه، بر اساس سهم الشراکه داده شده، ضرر یا سود دریافت خواهد 

کرد.
2-3- تجارت متقابل 

در ایــن روش، صادرکننده )واردکننده( متعهد می گردد در قبال کاالهایی که به کشــور دیگر 
صادر )وارد( می کند، یا موسسه سرمایه گذار در قبال فراهم سازی منابع نقدی )سرمایه الزم برای 
خریــد تجهیزات و نیروهای تولید( و غیرنقدی )تجهیــزات، فّناوری، دانش فنی و ...( موردنیاز 
برای اجرای پــروژه، کاالی مرتبط یا غیرمرتبط با کاالی اولیــه را وارد )صادر( نماید. مهم ترین 
روش های تجارت متقابل عبارت اند از: معامالت تهاتر ، خرید متقابل ، افســت ، اوراق قرضه  

و جبران .

 3- بدیعه پردازی 
بدیعه پردازی بیشتر در کسب وکارهای نوظهور مورد توجه قرارگرفته و به تولید ایده های جدید 
و درک نویــن نحوه ارتباط میان مفاهیم کمک می نماید. در گذشــته درباره خالقیت، این تصور 
وجود داشت که خالقیت امری ذاتی بوده و قابل آموزش یا انتقال نیست. این در حالی است که 
گوردون  معتقد اســت جریان خالقیت قابل شرح می باشد و امکان مالحظه آن در فعالیت های 
روزانه وجود دارد. در ســال های اخیر تالش های زیادی در کشــور صورت گرفته تا روش های 
کلیشــه ای و سنتی فعالیت های اقتصادی فردی یا تعاونی جای خود را به روش های تازه و بدیع، 
مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی نوپدید دهد. شکل گیری استارت آپ ها و شتاب دهنده ها در 
کسب وکارهای فردی نیز نشانی بر همین مهم است. تسری این امر به فعالیت  تعاونی ها می تواند 
دریچه های نوینی را در زمینه علم و فّناوری اقتصاد کشور بگشاید؛ چراکه تأمین مالی پروژه هایی 
که برخوردار از ایده های جدید، خالقانه و متمایز هستند همواره یک موضوع هیجان انگیز برای 

محققان کارآفرینی و سرمایه گذاران بوده و هست.
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4- سرمایه گذاری گروهی 
انواع مختلف مدل تأمین ســرمایه گذاری گروهی عبارت اند از: مبتنی بر کمک مالی ، مبتنی 
بر پاداش ، مبتنی بر حقوق صاحبان ســهام ، مبتنی بر وام ، مبتنی بر امتیاز . در ادامه توضیح هر 

یک ارائه خواهد گردید:

1-4- مبتنی بر کمک مالی
در این روش اصل کار برای تأمین سرمایه، اهدا هزینه ها به صاحب طرح بوده و سرمایه گذار 
بدون امید به بازگشــت سود، تصمیم به سرمایه گذاری می گیرد. در این روش ریسک پایین بوده 

و بیشتر در حوزه هنر کاربرد دارد.

2-4- مبتنی بر پاداش
ریســک در این روش پایین است و سرمایه گذار، ســرمایه را به عنوان پاداش به صاحب ایده 

می دهد. این روش بیشتر برای تولید محصوالت پروژه ای کاربرد دارد. 
خاطرنشــان می سازد در هر دو روش مذکور، ســرمایه گذار به دنبال بازگشت سرمایه و سود 

نبوده و سرمایه را به صاحبان طرح اهدا می نماید.

3-4- مبتنی بر حقوق صاحبان سهام
در این روش سرمایه گذاران به اندازه ای که سرمایه گذاری می نمایند، به سود خواهند رسید.

4-4- مبتنی بر وام
در این روش، اجراکننده طرح برای تأمین سرمایه موردنیاز خود وام می گیرد.

5-4- مبتنی بر امتیاز
کاربرد این روش در قیاس با ســایر روش های مذکور، کمتر می باشــد؛ تأمین کنندگان مالی، 
ســهمی از ســود که درصدی از درآمد خواهد بود، را خواهند داشــت به طوری که بیش از یک 
دوره از زمان پرداخت می شــود. پرداخت درآمد دوره ها متفاوت بوده و بیشتر در حوزه فّناوری و 

نوآوری مورد استفاده قرار می گیرد.
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در نمودار زیر انواع روش های تأمین اعتبار به تصویر کشیده شده است:

نمودار 1: انواع روش های تأمین اعتبار
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مروری بر برخی تجارب بین المللی تأمین مالی خردمروری بر برخی تجارب بین المللی تأمین مالی خرد

تأمیــن مالی خــرد در اقصی نقاط جهان، تجــارب متفاوت و موفقی را ثبت کرده اســت؛ در ادامه 
نمونه هایی از این دست عنوان خواهد گردید:

1- سرمایه گذاری گروهی در چاپ کتاب: تاریخچــه جذب سرمایه های خرد به عنوان 
یک مدل تجاری را می توان در قرن هفدهم و در تأمین سرمایه جمعی به صورت پیش خرید کتاب هایی 

که هنوز روند انتشار آن ها آغاز نشده بود در حالیکه آماده چاپ بودند، جستجو کرد.

2- شورایاری ها: پیشــگام دیگر در این مبحث، جنبش های قرن نوزدهم و بیستم در گسترش 
تعاونی هاســت؛ این مدل کــه بر پایه اجتماعاتی همچون شــوراهای محله یــا گروه های عالقه محور 
شــکل می گرفته از تجمیع بودجه های خود برای پرورش ایده های جدید، تولید و پخش محصوالت نو 

به خصوص در مناطق روستایی اروپای غربی و آمریکای شمالی استفاده می کرده است.

3- سرمایه گذاری گروهی در پروژه های عمرانی: در سال 1۸۸۵، زمانی که دولت 
آمریکا نتوانســت بودجه الزم برای ســاخت پایه مجســمه آزادی را تأمین کند، کمپینی توسط یکی از 
روزنامه ها طراحی شــد که موفق گردید مبلغ قابل توجهی را با کمک های کوچِک صد و شــصت هزار 

اهداکننده جمع آوری نماید.

4- سرمایه گذاری گروهی در حوزه هنری: در سال 1۹۹۷، هواداران یک گروه موسیقی 
راک بریتانیایی به نام ماریلیون ، توانستند ۶۰ هزار دالر برای تور این گروه در آمریکا از طریق یک کمپین 
اینترنتی تأمین نمایند. این کمپین بدون دخالت گروه و تنها توســط هواداران طراحی و اجرا شد. پس  از 
این موفقیت، از سال ۲۰۰1 تاکنون، گروه ماریلیون از روش سرمایه گذاری گروهی برای تولید و انتشار 

آلبوم هایش استفاده کرده است.
در صنعت فیلم سازی نیز، جذب ســرمایه خرد، اولین بار توسط کارگردان مستقل سینمای آمریکا، 
مارک تاپیوکینز ، برای ســاخت اولین فیلم بلندش، »خبرنگاران خارجی« مورداستفاده قرار گرفت. بعد 
از اتمام فیلم برداری، کارگردان و تهیه کننده فیلم به این نتیجه رســیدند که ساخت فیلم با بودجه موجود 
امکان پذیر نیســت. از این روی کینز با ایجاد یک وب سایت برای فیلم خود توانست در طول یک سال 

مبلغ صدوبیست و پنج هزار دالر به عنوان هدیه یا سرمایه گذاری تأمین کند.

5- سرمایه گذاری گروهی در بازار فناوری: در حوزه کامپیوتر و نرم افزار، بلندر  اولین 
شــرکتی بود که توانست برای نرم افزار تصویرسازی خود در سال ۲۰۰1 مبلغ صد هزار دالر جمع آوری 

کند؛ این نرم افزار پس از اتمام کمپین به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفت.
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یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستییافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی

اســتفاده از سرمایه های خرد آحاد مردم در زمینه تأمین اعتبار مورد نیاز تعاونی ها که خود نیز 
 مردم نهاد تلقی می گردند، می تواند به عنوان یک راهکار کارآمد توســط آنها به کار گرفته 

ً
ماهیتــا

شود؛ بر همین اساس ضمن بهره گیری از بخش های قبل راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:
   بهره گیری تعاونی ها از ظرفیت های ویژه تأمین مالی سرمایه گذاری گروهی

مدیریت کردن جریان نقدینگی و چگونگی معرفی تأمین سرمایه خرد، برای عامه مردم عاملی 
اســت که تأثیر بسزایی در اثربخشی تعاونی ها دارد )گالشــر ، ۲۰1۵(؛ استفاده از تأمین مالی 
مخاطبان )جمعیت( با ســرمایه گذاری اندک لیک با تعداد باال ســبب تشویق صاحبان ایده ها 
به عملی کردن ایده های خود می شــود )بلفــالم و همکاران ، ۲۰14( و حمایت از کارآفرینان و 

تعاونی ها را به دنبال خواهد داشت. 
 از دیگر مزایای این روش تأمین مالی، همکاری صاحبان ســرمایه با صاحبان ایده است که 
موجبات ایجاد همدلی هرچه تمام تر آنها در راســتای ارج نهــادن به تولید ملی را فراهم می آورد 
)همان(. بر اساس مطالعات ژنگ و همکاران  )۲۰14(، مولیک  )۲۰14( انتظار می رود چنین 

مدل هایی که نیازمند همکاری و همدلی افراد جامعه است، تقرب قلوب را منجر شود. 
بهره گیری تعاونی ها از روش سرمایه گذاری گروهی، مستلزم دو بند زیر است: 

الف. طراحی پلتفرم های مناســب جهت جذب ســرمایه گذاران توســط وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی

اجرای سیستم تأمین ســرمایه گذاری گروهی نیازمند اکوسیستم مالی مردمی است که خود 
نیازمند اکوسیســتم های حمایتی و عوامل قادر جهت اجراســت؛ نکته اساسی به منظور اجرای 
موفق روش تأمین مالی ســرمایه گذاری گروهی، اعتماد اســت. از ایــن روی وجود چارچوبی 

قانون مند، شفاف، برخوردار از سرعت باال همراه با آخرین فناوری های روز پیشنهاد می گردد.
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1 - Loreta Valančienė, Sima Jegelevičiūtė
 2- World Bank

ب. معرفی و شناساندن روش تأمین سرمایه گروهی به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران

از آنجا که روش های تأمین ســرمایه گروهی در میان شعبات مختلف سرمایه گذاری مغفول 
مانده و کمتر مورد استفاده قرار گرفته است، از این روی پیش از بکارگیری این روش و امیدبستن 
به هرگونه حصول نتیجه، می بایست اقدامات مقتضی در راستای معرفی و شناساندن آن به جامعه 

هدف که سرمایه گذاران خرد و تعاونی ها را تشکیل می دهند؛ صورت پذیرد. 
    تقویت نوآوری در فرآیند تولید تعاونی ها به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاران

در زمینــه تأمین اعتبار خرد تعاونی ها، چهار اصل منطقِی محتوای کار، بافت کار، موضوع و 
ارتباطات و سرمایه گذاران، برای دستیابی به هدف مورد توجه قرار می گیرند )ولنسیه1 و همکاران 
، ۲۰14(. در گزارش اطالعات و برنامه های توسعه بانک جهانی۲  )۲۰13( این چنین بیان  شده 
که تأمین ســرمایه گروهی، مبتنی بر سه اصل اساسِی انگیزه، تصمیم گیری و نوآوری است که با 
کمک شــبکه های اجتماعی و فّناوری های ارتباطی کار می کند. از این روی تقویت نوآوری در 
فرآیند تولید تعاونی ها به منظور ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران، یکی از راهکارهای مهم در 

ارتقاء جذب سرمایه گذاری های خرد قلمداد می شود. 

1 - Loreta Valančienė, Sima Jegelevičiūtė
     2 - World Bank
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طبان گزارش 

معاونت تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی    

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی    

فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسالمی    
پیام های کلیدی گزارش

اهمیت انکارناپذیر صنعت گردشگری برای جوامع     

لزوم برقراری ارتباط بین سازمان های دولتی و مردم بومی در صنعت گردشگری    

لزوم رونق گرفتن و بهبود عملکرد تعاونی های گردشگری    
گزینه های سیاستی موجود

ایجاد فضاهای فیزیکی و آنالین برای تعاونی های گردشگری که بتوانند در آن ها محصوالت و خدمات خود را به صورت     

متمرکز به مخاطب ارائه کنند.

ایجاد تسهیالت مالی و قانونی برای تعاونی ها در جهت کمک به ارائه تبلیغات خود در خارج از کشور و جذب گردشگر    

 برگزاری کارگاه ها، کنفرانس ها، همایش ها، فستیوال ها و نمایشگاه های تخصصی در زمینه تعاونی گردشگری با هدف     

آشناسازی افراد بالقوه برای ورود به حوزه تعاونی گردشگری و نیز ارتقای سطح تجربی و علمی فعالین حوزه

برون سپاری مدیریت و برنامه ریزی برای تسهیالت و زیرساخت های گردشگری به تعاونی های گردشگری محلی    
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 خالصه اجرایی   
هرساله خیل عظیمی از گردشگران به سراسر دنیا سفر می کنند و به تبع آن میلیون ها فرصت شغلی ایجاد شده و سرمایه گذاری های 
متفاوتی در حوزه اقتصاد ملی و محلی انجام می شود. اما چنین توسعه ای در حوزه گردشگری بدون تردید تأثیرات بی بازگشتی 
بر جامعه داشته است. سازمان های جهانی برنامه های بسیاری برای حل این مشکالت اجرا کرده اند اما نمی توان انکار کرد که برای 
رسیدن به نتیجه ای قابل قبول، جوامع نیاز به حمایت زیرساخت های قدرتمندی دارند که به صنعت گردشگری و سازمان های 

محلی در رسیدگی به مشکالت یاری رساند. 
ناتوانی سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی در پاسخگویی کامل به نیازهای این صنعت به عنوان بخشی تاثیرگذار بر 
اقتصاد و فرهنگ یک جامعه، نقش تعاونی ها به عنوان یکی از این زیرساخت ها را در این زمینه پررنگ تر می کند. این تعاونی ها 
می توانند با برقراری ارتباط بین دولت، دست اندرکاران و مردم و با اجرای برنامه ها و فعالیت هایی که منافع هردو طرف را تأمین 
می کنند، به توسعه ملی، اقتصادی و اجتماعی کمک نمایند. توسعه تعاونی های گردشگری در کنار کمک به صنعت گردشگری 

همچنین موجب ایجاد فرصت های شغلی برای مردم یک منطقه خواهند شد )محمد و حمزه، 2013(. 
اما نمی توان انکار کرد که این تعاونی ها اگرچه چند سالی است که در ایران تشکیل شده اند اما هنوز به حداکثر کارایی خود 
نرسیده اند. فرزین )1384( در مقاله خود به بررسی نقاط قوت و ضعف تعاونی های گردشگری در ایران می پردازد. یافته های 
پژوهش او از جمله نشان دهنده پایین بودن متوسط اشتغال در آن ها، سهم پایین تعاونی های گردشگری در استان های کمتر 
توسعه یافته، فصلی بودن فعالیت های گردشگری و عدم حضور تعاونی های گردشگری خارجی در ایران است. فرزین همچنین به 
کمبود سرمایه و عدم حمایت وزارت تعاون، عدم وجود رابطه بین نهادها و سازمان های بین المللی گردشگری و تعاونی در جهان 
و منطقه و نیز عدم جهت دهی صحیح مردم برای فعالیت در عرصه های مختلف صنعت گردشگری از طرف وزارت تعاون و سایر 
ارگان های مربوطه و همچنین از کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و در نتیجه ضعف ایده های خالق و کارآفرین سخن می گوید.

اصول تعاونی های گردشگری

احترام به حقوق کارگران   .1
پررنگ سازی ابعاد فرهنگی جامعه از طریق استفاده از محصوالت و خدمات تعاونی های حوزه گردشگری  .2

افزایش مشروعیت بیشتر در روابط پرسنل و ایجاد محیطی دوستانه و مطلوب تر   .3

•ILO, ILO AND COOPERATIVES, COOP NEWS, NO. 2013 ,3. 

مقاصد گردشگری و تعاونی ها
مفهوم مقصد گردشگری به فضایی اطالق می شود که به خاطر وجود مجموعه ای از جاذبه ها و زیرساخت های گردشگری در 
آن، تبدیل به کانون اصلی گردشگری شده است. مدیریت چنین فضاهایی پیچیده بوده و باعث ایجاد سواالتی می شود همچون یک 
مقصد گردشگری به چه تعداد جاذبه احتیاج دارد، یا هر جاذبه تا چه اندازه گنجایش پذیرش گردشگران را در آن واحد دارد؟ با 
توجه به اهمیت این مقاصد گردشگری، نیاز است که گروه های متنوعی از آژ انس ها، سازمان ها یا نمایندگان مستقل در بستر آن ها و 
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1 - Vaidyanathan & Scott
2 -  Saito & Ruhanen
3 - Jesus & Franco
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تحت قوانینی خاص با هم ارتباط متقابل برقرار کنند، اهداف مشترکی تعریف کرده و از راهی تعاونانه برای دستیابی به آن ها تالش 
کنند. در چنین حالتی اگرچه هر عضو تعاونی تجارب خاص خود را خواهد داشت اما ارزش های تعریف شده برای همه یکسان 
خواهد بود و چنین ارزش های مشترکی موجب دستیابی به تجارب رضایت بخش برای همه از جمله گردشگران و دیگر ذی نفعان 
خواهند شد. تعاونی هایی که در این زمینه فعالیت می کنند موجب یکپارچه شدن جنبه های طبیعی، فرهنگی و اجتماعی یک مقصد 
شده و به طرز موثرتری به انتظارات گردشگران پاسخ خواهند داد)وایدیناتان و اسکات1 ، 2012(. به اعتقاد سایتو و روحانن2  
)2017( هیچ سازمانی نمی تواند به تنهایی و بدون مشارکت و همکاری دیگر سازمان ها، موجب توسعه یک مقصد گردشگری 

شود. در واقع ایجاد و توسعه تعاونی ها و روابط مشارکتی بین سرمایه گذاران، پیش نیازی برای توسعه گردشگری پایدار است.
تحت تاثیر رقابت های شدید، نوسان های زیاد، تغییرات سریع و مشتری های روزبه روز قدرتمندتر، بحث تعاونی بین سازمان های 
گردشگری، خصوصا در شرایط دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری می نماید. به اعتقاد جیسوس و فرانکو3  )2016( 
اگر سازمان های مختلف در کنار هم برای جلب رضایت مشتری کار نکنند، نمی توانند تغییر خاصی ایجاد کنند. اعمال تعاونی ها 
را باید به عنوان بازی ای برد-برد در نظر گرفت زیرا سازمانی که انتظارات مشتریانش را برآورده می کند، برای سرمایه گذارانش نیز 

تولید ثروت می کند.
بهره گیری از تعاونی ها باعث کاهش هزینه ها در بازار شده و اتخاذ استراتژی های مشترک کارایی را بیشتر می کند. 
همچنین این امکان وجود دارد که تعاونی ها منابع، مهارت و دانش، ریسک ها، مسئولیت ها و دستآوردها را با هم به 
اشتراک گذارند و از سوی دیگر به تجربه دیگران نیز دسترسی داشته باشند. در حوزه گردشگری، وجود تعاونی ها 
باعث بهبود کیفیت محصوالت گردشگری شده، پایداری را در مقاصد گردشگری افزایش داده و این مقاصد را رقابتی تر 
می کنند )جیسوس و فرانکو، 2016؛ زاچ و رچرال4 ، 2011(. جیسوس و فرانکو )2016( همچنین معتقدند که تعاونی بین 
شرکت های گردشگری باعث افزایش رضایت گردشگر شده و تاثیر مثبتی بر توسعه منطقه ای می گذارد. این توسعه هم در 
حوزه رشد اقتصادی رخ می دهد و هم مزایای فرهنگی را برای جامعه محلی به ارمغان می آورد. البته نباید فراموش کرد 

که این مزایای برگرفته شده از تعاونی های گردشگری، فورا قابل مشاهده نبوده و برای ظهور نیاز به زمان دارند.
در کنار این مزایا برخی از مقاالت به سختی های ایجاد تعاونی ها نیز اشاره می کنند. این مشکالت غالبا مربوط به 
بحث قدرت بین ذی نفعان است که خود منجر به بروز مشکالت دیگری می شود؛ سالیق مختلف و گاه متضاد، ضعف 
در رهبری مناسب و راه های متفاوت برقراری ارتباط )سایتو و روحانن، 2017(. موفقیت بلندمدت چنین روابطی در 
کسب وکارها بستگی به توانایی اعضا در برقراری ارتباط موثر و همکاری دارد. با وجود چنین مشکالتی، اگرچه توسعه 
استراتژی های مذاکره بین اعضا حیاتی است اما نقش دولت و سازمان های دولتی نیز برای تشویق همکاری و نظارت 
بر اعضای شبکه بسیار تعیین کننده خواهد بود )زفیروپولوس5  و همکاران، 2015(. عوامل مهم دیگر عبارت اند از اینکه 
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5 - Zafiropoulos

همه اعضا اهداف شبکه تعاونی را درک کنند، اعضا توقعات به جا از یکدیگر داشته باشند، حجم سرمایه و سرمایه گذاری 
دانش بنیان در تعاونی ها قابل قبول بوده و نیز هزینه مشارکت و تعاون به درستی برآورد شود.

SENINTER تعاونی گردشگری

یکی از تعاونی های بدیع در حوزه گردشگری پایدار تعاونی SENINTER است که به عنوان پروژه ای مشترک بین کشورهای اسلوانی، 

ایتالیا، بلژیک و اسپانیا تعریف شده است. در این پروژه پدربزرگ ها و مادربزرگ های ایتالیایی به همراه نوه هایشان به عنوان میزبان، 

زیبایی های فرهنگی و طبیعی منطقه خود را به مهمانان گردشگران نشان می دهند و تجارب و فرهنگ های متفاوتی را با آنان به اشتراک 

می گذارند. هدف مشخص این تعاونی توانمندسازی بین نسلی و ایجاد پیوندها و ارتباطات اجتماعی بین کشورها است. ماموریت این 

تعاونی تنها یک سفر نیست بلکه خالق میراث ارزشمندی است که نسل جوان تر، همواره آن را به یاد خواهد آورد. ایجاد ارتباط قوی بین 

نسلی نیز یکی از ابداعات این تعاونی است.

مزایا:
تعاونی های گردشگری غالبا ویژگی های مفیدی دارند: این نوع تعاونی ها می توانند سطح دانش اعضای خود را ارتقاء دهند؛ 
دانشی که در خارج از بستر تعاونی به دشواری به دست آید. همچنین فعالیت در بستر تعاونی گردشگری با ایجاد شبکه هایی 
بین افراد و تعاونی ها باعث دسترسی بیشتر آن ها به بازار و دیگر اعضای تعاونی ها گشته، فروش را افزایش داده و کسب وکارشان 
را رونق می بخشد. این دانِش بیشتر، شبکه های ارتباطی فراگیرتر و کسب وکار پررونق تر بدون شک مزایای جانبی بیشتری برای 
اعضای تعاونی ها خواهد داشت از جمله ایجاد امکان خلق محصوالت و خدمات متنوع تر برای گردشگران. همچنین افراد فعال در 
صنعت گردشگری با فعالیت در بستر این تعاونی ها، آموزش های بیشتری خواهند دید و در معرض گفت وگوهای سودمندتر قرار 
می گیرند و درنهایت بیشتر شناخته شده، هزینه هایشان کاهش یافته و در بسیاری موارد مکمل هم خواهند بود. اگرچه این مزایا 

می تواند در بستر انواع تعاونی شکل بگیرد، حضور کمرنگ تعاونی ها در صنعت گردشگری نیازمند توجه ویژه است.     
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معایب:
در کنار مزایای عنوان شده در باال، تعاونی های گردشگری معایبی نیز دارند. تضاد و عدم هم خوانی منافع فردی، 
سیاست ها و برنامه های کاری شخصی و نیز  کمبود اطالع از مسئولیت ها و گاه عدم اطالع از قوانین در بسیاری موارد 
موجب بروز مشکالتی در این تعاونی ها می گردد. همچنین وجود تناقض بین برنامه های مطرح شده و ساختارهای پیچیده 
سازمانی در بخش عمومی و یا ساختارهای بوروکراتیک و پردردسر موجود غالبا منجر به عدم فعالیت می شود. از سوی 
دیگر کمبود آموزش های کافی و مناسب افراد و سازمان ها برای تعاونی ها، کمرنگ بودن منش و آموزش مشارکتی و عدم 
توجه دقیق به اهداف تعریف شده برای تعاونی ها باعث ایجاد اختالل می گردد. همچنین وجود زبان های مختلف در بین 
تعاونی ها، وجود حس منفی رقابت و کمبود گفت وگوهای سازنده هم خود موجب بروز مشکل شده و هم مانع حل 
شدن مشکالت دیگر می گردد. بسیاری از این موارد را می توان تحت تاثیر مدیریت و آموزش ناکافی افراد دانست که در 
نتیجه آن وقتی یک عامل شکست بخورد، کل سیستم شکست می خورد. نکته اینجاست که گاهی نیاز است که کار کردن 
با یکدیگر فقط امکان پذیر شود نه اینکه حتما ساده باشد. و این امر نیازمند وجود استراتژی های مناسب و منابع بیشتر است 

که بسیاری از تعاونی های گردشگری موجود از این موضوع رنج می برند. 

تعاونی گردشگری زنان مایایی در مكزیک

تعاونی MUCH KAAB تعاونی زنان مایایی است که محصوالت بر پایه عسل تولید می کنند و همزمان از نوع خاصی از زنبورهای 

عسل نیز مراقبت و نگه داری می نمایند. این تعاونی به محصوالت آرایشی بهداشتی طبیعی جدیدی دست پیدا کرده که آن ها را به طور 

انحصاری برای هتل ها، مغازه های سوغاتی و فروشگاه های دیگر تولید می کنند. این تعاونی از گروه کوچکی از زنبورداران محلی در یک 

روستا شروع شد. این زنان برای خود یک برند خلق کرده و محصوالت مراقبت زیبایی تولید می کنند.این تعاونی اگرچه کار خود را از 

گروهی بسیار کوچک شروع کرد اما  حاال بسیار گسترش پیدا کرده است. این تعاونی که به دلیل همکاری با هتل ها و مراکز فروش سوغاتی 

جزء تعاونی های گردشگری به حساب می آید، این اهداف را برای خود تعریف کرده است:

افزایش مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای اعضای تعاونی و خانواده هایشان؛    
ایجاد انگیزه برای نگه داری از زنبور ملیپونا)زنبور خاص این منطقه( و حفظ سنت فرهنگی زنبورداری     

مایایی؛
رونق بخشی به گردشگری روستایی منطقه؛    
ایجاد مدلی برای دیگر جوامع در ارتباط با زنبورداری و توسعه کسب و کار به طور همزمان.    

بازتعریف اهداف تعاونی ها 
به اعتقاد نگارنده، مهم ترین مسئله تعاونی های گردشگری بازتعریف اهدافی است که به صورت مکتوب و شفاهی برای این 
تعاونی ها تعریف شده است. طبق بررسی های فرزین )1386( گستره فعالیت تعاونی های گردشگری نسبتا کم می باشد و داده های 
آماری نشان می دهد بیشتر فعالیت های تعاونی های گردشگری موجود حول برگزاری تور و ارائه خدمات مسافرتی، مهمانپذیری و 
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پذیرایی و همچنین ارائه خدمات به زائرین است. به منظور بهبود فعالیت این تعاونی ها، پیشنهادهای سیاستی زیر پیشنهاد می گردد:

کمک به تعاونی هایی که در حوزه ساخت، مدیریت و بازاریابی بهینه محصوالت و خدمات گردشگری فعالیت می کنند.   .1
این کمک می تواند در زمینه ارائه تسهیالت مالی و قانونی، فراهم سازی بسترهایی برای ارائه آسان محصوالت و خدماتشان و 

آموزش های تجربی و عملی باشد.  
بستر سازی برای راه اندازی سیستم های حمل و نقل متمایز برای جابجایی گردشگران که از جمله آن می توان به این   .2
موارد اشاره کرد: تهیه وسایل نقلیه خاص همچون اتوبوس های گردشگری، فراهم سازی قطارهای تفریحی درون محوطه های 
گردشگری و نیز ایجاد پلتفرم های آنالین تاکسی های گردشگری که قابلیت رزرو کردن از قبل را دارند. و مهم تر از همه این ها 

تعیین نرخ های دقیق و قابل پیگیری برای سیستم حمل ونقل موجود.
راه اندازی و افزایش امکانات خاص برای خرید گردشگران مثل فروشگاه های معاف از مالیات که تعاونی ها بتوانند به طور   .3

متمرکز محصوالت و خدمات خود را مستقیما به گردشگران ارائه دهند. 
ایجاد تسهیالت برای برگزاری کارگاه ها، کنفرانس ها و همایش ها در جهت تشویق متقاضیان برای ورود به حوزه تعاونی   .4
گردشگری، ارتقای دانش و تجربه فعالین این حوزه و نیز آشناسازی عموم مردم که به صورت بالقوه پتانسیل فعالیت در این حوزه 
را دارند. همچنین برگزاری جلسات بارش فکری برای شناسایی مشکالت و راه حل های این حوزه در بازه های زمانی مشخص 

نیاز مبرم این حوزه است. 
سرمایه گذاری در حوزه های خاص مثل گردشگری غذا، فستیوال ها و نمایشگاه های محلی که می تواند به افزایش   .5

نماید.   کمک  گردشگران  رفت وآمد 
استفاده از تعاونی هایی برای برگزاری دائمی برنامه های سرگرمی و فرهنگی در کنار بازدید از جاذبه های گردشگری که   .6

از یک سو به بهبود صنعت گردشگری و از سوی دیگر به ارتقای فرهنگ جامعه کمک می کند. 
ایجاد تسهیالت برای ارائه تبلیغات تعاونی ها در خارج از کشور برای جذب گردشگر و نیز حمایت از فعالیت های   .7

کارآفرینانه در حوزه گردشگری که می تواند به قوی تر شدن تعاونی های این حوزه کمک نماید.
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نقش مبارزه با فساد در ارتقاء نقش مبارزه با فساد در ارتقاء 
شاخص های عدالتشاخص های عدالت

خالهص سیاستی شماره خالهص سیاستی شماره 2626
اتبستان اتبستان 13991399
تهیه شده رد دپارتمان اقتصادیتهیه شده رد دپارتمان اقتصادی
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2

مخاطبان گزارش 
    معاونت تعاون

پیام های کلیدی گزارش
    توجه به ابعاد مختلف تأثیرگذاری فساد

    اهتمام به بحث مبارزه با فساد به منظور ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی

گزینه های سیاستی موجود
    تعیین و تصویب قوانین صحیح مالیاتی در جهت حمایت از اقشار ضعیف

    رعایت اصل شایسته ساالری در تمام سطوح مدیریتی

    کوچک سازی دولت با گسترش دولت الکترونیک 

    لزوم ثبات سیاست گذاری های کالن اقتصادی در بلندمدت
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  خالصه اجرایی   
عدالت مقوله ای اســت که علی رغم اهتمام بسیار برای حفظ و گسترش آن و حتی نام گذاری 

دهه چهارم انقالب به "پیشــرفت و عدالت" فاصله بسیاری با وضع مطلوب داشته و این فاصله 

مشــکالتی را در مسیر رشــد و تعالی کشور ایجاد کرده اســت. از جمله عواملی که این فاصله 

را تشــدید می کند، فساد اقتصادی است. به منظور بررســی رابطه فساد و عدالت در جمهوری 

اســالمی ایران، در گزارش حاضر ابتدا شاخص کنترل فساد، بررسی شده و سپس ضریب جینی 

و نرخ بیکاری در قالب آمارهای پایگاه های داده های بانک مرکزی ج.ا.ایران، مطالعه گشــته اند. 

جهت زمینه ســازی کسب نتایج از مطالعه، با اســتفاده از مرور تجارب جهانی، تأثیر مبارزه با 

فســاد در ارتقاء شــاخص های عدالت اقتصادی-اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است. مرور 

این تجارب نشــان می دهد که با بهبود شاخص کنترل فساد، ضریب جینی و نرخ بیکاری بهبود 

یافته اند. در نهایت در جهت کاهش فساد و ارتقاء شاخص های عدالت اقتصادی-اجتماعی، به 

عبارتی کاهش شکاف طبقاتی جامعه و افزایش اشتغال راهکارهایی ارائه شده است که عبارت اند 

از: تعییــن و تصویــب قوانین صحیح مالیاتی برای حمایت از اقشــار ضعیــف، رعایت اصل 

شایسته ساالری در تمام سطوح مدیریتی، کوچک ســازی دولت با گسترش دولت الکترونیک، 

ثبات سیاست گذاری های کالن اقتصادی در بلندمدت.
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در کشــور ایران، عدالت گفتمان محوری انقالب اســالمی بوده و می توان عدالت را یکی از 
باالترین و واالترین اهداف هنجاری در جامعه دانست. فساد اقتصادی، فعالیت های غیرقانونی 
و فســاد با تحت تأثیر قــرار دادن توزیع منابع، مالیات ها، یارانه ها، قیمت  کاالهای اساســی و 
ضروری، بیکاری، خط فقر، توزیع درآمد و ... منجر به تضییع حقوق دیگران شــده و عدالت را 
زیر پا می گذارد. به این ترتیب بروز فساد عدالت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به همین دلیل در 

ادامه نوشتار، ابتدا فساد و شاخص آن بررسی می گردد.
 فســاد به معنای سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کســب منفعت شخصی است1 . بانک 
جهانی هر ساله شاخص کنترل فساد را برای حدود 200 کشور اندازه گیری کرده و ارائه می کند. 
در این گزارش به منظور تحلیل روابط مبارزه با فساد و شاخص های عدالت اجتماعی از شاخص 

کنترل فساد به عنوان معیاری که بیان کننده مبارزه با فساد باشد2 ، استفاده خواهد شد.
برخی از صاحبنظران شاخص عدالت اقتصادی-اجتماعی را میزان بهره مندی از منابع طبیعی 
معنا می کنند، گروه دیگری شــاخص های بیکاری و فقر را به عنــوان معیار عدالت اقتصادی-

اجتماعی در نظر می گیرند و گروهی نیز توزیع مناســب درآمد را عدالت اجتماعی می دانند، در 
این گزارش بیکاری و فقر به عنوان تعاریفی برای عدالت اجتماعی مدنظر قرار داده شــده است 
و از شــاخص ضریب جینی و نرخ بیکاری به عنوان شاخص های عدالت اقتصادی-اجتماعی 

استفاده می شود.

 1- بانک جهانی/ سازمان شفافیت بین المللی 
2 - شــاخص های دیگری در خصوص فساد توسط سازمان های دیگر ارائه شده اند؛ مانند شاخص ادارک فساد که توسط سازمان 
شفافیت بین المللی هر ساله ارائه می شود، اما به دلیل اینکه موضوع گزارش حاضر تعامل مبارزه با فساد است از شاخص کنترل فساد 
استفاده شده، چرا که کنترل فساد و جلوگیری از گسترش آن، به نوعی مبارزه با فساد تلقی می شود، درصورتی که شاخص ادارک فساد 

 میزان فساد احساس شده از سوی مردم جامعه را به تصویر می کشد.
ً
صرفا
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                 1- بررسی رابطه شاخص کنترل فساد و ضریب جینی در ایران 
 ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که با نسبتی بین 0 و 1     تعریف 
می شــود. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد 0 باشــد، برابری بیشتر در توزیع درآمد و هر 

چقدر ضریب جینی به عدد 1 نزدیک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می کند1 .
شاخص کنترل فســاد نیز شامل فساد رفتاری است که در پی آن افراد صاحب قدرت از نفوذ 
خود در بخش دولتی به عنوان مزیتی در راســتای منافع شخصی خود بهره می برند. این شاخص 
هم فســادهای جزئی و کوچک و هم فسادهای بزرگ و کالن را شامل می شود2. شاخص کنترل 
فساد بین 2/5 تا 2/5- اندازه گیری می شود که هرچقدر به عدد 2/5 نزدیک تر باشد، نشان دهنده 
بهتر بودن وضعیت کشــور در کنترل و جلوگیری از وقوع فســاد اســت3 . در نمودار شماره 1، 
ضریب جینی و شــاخص کنترل فســاد ایران در بازه زمانی 7 ساله از سال 1388 تا سال 1395 

ارائه شده است. 

1 -  مرکز آمار ایران
2 -  Avram, 2014
3 - World bank
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یب جینی و شاخص کنترل فساد در ایران نمودار 1: ضر

منبع: بانک جهانی/ مرکز آمار ایران 

*نمودار باال مربوط به ضریب جینی و نمودار پایین مربوط به شاخص کنترل فساد است. 

همان طور که در نمودار شــماره 1 مشاهده می شود، از ســال 1388 تا سال 1393 شاخص کنترل 

فساد روندی افزایشی داشته )بهبود یافته( و از 0/84- به 0/62- )همان طور که بیان شد هر چقدر عدد 

شــاخص ادارک فساد به 2/5 نزدیک تر باشد، نشان دهنده وضعیت خوب کشور در سیاست های اعمال 

شــده برای کنترل و جلوگیری از فساد است و هر چقدر عدد شــاخص کنترل فساد به 2/5- نزدیک تر 

باشــد، نشــان دهنده عدم مطلوب بودن سیاست های اعمال شــده برای کنترل فساد بوده است( رسیده 

اســت. مشاهده می شــود که در همین سال ها نیز، ضریب جینی روندی کاهشــی داشته )بهبود یافته، 

چرا که هرچقدر ضریب جینی به عدد 0 نزدیک تر باشــد، نشان دهنده توزیع مناسب درآمد در جامعه 

است.( و از 0/41 به 0/36 رسیده است. 

از سال 1392 تا ســال 1395، شاخص کنترل فساد کاهش یافته و از 0/62- به 0/72- نزول کرده 

اســت که این نشــان دهنده افزایش فساد در جامعه است. همان طور که مشــاهده می شود، در این بازه 

زمانــی )1392 تا 1395( ضریب جینی افزایش یافته که نشــان دهنده عدم توزیع مناســب درآمد در 

جامعه است. 

لذا می توان بیان کرد که فســاد تأثیر مثبتی بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در کشور 

دارد، چرا که مطابق نمودار شــماره 1، با کاهش )افزایش( فســاد، ضریب جینی افزایش )کاهش( یافته 

است. 

6
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1 - مجموع جمعیت شاغل و بیکاری که به صورت فعال به دنبال شغل است، تشکیل نیروی کار را می دهد. 

            2- بررسی رابطه شاخص کنترل فساد و نرخ بیکاری در ایران
  در این قســمت به بررسی رابطه بین شاخص کنترل فســاد و نرخ بیکاری پرداخته می شود. 

همان طور که بیان شد، شاخص کنترل فساد هر ساله توسط بانک جهانی ارائه شده و عددی بین 

2/5 تا 2/5- را دربرمی گیرد. 

نرخ بیکاری به صورت درصد از کل نیروی کار1   محاســبه می شود و آمار مربوط به این نرخ 

هر ســاله توسط بانک جهانی ارائه می شــود. در نمودار شماره 2، نرخ بیکاری و شاخص کنترل 

فساد از سال 1388 تا سال 1395 ارائه شده است. 

نمودار 2: نرخ بیکاری و شاخص کنترل فساد در ایران

  منبع: بانک جهانی

*نمودار باال مربوط به نرخ بیکاری و نمودار پایین مربوط به شاخص کنترل فساد است. 

همان طور که در شکل شماره 2 مشاهده می شــود، با بهبود )افزایش( شاخص کنترل فساد، 

نرخ بیکاری کاهش یافته و با افت )کاهش( شــاخص کنترل فســاد، نرخ بیکاری افزایش یافته 

اســت. به عنوان مثال شاخص کنترل فساد از 0/84- در سال 1388 به 0/62- در سال 1393 

رســیده)افزایش یافته(، در همین بــازه زمانی نرخ بیــکاری از 11/97 درصد به 10/44 درصد 

کاهش یافته است. همچنین در سال 1393، شاخص کنترل فساد 0/62- بوده که به 0/72- در 

 در همین بازه زمانی نرخ بیکاری از 10/57 درصد به 12/43 
ً
ســال 1395 کاهش یافته که دقیقا

درصد رســیده است. بنابراین می توان بیان کرد در بازه های زمانی که شاخص کنترل فساد بهبود 

یافته با کاهش نرخ بیکاری همراه بوده است و بالعکس. 

7
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عدالــت  شــاخص های  ارتقــاء  در  فســاد  بــا  مبــارزه  عدالــت نقــش  شــاخص های  ارتقــاء  در  فســاد  بــا  مبــارزه  نقــش 
منطقــه کشــورهای  برخــی  در  منطقــهاقتصادی-اجتماعــی  کشــورهای  برخــی  در  اقتصادی-اجتماعــی 

منبع: بانک جهانی

 - شاخص کنترل فساد بین 2/5 )بهترین( تا 2/5- )بدترین( ارائه می شود و ضریب جینی بین 1 )بدترین( و 0 )بهترین( ارائه می شود.

8

در قســمت های قبل بیان شــد که در بازه های زمانی که شاخص کنترل فساد در ایران افزایش 

)کاهش( داشــته، ضریب جینی و نــرخ بیکاری، کاهش )افزایش( یافته اســت که این موضوع 

نشان دهنده تأثیر مثبت کنترل فســاد و مبارزه با آن بر شاخص های عدالت اجتماعی است. در 

این قســمت به بررسی تأثیر شاخص کنترل فساد بر شــاخص های عدالت اقتصادی-اجتماعی 

)ضریب جینی و نرخ بیکاری( در کشــورهای منطقه پرداخته می شــود که در جدول شــماره 1 

ارائه شــده است. دلیل انتخاب کشورهای منطقه وجه تشابه آنها در درحال توسعه بودن، حضور 

در خاورمیانه و برخورداری از جمعیت قابل توجه مســلمان اســت. همچنین به دلیل عدم ارائه 

ضریب جینی برای همه کشــورهای مرتبط، در این گزارش از کشــورهایی برای مقایسه با ایران 

استفاده شده که آمار مربوط به ضریب جینی برای آن ها موجود بود.

جدول 1: شاخص  کنترل فساد و شاخص های عدالت اقتصادی-اجتماعی کشورهای منطقه 
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 - شاخص کنترل فساد بین 2/5 )بهترین( تا 2/5- )بدترین( ارائه می شود و ضریب جینی بین 1 )بدترین( و 0 )بهترین( ارائه می شود.

9

همان طور که در جدول شــماره 1 مشــاهده می شود، در کشــور ترکیه از سال 1390 تا سال 

1395، شاخص کنترل فســاد روندی کاهشی داشــته و از 0/14- به 0/63- رسیده است. در 

همین بازه زمانی 5 ســاله، ضریب جینی و نرخ بیکاری روندی افزایشــی داشــتند، به طوریکه 

ضریــب جینی از 0/4 به 0/42 افزایش یافته و نرخ بیــکاری از 8/79 درصد به 10/83 درصد 

رسیده است. 

در خصوص کشــور مصر، چنان که در جدول شماره 1 مشــاهده می شود، از سال 1390 تا 

سال 1395 شاخص کنترل فساد کاهش یافته )از 1/14- به 1/23-( و ضریب جینی )از 0/3 به 

0/32( و نرخ بیکاری )از 11/84 به 12/40( افزایش یافته است.  

در کشور قبرس شــواهد کمی متفاوت از سایر کشورهاست، به گونه¬ای که شاخص کنترل 

فســاد روندی افزایشی  داشته و از 1/05 در سال 1390 به 1/08 در سال 1395 رسیده است، با 

این حال ضریب جینی تقریبأ در این سال ها با ثبات بوده و تغییر 0/01 را داشته، اما نرخ بیکاری 

در این بازه زمانی 5 ســاله با نوسانات روندی افزایشی داشته است. به عبارتی علی رغم اینکه در 

این کشور شاخص کنترل فساد بهبود یافته )البته بهبود این شاخص چندان قابل توجه نیست چرا 

که یک افزایش 0/05 است( ضریب جینی ثابت و نرخ بیکاری افزایش یافته است. 
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مطابق آمار ارائه شــده و توضیحات بیان شده با بهبود شــاخص کنترل فساد، نرخ بیکاری و 

ضریب جینی در کشــورهای ایران، ترکیه و مصر کاهش یافته است. به جهت مقایسه کشورهای 

ذکر شده در جدول شــماره 1، مشاهده می شود که شاخص کنترل فساد در ایران نسبت به ترکیه 

و قبرس ضعیف تر اســت. همچنین نرخ بیکاری در ایران نسبت به ترکیه باالتر و نسبت به مصر 

و قبرس پایین تر اســت. این درحالی است که شاخص کنترل فساد در قبرس در وضعیت بسیار 

مطلوب تری نســبت به ایران قرار دارد. یکی از دالیل باال بودن نرخ بیکاری در قبرس، علی رغم 

باال بودن شــاخص کنترل فساد، رشد اقتصادی پایین این کشور است، به این صورت که دولت 

این کشور با این میزان رشد اقتصادی توانایی ایجاد اشتغال به اندازه کافی را دارا نیست. 

به طور کلی نرخ بیکاری در ترکیه نســبت به ایران، مصر و قبرس پایین تر است. این در حالی 

است که ضریب جینی در ترکیه نسبت به کشورهای مذکور باالتر است، به عبارتی توزیع درآمد 

در ترکیه نسبت به ســایر کشورهای مورد بررسی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که این شکاف 

طبقاتی باال در ترکیه به سیاســت های حمایتی دولت بازمی گردد که آثار بازتوزیعی برنامه ریزی 

شده و مناسبی ندارد. 

لذا گرچه مقایسه شــاخص های مذکور در کشورهای مختلف رتبه بندی متفاوتی از کشورها 

ارائه می دهد، اما به طور کلی در گزارش حاضر و در خصوص کشورهای مورد بررسی، مشاهده 

شد که مبارزه و کنترل فساد اثر مثبتی بر ارتقاء شاخص های عدالت اقتصادی-اجتماعی دارد. 
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یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستییافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی

11

بررســی روند ضریب جینی، نرخ بیکاری و شاخص کنترل فســاد در ایران بیان می کند، در 

بازه های زمانی که مبارزه با فســاد صورت گرفته یا به عبارتی دیگر شاخص کنترل فساد افزایش 

داشــته، در همان بازه زمانی ضریب جینی کاهش )کاهش فاصلــه طبقاتی( و نرخ بیکاری نیز 

کاهش )افزایش اشــتغال( یافته است. در مرور تجارب جهانی نیز با بررسی روند شاخص های 

عدالت اقتصادی-اجتماعی و شاخص کنترل فساد، مشاهده شد که تأثیر تعامل با مبارزه با فساد 

در ارتقاء شاخص های عدالت اقتصادی-اجتماعی در این کشورها هم صدق می کند. 

به طور کل مقایســه شاخص های مورد بررسی بین کشــورهای منطقه، رتبه بندی متفاوتی را 

در هر شــاخص ارائه می دهد، اما نکته مورد اهمیت این گزارش، این موضوع اســت که مبارزه 

و کنترل فســاد در کشورهای مورد بررســی اثر مثبتی بر ارتقاء شاخص های عدالت اقتصادی-

اجتماعی دارد. به همین دلیل راهکارهایی به جهت کاهش فســاد و ارتقاء شاخص های عدالت 

ارائه می شود.

1- تعیین و تصویب قوانین صحیح مالیاتی برای حمایت از اقشــار ضعیف و تقویت 
ضمانت اجرایی

از جمله نخستین راهکارهای ایجاد عدالت در کشور، تعیین و تصویب قوانین صحیح است. 

قوانینی که مصالح مادی و معنوی همه شــهروندان را به طور یکسان تضمین می کند و با اصول 

حاکم بر روابط اجتماعی موجود در کشور هماهنگ است. بنابراین پیشنهاد می شود ابتدا قوانینی 

مانند حمایت از قشر ضعیف جامعه، دریافت مالیات از ثروتمندان و اعطای آن به افراد نیازمند 

و پرداخت یارانه های دولتی به افراد واجد شــرایط به گونه ای تصویب و اجرا شوند که در راستای 

کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت اقتصادی-اجتماعی باشند. چرا که در بسیاری از موارد، 

دیده شده که مالیات بیشــتر از افراد ضعیف گرفته می شود و معافیت های مالیاتی مشمول حال 

افرادی می شود که صحیح نیســت. در مرحله دوم در مراحل اجرایی قوانین تصویب شده، باید 

تدابیری اتخاذ شــود که این قوانین از ضمانت اجرایی برخوردار بوده و امکان رصد و پیگیری آن 

محفوظ باشد.
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2- رعایت اصل شایسته ساالری در تمام سطوح مدیریتی
پیشنهاد می شود به منظور کاهش فســاد و افزایش عدالت، در تمام سطوح مدیریتی، اعم از 
دولت، قوه قضائیه و مجلس کســانی عهده دار امور باشند که هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ 
مدیریتی و سیاستی خبره باشــند. برای این منظور باید کالس های آموزشی برای کارکنان برگزار 
گردد که ابتدا هم با انواع فساد و هم با مسئولیت های خود در سازمون ذی ربط آشنا شوند، سپس 
در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی، آن را به مراتب اطالع داده و از ادامه آن جلوگیری 
به عمل آورند. برای گسترش چنین موضوعی، دولت می تواند ریاست هر بخش را موظف نماید 
تا به افشاکنندگان فســاد و کارمندانی که بدون هیچگونه تخطی از کار خود، مشغول به فعالیت 

هستند، تشویقی اعطا نمایند.  
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3- کوچک سازی دولت با گسترش دولت الکترونیک 
پیشنهاد می شــود که یک نظارت الکترونیکی متناسب با هر بخش بر فعالیت های اقتصادی 
انجام گیرد. این نظارت الکترونیکی می تواند در قالب دولت الکترونیک باشــد چرا که کشــور 
در ســال های اخیر در پیشبرد دولت الکترونیک پیشــتاز بوده  و زیرساخت ها  و پایه های اصلی 
دولت الکترونیک را در دارا اســت و تنها با ایجاد یک سیستم مدیریت مناسب می-توان دولت 
الکترونیک را در کشور گسترش داد؛ من جمله ساختن کیوسک¬های اینترنتی در ادارات دولتی، 
طراحی یک وب سایت که بتواند خدمات دولتی را در قالب شهروندان، مشتریان، بنگاه ها، درون 

سازمان ها و سایر دولت ها ارائه دهد.
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4- لزوم ثبات سیاست گذاری های کالن اقتصادی در بلندمدت
یکی از مواردی که منجر به ایجاد زمینه بروز فســاد می شــود، تغییر سیاست های اقتصادی 
در کوتاه مدت )مانند تغییر پیوســته تعرفه های گمرکی( اســت. بنابراین پیشنهاد می شود وزارت 
اقتصاد، وزارت صنعت و ســایر وزارتخانه ها و نهادها، بــا نظارتی دقیق  بر اهداف بلندمدت از 
تغییر سیاســت ها به دالیل کوتاه مدت که می توانند غیرمنطقی بوده و زمینه را برای ایجاد رانت، 

فساد و برهم زدن عدالت اقتصادی-اجتماعی فراهم  کند، جلوگیری به عمل آورند.  

14
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     پایگاه اطالعات سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

aspx.4275/https://www.cbi.ir/page
     پایگاه اطالعات و شاخص های بانک جهانی

https://data.worldbank.org/indicator

15
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مبارزه با فساد در لوایح سه گانه )شفافیت؛ نحوه 
مدیریت  تعارض منافع در انجام وظایف قانونی 
و ارائه خدمات عمومی؛ مقابله با فساد و ارتقای 

سالمت نظام اداری- مالی( با توجه به بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی و کنوانسیون مریدا

خالهص سیاستی شماره خالهص سیاستی شماره 2727
اتبستان اتبستان 13991399
تهیه شده رد داپرتمان حقوقیتهیه شده رد داپرتمان حقوقی
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مخاطبان گزارش 

معاونت تعاون؛ کارگروه عدالت و مبارزه با فساد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط و درگیر     

مبارزه با فساد
پیام های کلیدی گزارش

چارچوب کلی لوایح سه گانه دربرگیرنده مبارزه با فساد می باشد.    
چهارچوب کلی لوایح سه گانه در راستای اجرای کنوانسیون مریدا می باشد.    
اظهار نظر محتوایی نیاز به نظرات کارشناسان و صاحب نظران دارد.    

گزینه های سیاستی موجود

آسیب شناسی عدم اجرای سیاست ها و قوانین حوزه مبارزه با فساد؛    
تدوین گزارش جامع در مورد روند تدوین لوایح سه گانه برای ارائه به مجلس شورای اسالمی؛    
بررسی اجرای چالش های کنوانسیون مریدا در نظام حقوقی ایران؛    
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  خالصه اجرایی   

یکی از توصیه های مهم و اساسی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که توسط مقام معظم رهبری حفظه اهلل در 22 بهمن ماه 1397 
بیان شده است، مساله "عدالت و مبارزه با فساد" می باشد. در این توصیه راهبردی کلی، از سه نوع فساد اقتصادی، اخالقی و سیاسی 

نام برده شده است.
  به نظر می رسد سایر ابعاد فساد، از جمله فساد اداری که از مهم ترین نوع آن تلقی می شود و الزم است که مطمح نظر نظام 
حقوقی ایران قرار بگیرد، در بطن این سه نوع فساد مذکور مستتر است و  ممکن است اذعان گردد که سه نوع فساد بیان شده من 

باب غلبه و تأکید بر این ابعاد به صورت مصداقی در بیانیه بیان شده است.
از طرفی اگر این را نیز نپذیریم، بر اساس قاعده "اثبات شیء نفی ماعداء نمی کند"، دلیلی وجود نداشته که سایر ابعاد فساد از 
جمله فساد اداری مد نظر معظم له نبوده باشد. بنابراین، نظام حقوقی ایران به عنوان یکی از ارکان مهم در امر پیشگیری و مبارزه با 

فساد می تواند در پیشبرد این هدف نقش اساسی ایفاء کند.
همان گونه که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم اشاره فرموده اند، در نظام حقوقی ایران برای مبارزه با انواع فساد، قوانین و 

مقررات مختلفی وجود دارد اما مشکل اصلی در بحث اجرای این قوانین و مقررات می باشد. 
با این حال باید اذعان داشت که جدای از نیاز به وجود نیروهای جوان اجرایی، باید این موضوع مورد مداقه و آسیب شناسی 
کارشناسانه قرار بگیرد که علت عدم اجرای این سیاست ها و مقررات به چه عاملی برمی گردد؟ درواقع، چه عاملی باعث شده 
است که سیاست ها و قوانین در گوشه ای فاقد قوه اجرا باقی بمانند؟ آیا ایراد از مجریان فعلی است یا اینکه مشکل و ایراد ماهیتی 

به مقررات وارد است؟
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال2003 میالدی به موجب قطعنامه 58/4 کنوانسیون مبارزه با فساد را به عنوان اولین 
معاهده جامع بین المللی به تصویب رساند که از این کنوانسیون به " کنوانسیون مریدا"  نیز یاد می شود. این سند به عنوان اولین سند 

قابل اجرای بین المللی است که منحصراً به امر فساد پرداخته است و رویکردی پیشگیرانه در این زمینه اتخاذ کرده است.
"قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد" در سال 1385 در مجلس 
تصویب و در سال 1387 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و سرانجام ایران در سال 1388 رسماً به عضویت این 

کنوانسیون درآمد.
دولت جمهوری اسالمی ایران در سال های اخیر،  در امر پیشگیری و مبارزه با فساد، اقداماتی را انجام داده است که تنظیم  " 
الیحه شفافیت" ، " الیحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی" و " الیحه مقابله با فساد 
و ارتقای سالمت نظام اداری- مالی" از جمله این اقدامات محسوب می گردند. عالوه بر این می توان از "آیین نامه ماده )14( الحاقی 
قانون مبارزه با پولشویی"  که در تاریخ 98/8/1 ابالغ شده است، نام برد که دربرگیرنده ی موضوع  موردنظر ما یعنی مبارزه با فساد 

می باشد. 
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از آنجا که در کنوانسیون مریدا، به مسائل مهمی از جمله شفافیت، تعارض منافع و پیشگیری از فساد اداری پرداخته شده است، 
به نظر می رسد که لوایح مذکور و همچنین سایر مقررات مرتبط که بعد از سال 1388 در این زمینه تصویب و یا به صورت الیحه 
تقدیم مجلس شده اند، در راستای این کنوانسیون می باشند؛ چراکه یکی از ویژگی های این کنوانسیون، درخواست از دولت ها جهت 
پیگیری جدی مبارزه با فساد و همچنین اتخاذ سیاست ها و تصویب قوانین و مقررات برای پیشگیری از آن می باشد. همچنین در 
ماده 65  کنوانسیون مذکور بیان شده است که کشورهای عضو بر اساس اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات الزم از جمله 

اقدامات قانونی و اداری را اتخاذ نمایند تا اجرای تعهدات خود به موجب این کنوانسیون را تضمین کنند.

از طرفی آیین نامه ی ماده )14( الحاقی قانون مبارزه با پولشویی نیز که به گفته  سخنگوی دولت دوازدهم، تصویب آن گامی مهم 
در مبارزه و ریشه کن کردن فساد می باشد و بر اساس آن کارگروه ملی ارزیابی ریسک، مکلف است کارگروه های تخصصی را 
جهت بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد، می تواند در راستای اجرای این کنوانسیون در نظر گرفته شود.

البته باید اذعان داشت که اظهارنظر در مورد نحوه اجرای این آیین نامه و همچنین اثرات مترتب بر پیش گیری و مقابله با فساد 
بر عهده صاحب نظران این حوزه می باشد.

 در مورد لوایح سه گانه مذکور نیز باید اذعان داریم که اظهار نظر تخصصی راجع به این لوایح و نگاه جامع و مانع به این 
مقررات الزاماً می بایست توسط صاحب نظران این حوزه به عمل آید تا با هم فکری صاحبان عرصه  نظر و عمل، گامی اساسی برای 
مبارزه با فساد برداشته شود. در مقدمه الیحه شفافیت آمده است که در صورت تصویب این الیحه نیازی به تصویب قانونی دیگر 
در باب فساد نیست؛ لذا بایستی توسط صاحب نظران و متخّصصین  از نظر محتوا و صحت چنین ادعایی، مورد مداقه و بررسی 

قرار گیرد.

لوایح سه گانه دارای مقدمه  توجیهی می باشند که از روح حاکم بر این مقدمه و همچنین سرفصل های آن، عزم پیش گیری از 
فساد و مبارزه با آن استنباط می گردد، اما اظهار نظر در مورد ساختار و محتوا الزاماً می بایست توسط اهل خبره و صاحب نظران 

این عرصه صورت گیرد.

نکته ی دیگری که در مورد لوایح سه گانه  باید مورد توجه واقع شود، این است که روند تهیه این لوایح برای قوه مقننه تبیین 
شود؛ توضیح اینکه بیان گردد که این لوایح، توسط چه کسانی تنظیم شده است و چه افراد و صاحب نظرانی در تهیه و تنظیم آن 
نقش داشته اند؟ و همچنین مدت زمان تهیه آن چه مدت به طول انجامیده است؟ به عبارتی، گزارشی از روند تنظیم و تهیه این 
لوایح ارائه شود که البته در مقدمه توجیهی لوایح چنین هدفی دنبال شده است اما به نظر می رسد که این کافی نبوده و الزم است 
گزارش جامع تری تهیه و تقدیم به مجلس شود. با این اوصاف و با یک نگاه کلی به لوایح سه گانه اخیرالذکر، نکاتی در این 
لوایح به چشم می آید که در راستای توصیه ی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب بیان شده است که با قید عدم اظهارنظر 

محتوایی، در جدول ذیل بیان می گردد:
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یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی

با یک نگاه کلی به لوایح سه گانه و با توجه به مقدمات توجیهی که در این لوایح ذکر گردیده است به نظر می رسد 
که مفهوم مبارزه با فساد، روح حاکم بر این لوایح را شکل می دهد؛ اما این امر الزم و ضروری است که ابعاد تدوین آن به 
صورت یک گزارش جامع شامل اعضای تدوین کننده، الیحه، میزان و چگونگی استفاده از نظرات کارشناسی و مدت زمان 
تدوین و ... دربیایید و به صورت پیوست به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردد. بنابراین گزارش جامع، ابعاد الیحه مذکور 
برای نمایندگان مجلس روشن می شود و هرگونه ابهام و اجمال از آن زدوده می گردد تا درصورتی که نیاز به اصالح لوایح، 

به خصوص از بُعد محتوایی، باشد، اقدامات الزم به عمل آید. 

منابع
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استراتژی تأمین مالی خرد استراتژی تأمین مالی خرد 

خالهص سیاستی شماره خالهص سیاستی شماره 2828
اتبستان اتبستان 13991399
تهیه شده رد دپارتمان اقتصادیتهیه شده رد دپارتمان اقتصادی
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2

مخاطبان گزارش 
    معاونت توســعه روســتایی و مناطق محروم کشور نهاد ریاست جمهوری؛ معاونت های 
تعاون و نیز توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ کمیته امداد امام 

خمینی )ره( و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

پیام های کلیدی گزارش
    عدم تحقق اهداف مهم شکل گیری نهادهای تأمین مالی خرد در کشور

    وجود شــکاف بسیار میان نهادهای تأمین مالی خرد کشــور با مولفه های الگوی اصیل 

تأمین مالی خرد

گزینه های سیاستی موجود
    لزوم بازنگری و اصالح ساختار نهادهای تأمین مالی خرد کشور

    الزام ارتباط گیری نهادهای تأمین مالی خرد کشور با مراکز دانشگاهی و پژوهشی 

    تشکیل زنجیره ارتباطی میان نهادهای تأمین مالی خرد 

    اجتناب دولت از ارائه برنامه های ناگهانی در حوزه تأمین مالی صرفا با اهداف پوپولیستی

    حذف پایین ترین و باالترین دهک های جامعه از برنامه های تأمین مالی خرد 

    فرهنگ سازی میان فقرا در راستای بازپرداخت وام

2
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3

  خالصه اجرایی   
رد1  یا دامنه  وســیعی از خدمات مالی نظیر سپرده ها، وام، خدمات پرداختی، 

ُ
تأمین مالی خ

انتقال پــول و بیمه به فقرا و خانوارهــای کم درآمد و کارگاه های کوچک آنهــا2، راهکاری موثر 

جهت تســریع دسترســی گروه های پائین درآمدی به خدمات پولی، بانکی و اعتباری با هدف 

خوداشــتغالی به شمار می رود؛ این نوشتار در صدد است ضمن بیان تاریخچه ای از شکل گیری 

آن )بخش اول(، اهم مولفه های الگوی اصیل تأمین مالی خرد )بخش سوم( را از دل نمونه های 

موفق بین المللی )بخش دوم( اســتخراج نمایــد؛در بخش نهایی و پس از طرح اهم برنامه های 

تأمین مالی خرد در کشور )بخش چهارم(، نتایج و توصیه های سیاستی ارائه خواهد گردید. 

1 - Microfinance
2-  بر اساس تعریف بانک توسعه آسیایی در سال2000.

3
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4

جنبش تأمین مالی خرد در اوایل دهه 1970 در بنگالدش در پی مواجهه با پدیده شکســت 
بازار و شکســت دولت در اعطای اعتبارات به فقرا و افراد کم درآمد توسط محمد یونس با انتقاد 
از نظام اقتصادی و بانکداری رایج شکل گرفته است؛ او که مؤسس بانک گرامین1 بنگالدش در 
سال 1983 و برجســته ترین مرّوج تأمین مالی خرد در جهان است، توانست به دلیل فقرزدایی 
گسترده از کشورش طی سه دهه و نشر مفاهیم و اصول تأمین مالی خرد به سراسر جهان، جایزه 
صلح نوبل را در ســال 2006 به خود اختصاص دهد؛ بنا بر اعتقاد وی قوانین تجارت جهانی 
باید به گونه ای باشــند که ثروتمندان نتوانند شرایط را به راحتی به نفع خود تغییر دهند و از منافع 

فقرا نیز حمایت شود.
ایده محمد یونس، خالق و ایده پرداز شــیوه نوی کارآفرینی های اجتماعی، پس از بنگالدش 
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نظیر اندونزی، هند، نپال، چین، تایلند، بولیوی، مصر، 
الجزایر و برخی کشــورهای توســعه یافته نظیر امریکا، کانادا و نیز بســیاری از کشورهای حوزه 
امریکای التین، افریقا و آســیا بکار گرفته شده به نحوی که بر اساس مطالعه زلر و الپینو2 تعداد 

این مؤسسات ظرف ربع قرن در پایان هزاره دوم به 1500 مؤسسه در 85 کشور رسید.
خاطرنشان می ســازد بر اســاس آخرین گزارش کمپین اعتبار خرد3، تعداد مؤسسات تأمین 
مالی خرد دنیا در ســال 2012، 3718 و با پوشــش بیش از 203 میلیون مشــتری، به ویژه در 
مناطق آسیا و اقیانوس آرام )حدود80 درصد( بوده است؛ در میان مشتریان منطقه آسیا دو کشور 

هندوستان و بنگالدش به ترتیب با 56.5 و 16.3 در صدر قرار داشته اند. 

  1 - Grameen Bank
  2 - Zeller & Lapenu
  3 - The State of the Microcredit Summit Campaign Report

4
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5

 1 - Larence, L. Y., 1998
2 -  Schreiner and Yaron

بخش دوم: برخی نمونه های موفق بین المللِی تأمین مالی خرد بخش دوم: برخی نمونه های موفق بین المللِی تأمین مالی خرد 

بر اســاس مســتندات، تاکنون میلیون ها نفر از فقرا به واســطه نهادهای تأمین مالی خرد و 
برنامه های اجراشده از ســوی آنان توانسته اند نسبت به حل مشــکالت خود اقدام نمایند؛ این 

بخش به معرفی چهار نهاد موفق بین المللی در عرصه تأمین مالی خرد خواهد پرداخت: 

1.بنیاد گرامین واقع در کشور بنگالدش
گرامین اگرچه فعالیت خود را در آغاز و در قالب یک مؤسسه تأمین مالی خرد آغاز نمود لیکن 
در حال حاضر مجموعه ای از بنگاه های خدماتی اســت که مبارزه با فقر به ویژه در میان زنان در 
ســطح بین المللی را پیگیری می کند و به تأمین مالی خرد به چشــم یک ابزار جزئی از یک نظام 
بزرگ خدمات رسانی به فقرا می نگرد. به گونه ای که برخی پژوهشگران، آثار اجتماعی این سبک 
از تأمین مالی خرد را برابر یا حتی بیشتر از آثار اقتصادی آن می دانند1 . مطالعات شرینر و یارون2 
)2011( نیز از ثمربخشــی باالی سرمایه گذاری اجتماعی گرامین در سال های 1983 تا 1997 
حکایــت می کند بدین صورت که گرامین برای ایجاد یک دالر قدرت خرید، 0.22 دالر هزینه 
کرده اســت. خاطرنشان می سازد بر اساس گزارشات این بانک، این بنیاد از سال 1995خودکفا 
شــده و ضمن اینکه در اغلب ســال ها سوددهی داشته اســت، از پذیرش هرگونه یارانه و کمک 
بالعــوض خودداری می کند. این بنیاد در حال حاضر بیــش از 7.5 میلیون وام گیرنده دارد که 
بیش از 90 درصد آنان، زنان هستند؛ این در حالی است که 94 درصد سهم بنیاد به وام گیرندگان 
و 6 درصد مابقی به دولت بنگالدش تعلق دارد. مهم ترین سازمان های مرتبط با گرامین عبارتند 
از: بانک گرامین، بنیاد گرامین هند، شــرکت تأمین مالی خرد گرامین جمیل )مســتقر در دبی(، 
صندوق ســرمایه گرامین هند و گرامین آمریکا. همچنین مؤسسات پرشماری در حوزه خدمات 
فناوری اطالعات، ســالمت، بازاریابی، مشاوره مالی، کشــاورزی، تلفن، اینترنت، آموزش و 

تعالی سازمانی هم راستا با مأموریت این بنیاد در حال فعالیت هستند.

5



240

6

2. بانك راکیات1  واقع در کشور اندونزي
این بانک که یکی از ســه بانک اصلی دولتی در اندونزی به شمار می رود، بر اساس قوانین و 
معیارهــای بانک های تجاری غیردولتی عمل می کند و وظیفه اصلی آن، ارائه خدمات بانکی به 
جامعه روستایی و شهری از طریق جذب پس انداز و اعطای اعتبار به رشته فعالیت های متوسط، 
کوچک و خرد است و سهم مشارکت زنان در آن بسیار کمتر از بنیاد گرامین و حدود 25 درصد 
اســت. نکته قابل توجه اینکه جامعه هدف بانک راکیات بر خالف بنیاد گرامین، طبقه متوســط 
جامعه را عالوه بر فقرا دربر می گیرد. همچنین در زمان پرداخت وام، از وام گیرندگان وثیقه کامل 

دریافت می شود و اطمینان به معرف های محلی از ریسک عدم بازپرداخت آن می کاهد.
بانک راکیات از سال 1988 از دریافت یارانه بی نیاز و اصطالحا به لحاظ مالی به خودکفایی 
رسیده است؛ این بانک در حال حاضر، نزدیک به 45 درصد از سهم بازار اندونزی را در اختیار 

دارد. 
خاطرنشــان می سازد این بانک در ســال 2015 و به انتخاب مؤسسه بانکدار آسیایی، برنده 
جایزه برترین کسب و کار تأمین مالی خرد در سال 2015 شناخته و پایبندی به سه اصل سادگی، 

دسترسی2  و پایداری3  به عنوان اهم دالیل موفقیت آن در سطح راهبردی، بیان شده است.
 

3. مؤسسه ِاس ِکي ِاس4  واقع در کشور هندوستان
این مؤسســه یک شرکت مالی غیربانکی است که از سال 1998 و با در اختیارگذاردن وام به 
زنان فقیر جهت راه اندازی کسب و کارهای بسیار کوچک روستایی آغاز به فعالیت نموده است. 
مدل اعطای وام این مؤسســه مدل اعتبار گروهی بوده که به مسئولیت گروهی مشترک5  معروف 
اســت و به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه وام گیرندگان، در همان مناطق روســتایی انجام 

می پذیرد6 .

1 - The Asian Banker, 2015, p1.  
2 - Availability
3 - Sastainability
4 - Swayam Krishi Sangam )SKS(
5 -  Joint Liability Group )JLG(
6 -  SKS, 2015
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 1 - SKS, 2015
2 -  Egypt's National Development Bank )NDB(
 3 - U.S.Agency for International Development( USAID(

    ِاس ِکی ِاس همچنین بیمه خرد و خدمات مالی مناســب برای تأمین ملزومات دیگِر مبارزه 
با فقر نیز به روستاییان ارائه می دهد و چشم انداز آن این است که بتواند در حالت آرمانی به 50 
میلیون خانه دار ســاکن در هند و یا سایر نقاط جهان خدمت رســانی کند1 . این مؤسسه ضمن 
جذب حمایت از مؤسســات خیریه بین المللی، اســتفاده از فناوری هــای روز به ویژه فناوری 
اطالعات را پیشــران مهمی برای موفقیت خود می داند و با شــرکت های مهم در این عرصه در 

سطح بین المللی همکاری دارد.   

4. بانك ملی توسعه2  واقع در کشور مصر
بانک ملی توسعه در سال 1980 با مسئولیت محدود و سرمایه 15 میلیون دالر شکل گرفت؛ 
این بانک تنها بانک تجاری خصوصی در مصر اســت که در قیاس با سایر بانک های این کشور 
برای تأمین مالی خرد، بخش جداگانه ای در آن تعبیه شــده اســت. این بانک در ســال 1987 
تصمیــم گرفت تا نقش بالقــوه بنگاه های خرد و کوچک را در اقتصاد مصر شناســایی کند؛ در 
پی این شناســایی، مشخص شــد اعطای وام به این نوع وام گیرندگان نه تنها مبارزه با فقر است، 
بلکه اشتغال زایی برای بخشی از جمعیت از چشم افتاده این کشور محسوب می شود. در همان 
ســال بانک ملی توسعه با همکاری آژانس امریکایی توسعه بین المللی3  مبادرت به ایجاد واحد 
بنگاه های خرد و کوچک کرد و اعطای وام های خرد در چهار شعبه اش را در دستور کار خود قرار 

داد و با گذشت زمان و به مرور تعداد شعب خود را گسترش داد.  
هدف نهایی بانک ملی توســعه، ارائه خدمات آموزشــی و بهبود کیفیت زندگی وام گیرندگان 
کوچک، صنعت گران و ســایر کارآفرینانی که بانک های دیگر آنها را نادیده گرفته ند و نیز افزایش 
کنترل منابع مالی آنها اعالم شــده اســت؛ این بانــک همچنین اعتبارات خــود را به گروه ها و 

بنگاه های غیررسمی که مدرک ثبت ندارند، اعطا می کند. 
خاطرنشان می سازد این بانک برای اعطای وام هیچ وثیقه ای مطالبه نمی کند لیکن وام گیرندگان 
می بایســت با امضای یک سفته ملزم به بازپرداخت وام شوند و به شدت بر بازپرداخت به موقع 
کید می شود؛ دوام پذیری اقتصادی بنگاه اقتصادی، درستی و امانتداری وام گیرنده از جمله  وام تأ

مهم ترین عوامل جهت اتخاذ تصمیم برای اعطای تسهیالت است. 
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در ادامه نهادهای موفق مذکور در قالب جدولی جهت مقایســه راحت تر به نمایش گذاشته 

شده است:

جدول شماره 1: مقایسه 4 نهاد موفق بین المللی تأمین مالی خرد
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بخش سوم: اهم مولفه های الگوی اصیل تأمین مالی خردبخش سوم: اهم مولفه های الگوی اصیل تأمین مالی خرد

با عنایت به تجربه های موفق نهادها و برنامه های موفق بین المللی تأمین مالی خرد، در ادامه 
اهم مولفه های مشترک میان آنها، مورد اشاره قرار خواهد گرفت:  

شناسایی دقیق گروه های هدف؛   •
بنا بر اعتقاد رایت )2004( در جوامع به صورت کلی، چهار گروه متقاضی تسهیالت هستند: 
گروه اول آنها که توانایی پرداخت اصل اعتبارات را هم ندارند که اصطالحا فقیرترین فقرا هستند؛ 
گروه دوم قادر به بازگرداندن اصل اعتبار هســتند لیکن قادر به پرداخت سود اعتبار نیستند. گروه 
ســوم قادر به بازپرداخت اصل و سود اعتبارات هســتند، ولی غالبا وثیقه مناسب ندارند؛ گروه 
چهارم افرادی هســتند که می توانند از خدمات بانکداری متعارف اســتفاده کنند لیکن چنانچه 
شــرایط توزیع اعتبار خرد به صورت رانتی باشــد و به راحتی در دسترس قرار گیرد، متقاضی آن 
خواهند شــد؛ گروه های هدف برنامه های تأمین مالی خرد، در بهترین شــرایط گروه های دوم و 

سوم هستند. 
 مؤسســات تأمین مالی خرد به گروه اول توجهی نمی کنند؛ توجیه این کار آن اســت 

ً
معموال

که عرضه تأمین مالی خرد به گروه های به شــدت فقیر، نه تنها باعث نجات آنها نمی شود، بلکه 
به علت ناتوانی در بازپرداخت باعث هرچه بیشــتر مدیون و در آینده فقیرترشــدن آنها می شود 

)حبیب، 2002(.
کید صرف بر ارائه تسهیالت  کید بر خدمات سپرده ای و جمع آوری پس انداز بجای تأ تأ  •

و تکیه کامل بر کمک ها و منابع دولتی؛
تحقیقات رابیل و پاروســیب )1998( و مرداك )1999( نشــان می دهــد پس اندازکردن از 
جملــه نیازهای طبقات فقیر جامعه به حســاب می آید؛ خانواده های فقیــر هم تمایل زیادی به 

پس اندازکردن دارند و هم ظرفیت قابل توجهی برای پس اندازکردن دارند.
ارائه خدمات آموزشــی خصوصا در عرصه های کارآفرینی و بازاریابی به موازات ارائه   •

تسهیالت به متقاضیان؛ 
لزوم بازپرداخت وام در فاصله های زمانی بســیار کوتاه پس از دریافت تســهیالت در   •

راستای ارتباط گیری بیشتر با وام گیرندگان؛
بهره گیری از ســازوکارهای اجتماعی همچون سرمایه اجتماعی فقرا بجای اخذ وثیقه1   •

به منظور تضمین و نظارت بر بازپرداخت وام ها و نیز کاهش هزینه ها؛ 
1 -  اعجاز احمدخان و دیگران، 1391، ص6.
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محققان دلیل اصلی موفقیت و توســعه تأمین مالی خرد را دو رکن اساســی وام دهی گروهی 

و ایجاد فشــار درونی عنوان می کنند )مک ایســاک، 1975(. جالب توجه است، اعضای گروه 

مســئول بازپرداخت معوقات اقساط هم گروهی خود نیستند لیکن به گروهی که یکی از اعضای 

آن بدهکار باشد، اعتبار مجدد اعطا نمی شود. 

حجم مناسب و بهینه تسهیالت پرداختی؛   •

گادکوئین )2004( معتقد اســت اندازه تسهیالت بایستی متناسب با نیاز و توان فقرا باشد و 

انــدازه بزرگ وام ها، کاهش نرخ بازپرداخت آنها را در پی خواهد داشــت؛ از طرفی اندازه وام ها 

باید متناسب با هزینه های راه  اندازی کسب و کار خرد برای وام گیرنده بدهد. در راستای دستیابی 

 از روش وام دهی صعودی استفاده می کنند؛ 
ً
به اهداف مذکور، مؤسســات تأمین مالی خرد غالبا

در این روش، در صــورت بازپرداخت به موقع وام گیرنده، در نوبت بعدی مبلغ بیشــتری برای 

توسعه کسب وکار به وی پرداخت خواهد شد. 

عدم محدودیت مصرف تســهیالت اخذشــده در حوزه ای مشــخص و به تشخیص   •

دریافت¬کننده تسهیالت؛

تفکیک کامل فعالیت های تأمین مالی خرد از دیگر بخش های بانک به لحاظ ساختار   •

سازمانی، نیروی انسانی، شعب ارائه دهنده خدمات و منابع و مصارف؛ 

این امر ضمن برجسته کردن فعالیت های تأمین مالی خرد در عملیات بانک ها، امکان ارزیابی 

صحیح شاخص های عملکرد آنها را فراهم می آورد.

پیگیری امکان و توانمندی بازپرداخت واِم دریافت کنندگان تسهیالت توسط مؤسسات   •

تأمین مالی خرد و توجه به اهمیت ارتقای توانمندسازی آنها در عرصه های اجتماعی؛

تشویق سازماني کارمندان مؤسسات تأمین مالی خرد بر اساس موفقیت آنها در فراهم   •

آوردن کیفیت برتر خدمات اجتماعی برای دریافت کنندگان تسهیالت؛

تعبیه صندوقی خاص در مؤسســات تأمین مالی خــرد در صورت مرگ دریافت کننده   •

تسهیالت.
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بخش چهارم: اهم طرح ها و برنامه هاي تأمین مالي خرد در ایرانبخش چهارم: اهم طرح ها و برنامه هاي تأمین مالي خرد در ایران

در این قســمت برخی نهادها و برنامه های اجراشــده در زمینه خدمات تأمین مالی خرد در 
کشور، معرفی و ارائه خواهد گردید:

1.وام های قرض الحسنه
به صورت کلی وام های قرض الحســنه در ایران در قالب ســه نوع سازماندهی نهادی تاکنون 

بکار گرفته شده اند:
   الف( صندوق های قرض الحسنه خانوادگی؛ 

این صندوق ها در قالب نهادهای غیررسمی مشغول به فعالیت هستند.
   ب( صندوق های قرض الحسنه؛ 

این صندوق ها در قالب نهادی شبه رسمی و مردم نهاد، فعالیت می کنند و عهده دار اختیارات 
و وظایف نظارتی بر آنها، با بانک مرکزی اســت؛ خاطرنشان می سازد سازمان اقتصاد اسالمی 
ایران که اصوال اهداف خود را بر اســاس همکاری با صندوق های مذکور به انجام می رســاند، 
فعالیت خود را از اوایل انقالب در راســتای کمک به تأمین نیازهای مصرفی افراد کم درآمد نظیر 

هزینه های درمان، ازدواج و ... آغاز نموده است.  
بر اســاس برآورد مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی، میــزان نقدینگی در اختیار 

صندوق های قرض الحسنه کمتر از 5 درصد کل نقدینگی کشور بوده است .
   ج( اعطای وام های قرض الحسنه از سوی نظام بانکی و به صورت رسمی؛

در ایران، مســتندات حاکی از آن اســت که آمــار و اطالعات در حــوزه عملکرد نهادهای 
قرض الحســنه بسیار محدود و ناقص بوده و علیرغم ظرفیت باالی نظام بانکی رسمی کشور در 
تجهیز و تخصیص منابع، بخش عظیمی از منابع به دلیل سیاست گذاری های نامناسب، صرف 
پرداخت تسهیالت قرض الحســنه نشده و یا بدون ضابطه و به صورت ســلیقه ای به نیازمندان 
غیرواقعی پرداخت شــده اســت2.  بر اســاس شــواهد جهانی، اندازه بخش تأمین مالی خرد 
پیشروترین کشورها در زمینه اعتبارات خرد نظیر بنگالدش، بولیوی، هند و اندونزی هنوز به 10 

درصد نظام بانکی رسمی نمی رسد )هونوهان،2004(.

1 -    مرکز پژوهش هاي مجلس شــوراي اسالمي، نقش صندوق هاي قرض الحســنه در بازار غیرمتشکل پولي و نحوه نظارت بر 
آنها،1394 ، ص34.  

2 - مرکز پژوهش هاي مجلس شــوراي اســالمي، آسیب شناسي نظام بانکي ســاماندهي تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه 
بانك ها و مؤسسات   اعتباري غیربانکي،1394 ،ص5.
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2 . طرح هاي اعتبارات خرد بانك كشاورزي
بانک کشاورزی در قیاس با سایر بانک ها، بیش از همه و به ویژه پس از انقالب تاکنون درگیر 
اعطای تسهیالت به اقشــار کم درآمد به ویژه در مناطق روستایی بوده )هر چند که به منظور ارائه 
خدمات به روســتاییان و فقرا در این بانک، تمهیدات متفاوتی با ســایرین در نظر گرفته نشــده 
است.( و عمدتا تالش هایش در قالب اجرای طرح هایی خاص نظیر طرح حضرت زینب )س(، 
طرح ایران، طرح اشــتغال زندانیان آزادشده و صندوق اشــتغال روستایی برای گروه های خاص 
بوده که از میان آنها دو طرح حضرت زینب )س( و ایران نسبت به سایر طرح ها، هدف گذاریشان 
برای دسترســی به گروه هدف دقیق تر و بهتر بوده اســت. این در حالی اســت که علیرغم اینکه 
بســیاری از نمونه های موفق اعتبارات خرد، سررسید اعتباراتشان حداکثر یک سال است لیکن 
هیــچ از یک از طرح های مذکور به لحاظ مدت بازپرداخت تســهیالت، سررســیدی کمتر از 
یکســال ندارند؛ همچنین زمانبندی اقســاط تسهیالت همانند سیســتم متعارف نظام بانکی، 
ماهیانه بوده و از ویژگی تعدد بازپرداخت اقســاط در یک ماه برخوردار نیست. سازوکار اعطای 
وام نیز در بانک کشــاورزی به صورت انفرادی بوده و در قالب اخــذ وثایق معمول نظام بانکی 
انجام یا به عبارتی وظایف نظارتی بر وام گیرندگان توســط بانک یا نمایندگانش انجام می پذیرد. 
فلذا می توان اینطور عنوان نمود که ویژگی های طرح های بانک کشــاورزی منطبق با مولفه های 

الگوی اصیل تأمین مالی خرد نیست. 
3.تعاوني هاي اعتبار

با تصویب اساسنامه نمونه تعاونی در سال1370، افتتاح حساب سپرده، پس انداز و جمع آوری 
قرض الحســنه توسط تعاونی ها مجاز دانسته شد و در بازه زمانی 12 ساله )تا سال 1382( تعداد 
صندوق های قرض الحسنه تأسیس شده توسط تعاونی های روستایی 10، سپرده های اعضا حدود 
300 و تعداد وام های پرداختی بیش از 15 برابر شــد؛ ضمن آنکه متوسط وام پرداختی از محل 
منابع صندوق ها 5 برابر متوســط وام پرداختی از محل اعتبارات تبصرهای و دولتی بوده است. 
این شواهد حاکی از آن اســت که پس انداز ضمن ایجاد خودگرانی مالی برای مؤسسات تأمین 

مالی خرد، توان ارائه خدمات مالی  و گسترش فعالیت آنها را موجب می شود. 

12
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        در شــهریورماه 1386، تصویب دســتورالعمل اجرایی تأســیس، فعالیت و نظارت بر 

شــرکت های تعاونی اعتبار، منجر به تحولی مهم در زمینه تأمین مالی تعاونی ها شد و بر اساس 
آن برای نخســتین بار انجام فعالیت های مالی و اعتباری به شکل تخصصی و در قالب تعاونی ها 

به رسمیت شناخته شد. 
4.طرح هاي اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني )ره(

طرح های اشــتغال و خودکفایی کمیتــه امداد امام خمینی )ره( زیر نظر معاونت اشــتغال و 
خودکفایی آن نهاد و در راســتای افزایش شــأن و منزلت مددجویان تحت پوشش، کاهش نرخ 

بیکاری و افزایش توانمدسازی آنان با محوریت اشتغال صورت می پذیرد. 
 دفتر امور زنان روستايی وزارت جهاد كشاورزي

ِ
5.طرح صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي

طرح صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی توسط امور زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی 
از ســال1378  و با هدف طراحی یک الگوی بومی از تأمین مالی خرد در روســتاهای ایران به 
مرحله اجرا درآمده اســت؛ در سال های شروع این طرح، بخشی از منابع مالی آن توسط وزارت 
جهاد کشاورزی تأمین می شــد، اما در حال حاضر تمامی منابع این صندوق از محل پس انداز 

اعضا و در موارد محدودی با کمک خیرین تأمین می شود.
علیرغم اینکه این طرح از گستردگی جغرافیایی بسیاری برخوردار و اغلب مولفه های الگوی 
اصیــل تأمین مالی خرد نظیر وام دهی گروهی )شــکل گیری و انتخاب وام گیرنده توســط خود 
اعضای گروه( و اســتفاده از روش های تعهد مشــترك )نظارت و فشــار همسانان و ایجاد وثیقه 

اجتماعی( را در خود دارد، لیکن روند موفقیت و توسعه آن نسبتا کند بوده است. 
6.برنامه تأمين مالي خرد مشترك سازمان بهزيستي، بانك كشاورزي و مؤسسه تاك1 

طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی، در  سال 1382 با حمایت ایفاد )صندوق 
بین المللی توسعه کشاورزی ســازمان ملل متحد2( ، بانک کشاورزی و مؤسسه بین المللی تاك 
آغاز شده و از سال 1385، سازمان بهزیستی نیز به حامیان آن پیوسته است؛ در میان کشورهای 
غرب آسیا، ایران نخستین کشوری اســت که از طریق طرح مشترك ایفاد و بانک کشاورزی، به 

آزمون و پیاده سازی این روش پرداخته است.

1 -  ت.ا.ك )توانمندســازي، اشــتغال، کارآفریني( این بخش از گزارش از منابع زیر استخراج شــده است: مؤسسه بین المللي 
خدمات مالي خرد )تاك(، برنامه تأمین مالي با رویکرد بانکداري پیوندي، اسفند 1394. 

2 -  International Fund for Agricultural Development )IFAD(
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رویکرد بانکداری پیوندی، یکی از ســازوکارهای آزمون شده و موفقی است که برای گسترش 
خدمات مالی خرد ابداع گشــته و اکنون در 9 کشور آســیایی از جمله هندوستان )قریب به40 
میلیون نفر از افراد فقیر و کم درآمد روســتایی(، فیلیپین و تایلند با نتایج بســیار امیدوارکننده ای 
در حال اجراســت؛ این رویکرد بر اساس ایجاد پیوند مالی بین بانک و مؤسسات کوچک مالی 
محلی و مردمی شــکل گرفته، متعلق به اعضا بوده و توســط خود آنها اداره می شــود؛ این گونه 
مؤسســات پس از بهره مندی از آموزش های الزم و ظرفیت ســازی مکفی، کار خود را نخست 
با انباشــت پس اندازهای اعضا و درآمدهای ناشــی از فعالیت های مالی و تولیدی گروه، آغاز 
می کنند؛ در ادامه پس از اثبات کفایت خود )از طریق ارزیابی رســمی توســط بانک( با اتکا به 
ســرمایه اجتماعی و بر اساس کفایت سازمانی و مالی گروه، طبق مقررات جاری بانک از بانک 
وام دریافــت می کنند. بازپرداخت وام مذکور بر عهده گروه بــوده و تخصیص آن میان اعضا با 

توجه به قدرت کارآفرینی وام گیرنده خواهد بود. 

7.طرح ده هزار صندوق تأمين مالي خرد روستايي
در آذرماه ســال 1392 طی تفاهم نامه ای میان پســت بانک ایران و مرکز توســعه روستایی و 
مناطق محروم ریاســت جمهوری مقرر گردید که در طول مدت دو سال، ده هزار صندوق تأمین 
مالی خرد روســتایی ایجاد گردد1. در این تفاهم نامه پســت بانک، متعهد به طراحی ساختار و 
تصدی عملیات بانکی صندوق ها، و مرکز توســعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 
موظف به هماهنگی تعامالت الزم با دســتگاه های اجرایی و اســتانداری ها جهت شکل گیری 
فعالیت صندوق ها و نظارت بر روند اجرایی آنها شد؛ اجرای این طرح در اواسط سال 1394 به 

دلیل کمبود منابع مالی متوقف گردید.
خاطرنشــان می سازد پســت بانک ایران یازدهمین بانک دولتی کشور بوده که از سال 1375 
فعالیت خود را به طور رســمی آغاز کرده و توسعه خدمات مالی خرد روستایی یکی از مهم ترین 

اهداف و مأموریت های آن، در نظر گرفته شده است.

1 -  تفاهمنامه با شماره 1311/190/ با مورخ 1392/9/13.
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8. طرح اقتصاد مقاومتي سازمان بسيج سازندگي
به واســطه طرح اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج ســازندگی از سال 1391 و با همکاری بانک 
مهر اقتصاد، تســهیالتی با حداقل مبلغ 30 و حداکثر300 میلیون ریال در عرصه های مختلف 
کشــاورزی، صنایع دســتی و صنایع تبدیلی به متقاضیان واجد شــرایط با هدف ایجاد امنیت 

غذایی، مردمی سازی اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار اعطا می شود.
در این طرح، تســهیالت به صورت فردی و با معرفی ضامن و ارائه چک یا سفته به متقاضیان 
داده می شود و نظارت هایی توسط سازمان بسیج سازندگی پیش از شروع و در حین اجرای طرح 
صورت می پذیرد؛ در کنار تأمین مالی، برای ســایر نیازهای ایجاد کســب  و کارهای خرد نظیر 

آموزش و بازاریابی نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.
يني اميد 9. برنامه تأمين مالي خرد صندوق كارآفر

صندوق مهر امام رضا )ع( در اســفندماه ســال 1393 به نام صنــدوق کارآفرینی امید تغییر 
نــام داد؛ این صندوق از آن زمان تاکنون رویکرد حمایتی از کســب و کارهای خرد و کوچک را 

به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.  

15



250

16

 طوالنی کشور در تأمین مالی خرد، لیکن 
ً
علیرغم تجارب متعدد و سابقه نســبتا

مقایســه دقیق ســاختار و عملکرد نهادهای تأمین مالی خرد کشــور با مولفه های 
الگوی اصیل تأمین مالی خرد حاکی از آن است که در ایران برخالف تجارب موفق 
بین المللــی، در اغلب موارد از اعطای وام با مبالغ کوچک، همســو با نظام بانکی 
متعارف و بدون در نظر داشتن هرگونه ابعاد اجتماعی به تأمین مالی خرد تعبیر شده 

است.
از طرفی رویکرد غالــب حمایتی دولت از این نهادهــا )فراتر از نقش ترویجی 
و سیاســت گذاری( و عدم توجه مکفی به شناســایی گروه های هدف، افزایش عدم 
انگیزه برای بازپرداخت تسهیالت را در پی داشته است؛ فلذا می توان اینگونه عنوان 
نمود که با توجه به شــکاف بســیار، میان عمده نهادهای تأمین مالی خرد کشور با 
مولفه های الگوی اصیل تأمین مالی خرد، وصول اهداف بهینه متصور شــکل گیری 
آنها، یعنی کاهش نرخ بیکاری و فقر محقق نشــده اســت. بر این اســاس پیشنهاد 

می شود توصیه های سیاستی زیر در دستور کار مسئوالن و برنامه ریزان قرار گیرد:
    لزوم بازنگری و اصالح ساختار نهادهای تأمین مالی خرد کشور؛ در این راستا 

پیشنهاد می گردد ضمن فراهم سازی بســترهای الزم، الزامات قانونی مکفی جهت 
بهره گیری نهادهای قدیمی و جدیدالتاســیس تأمین مالی خرد از مولفه های الگوی 

اصیل تأمین مالی خرد تعبیه گردد. 
    الــزام ارتباط گیری نهادهای تأمین مالی خرد کشــور با مراکز دانشــگاهی و 

پژوهشــی در راستای هدایت و ســوق دریافت کنندگان تسهیالت به سمت نیازهای 
بازار؛ با توجه به فضای رقابتی و واردات بی رویه کنونی، نمی توان از نهادهای تأمین 
مالی خرد بدون تعیین استراتژی و هدایت کسب وکارهای خرد انتظار ایجاد اشتغال 

پایدار و افزایش سطح درآمدی فقرا را داشت.

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

16
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یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستییافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی

    تشــکیل زنجیره  ارتباطی میان نهادهای تأمین مالی خرد و امکان به روزرسانی 

آن در صــورت آغاز بــه کار نهادی جدید در این حوزه به منظــور انتقال تجربیات و 
کاهش هزینه ها؛

    اجتنــاب دولت از ارائه و اجرای برنامه های ناگهانی در حوزه تأمین مالی خرد 

بدون بررسی جامع و مانع مقدمات و بسترهای الزم آن صرفا با اهداف پوپولیستی؛
    حــذف پایین ترین و باالترین دهک های جامعه از برنامه های تأمین مالی خرد 

با هدف شناســایی موفق تر و دقیق تر گروه های هدف نهادهای تأمین مالی خرد؛ در 
این راستا بهره گیری از اطالعات معتمدان بر اساس تفکیک سازی منطقه ای پیشنهاد 

می گردد. 
    فرهنگ سازی میان فقرا در راستای بازپرداخت وام؛ عمدتا برخی فقرا با توجه 

به تعدد کمک های خیرخواهانه به آنها، اینگونه بار آمده اند که گویی بازپرداخت وام 
حق آنها نیست. 
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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.       
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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.  
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بخــش اول: ســند چشــم انداز جمهــوری اســامی ایــران بخــش اول: ســند چشــم انداز جمهــوری اســامی ایــران 
در افــق در افــق 14041404

4

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
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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:
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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.
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       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.

بخش سوم: سند توسعه بخش تعاون بخش سوم: سند توسعه بخش تعاون 



267

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

13

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  •
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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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منابعمنابع

15

   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. 

یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستییافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
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مروری بر سیاست های حمایتی دولت از بخش تعاونمروری بر سیاست های حمایتی دولت از بخش تعاون

خالهص سیاستی شماره خالهص سیاستی شماره 3030
اتبستان اتبستان 13991399
تهیه شده رد داپرتمان تهیه شده رد داپرتمان 
اقتصادیاقتصادی
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چه کسی مخاطب گزارش است؟

فراکسیون تعاون مجلس شورای اسالمی    

معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی    
پیام های کلیدی گزارش

تصویب مصوبه ای توسط هیأت مقررات زدایی مبنی بر عدم لزوم اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت تغییرات     

تعاونی ها در سال 7931 و نقض آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 89؛

مهمترین دالیل ضرورت اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت تغییرات تعاونی ها عبارت اند از:     

جلوگیری از رشد فعالیت های غیر رسمی تعاونی ها ب( جلوگیری از فعالیت تعاونی ها و مدیران متخلف؛    

ایجاد سامانه جامع بخش تعاون جهت حل دو مولفه تسهیل و تسریع امور تعاونی ها و همچنین ساماندهی تعاونی ها.    
گزینه های سیاستی موجود

اطالع رسانی و بازتاب وجوه مختلف و مزایای بسیار سامانه جامع بخش تعاون به تمامی بخش ها، سازمان ها و اعضای     

حوزه تعاون است. 

اتصال فوری سامانه سازمان ثبت اسناد با سامانه هوشمند بخش تعاون و انجام مقدمات و مذاکرات مورد نظر و فرآیندهای     

قانونی و اداری آن.
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   خالصه اجرایی   
در تاریخ 1397/05/30، مصوبه ای توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب 
رسید که به مصوبه استقالل تعاونی ها معروف گردید. مصوبه ی شماره 80/1644  هیأت مقررات زدایِی وزارت اقتصاد 
بیانگر این مطلب است که ثبت تغییرات تعاونی ها دیگر نیازمند اخذ مجوز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نمی باشد و تنها ثبت تأسیس تعاونی، نیازمند اخذ مجوز از نهاد نامبرده است. مصوبه مذکور ایرادات حقوقی و اقتصادی 
بسیاری داشت که از سوی مسئولین مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور مستمر مورد اعتراض و انتقاد 
قرار گرفت تا در تاریخ 1398/11/01، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور و همچنین بخشنامه شماره 
144261/97 مورخ 1397/07/22 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را که برمبنای مصوبه هیأت مقررات زدایی صادر شده 
بود، ابطال نمود. براین اساس در خالصه سیاستی حاضر، ابتدا به تشریح مصوبه هیأت مقررات زدایی و بررسی دالیل 
تصویب آن می پردازیم. سپس به دادنامه نقض مصوبه مذکور توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دالیل قضات 
محترم هیأت جهت نقض مصوبه نامبرده پرداخته می شود. در آخر هم به طور کلی، دالیل ضرورت اخذ مجوز از وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت تغییرات شرکت  های تعاونی را بیان خواهیم کرد.

مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و دالیل تصویب آن
براساس ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 ، نهادی با عنوان »هیأت 
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« تشکیل شد که وظیفه اصلی آن بدین گونه بیان شده است: »شرایط 
و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و 
هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی 
و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد« )تبصره 3 ماده ماده 3 قانون اصالح مواد )1( 

و )6( و )7( قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393/04/16(. 

هیأت مقررات زدایی براساس وظایف تشریح شده خود، در تاریخ 1397/05/30 مصوبه ای به شماره 80/1644 در امور 
تعاونی ها تصویب نمود که متن آن به شرح ذیل می باشد:

»مصوبه جلسه بیست و دوم مورخ 29/5/1397 در خصوص مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تأسیس و 
تغییرات شرکت های تعاونی:

  با عنایت به بررسی های صورت گرفته در خصوص موضوع مذکور، اعضای هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نمایند:

1ـ مصوبه شماره 10746/204334/63/م هیأت نظارت بر مقررات زدایی مورخ 2/11/1389 در موضوع اخذ مجوز از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تأسیس الزم االجراست.

2ـ در رابطه با ثبت تغییرات شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاون نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه 
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اجتماعی نیست.«
بنابر مصوبه مذکور، اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها برای ثبت تاسیس تعاونی ها الزامی است و در 

خصوص ثبت تغییرات تعاونی ها پس از تاسیس، نیازی به اخذ مجوز نمی باشد.
براساس مصوبه هیأت مقررات زدایی، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بخشنامه شماره 97/144261 را در تاریخ 1397/07/22 

به شرح ذیل تصویب نمود )سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، 1398(:
»در اجرای تکالیف مقرر در ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد مصوبه شماره 1644/80ـ  1397/05/30 
جلسه بیست و دوم مورخ 1397/05/29 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ادارات ثبت شرکت ها صرفًا 
در خصوص درخواست ثبت تأسیس شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاون، ملزم به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خواهند بود و در رابطه با درخواست ثبت تغییرات ضرورتی به اخذ مجوز از وزارت مذکور نیست. بنابراین الزم 
است متصدیان با رعایت مراتب نسبت به انجام وظایف قانونی اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیر 

کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و مدیران ثبت اسناد و امالک استانها می باشد.«

بنابراین با بخشنامه مذکور، عدم لزوم اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تغییرات تعاونی ها رسمیت 
یافت و رویه عملی ادارات ثبت قرار گرفت. مهمترین دلیل تصویب مصوبه اخیرالذکر هیأت مقررات زدایی و به تبع آن بخشنامه 
سازمان ثبت اسناد که به عنوان بخشنامه استقالل تعاونی ها معروف گردید؛ ساماندهی، تسهیل و تسریع در امور تعاونی ها و به 
طور کلی کسب و کارهای ناشی از تعاونی ها می باشد. در این زمینه حتی موافقان این مصوبه هم دلیل خاصی ارائه ندادند و تنها 
به همین نکته بسنده کردند که اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت هر تغییر در تعاونی، ولو تغییرات جزئی 
سبب دشواری و تکّلف تعاونی ها می گردد و مانعی در مقابل آزادی عمل تعاونی ها در فعالیت هایشان می باشد )عبداللهی، 1397(. 

نقض مصوبه هیأت مقررات زدایی و بخشنامه مربوطه توسط دیوان عدالت اداری
پس از انتقادها و اعتراض های اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف پیرامون مصوبه موسوم به »استقالل تعاونی ها«، سرانجام هیأت عمومی دیوان 

عدالت اداری براساس شکایت دو شخص حقیقی از مصوبه و بخشنامه مذکور، طی دادنامه ی شماره 3067ـ 3066 مورخ 1398/11/01، مصوبه و 

بخشنامه اخیرالذکر را مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392  نقض و ابطال نمود 

)دیوان عدالت اداری، 1399(. استدالل قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، بر دو مبنای اصلی استوار است که به 

شرح ذیل بیان می گردد:

مغایرت با قوانین و مقررات: ماده 21 قانون شرکت های تعاونی مصوب 11350 ، هرگونه تغییر در تعاونی ها را منوط به اجازه وزارت تعاون،   -1

کار و رفاه اجتماعی نموده است. از آن  جا هم که طبق ماده 2148  همین قانون، هرگونه اصالح یا نسخ مواد این قانون بایستی به صراحت اعالم شود، و 

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب 1370 هم در این زمینه حکم مغایری با مفاد ماده 21 قانو شرکت های تعاونی نداشته است، 

1.  ماده 21  قانون شرکت های تعاونی : اساسنامه و نام اعضای مؤسس و هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و مدیرعامل همچنین هر گونه تغییرات بعدی در شرکتها و 
اتحادیه های تعاونی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها در اداره ثبت مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت می رسد.

2. ماده 148 قانون شرکت های تعاونی : کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصالح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود. 
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بنابراین حکم به لزوم تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هرگونه تغییر شرکت های تعاونی، امری قانونی است که مصوبه هیأت مقررات زدایی 

برخالف آن بوده است.

خروج از حدود اختیارات و صالحیت تصمیم گیری: اساساً تصویب چنین مصوبه ای از شئون هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور   -2

مجوزهای کسب و کار خارج است؛ زیرا مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون اصالح مواد 7ـ 6 ـ 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 

موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1393، هیأت مذکور می بایست شرایط و مراحل صدور 

مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها و آیین نامه ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده، 

هیأت مذکور صالحیت وضع مقرره ندارد.

براساس رای اخیرالّذکر هیئت عمومی دیوان عدالت، هم مصوبه هیأت مقررات زدایی و هم بخشنامه سازمان ثبت اسناد که در راستای مصوبه مذکور 

صادرشده بود، باطل و بالاثر گردید، اما به نظر می رسد که رأی اخیر، نقش یک مسّکن موقت داشته است و مسئله نقش دولت و حدود دخالت های 

آن در تعاونی ها و نظارت بر آن ها به خوبی روشن نشده است؛ از همین رو در بخش بعد به دالیل ضرورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

در ثبت تغییرات تعاونی ها خواهیم پرداخت.

مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها و آیین نامه ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده، 

هیأت مذکور صالحیت وضع مقرره ندارد. مهمترین دلیل مخالفان لزوم اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت 

تغییرات تعاونی ها، دو مؤلفه تسهیل و تسریع در امر تعاونی ها و همچنین ساماندهی آن هاست. البته این به معنی نفی نظارت دولت 
به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تعاونی ها نمی باشد و در این زمینه حتی مخالفان مذکور هم اتفاق نظر دارند. در 
واقع منتقدین لزوم اخذ مجوز از وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت تغییرات تعاونی ها، معتقدند اگرچه نظارت مستمر 

دولت بر تعاونی ها و امورشان امری ضروری است اما این نظارت نباید مانع تسهیل و تسریع امور تعاونی ها شود. 
حال ما ابتدا به ذکر دالیل ضرورت اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت تغییرات تعاونی ها می پردازیم 

و سپس در برابر انتقاد وارد شده در مسئله موردنظر، راه حل مناسبی را ارائه خواهیم داد.
دو دلیل مهمی که در ضرورت اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت تغییرات تعاونی ها بیان شده است، 

به شرح ذیل بیان می گردد:
جلوگیری از فعالیت تعاونی ها و مدیران متخلف و رشد فعالیت غیر رسمی تعاونی ها )کبیری، 1398(: تخلفات و آراء   -1
قضایی علیه تعاونی ها و مدیران آن ها، تنها در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد و سازمان ثبت اسناد در فرآیند 
ثبت تغییرات، بی خبر از این مسائل می باشد. به همین دلیل ثبت هرگونه تغییرات بدون بررسی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی سبب ایجاد فساد در امر تعاونی ها و رشد تعاونی های متخلف می گردد و در آخر موجب ایجاد نوعی بی اعتمادی نسبت 
به تعاونی ها در سطح جامعه می گردد )کبیری، تعاونی های متخلف تغییرات ثبتی را بدون دردسر ثبت می کنند، 1398(. این درحالی 
است که می دانیم جذب اعتماد عمومی نسبت به تعاونی ها منوط به ایجاد نگاه ضد فسادی در بخش تعاون است که این امر نیز 

ناشی از افزایش کنترل و نظارت بر فعالیت تعاونی هاست.
افراد: مرجع  قانونی  برگزاری مجمع عمومی بدون صالحیت و حضور  قوانین و  مغایر  امکان تصویب مصوبات   -2
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تشخیص دهنده مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات تعاونی ها با قوانین و مقررات و همچنین تاییدکننده صالحیت مجامع عمومی 
برگزارشده و قانونی بودن آن ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. حال حذف این مرجع تشخیصی و تاییدی، در فرآیند 

ثبت تغییرات تعاونی ها در سازمان ثبت اسناد، خود می تواند بسترساز فساد در زمینه تعاونی ها گردد. 
براین اساس ضرورت اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت تغییرات تعاونی ها برهیچ کس پوشیده 
نمی ماند؛ اما دغدغه ی آن دسته از منتقدینی که بر ضرورت مولفه های تسهیل و تسریع امور تعاونی ها تاکید دارند نیز ارزشمند است 
و بایستی اخذ مجوز و نظارت مذکور سبب تضییع این دو مولفه نگردد. به همین جهت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
راستای تسهیل و تسریع امور تعاونی ها و همچنین ایجاد شفافیت و نوآوری در عرصه تعاون اقدام به ایجاد و ارائه سامانه جامع 
بخش تعاون نمود. این سامانه با فناوری جدید به منظور ارائه خدمات تمام الکترونیک به تعاونی ها و اعضای آن ها ایجاد شده و 
با سازوکار هوشمند، قابلیت پاسخگویی سریع در ارائه خدمات به تعاونی ها و اعضای آن ها را ایجاد نموده است. همچنین تمامی 
خدمات مربوطه بدون نیاز به مراجعه مردم به ادارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده و عمال از طریق این سامانه 
امضاهای طالیی و بوروکراسی های زمان بر حذف شده است. بنابراین عمال برای ثبت تغییرات تعاونی ها و حتی تشکیل تعاونی ها 
نیازی به حضور در هیچ یک از ادارات وزارت متبوع نبوده و این فرایند کامال به صورت الکترونیک انجام می شود. از سوی دیگر، 
از این طریق مدت زمان ثبت و تشکیل تعاونی ها به گفته معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حدود 40 روز به زیر 
5  روز کاهش پیدا کرده است )کبیری، هشدار نسبت به افزایش فعالیت غیررسمی تعاونی ها، 1398(. نظارت هوشمند و مستمر 
تمامی اعضا بر اقدامات هیات مدیره تعاونی و اطالع رسانی اخبار آن از طریق سامانه مذکور و نرم افزار تلفن همراه، امکان وقوع 
مفاسد احتمالی را عمال از بین خواهد برد. همچنین توانمندسازی و آموزش الکترونیک، کمک به توسعه بازار محصوالت تعاونی ها 
و نیز تامین مالی پروژه های شرکت های تعاوتی، قابلیت های دیگری است که در ادامه به این سامانه افزوده شده و ذیل اهداف 
اصلی آن، یعنی توسعه شفافیت و نوآوری، نظام یکپارچه ارائه خدمات به شرکت های تعاونی و اعضا آن ها را ایجاد خواهد نمود. 
بنابراین با ایجاد و ارائه سامانه جامع بخش تعاون، عالوه بر ده ها مزیتی که می توان برای آن شمرد و در پژوهش حاضر 
مجالی برای بیان آن ها نمی باشد، می توان گفت که دغدغه تسهیل و تسریع امور تعاونی ها تا حد گسترده ای حل شده است و 
دیگر نمی توان آن را دستاویزی برای مقابله با نظارت دولت و اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ثبت تغییرات 
تعاونی ها قرار داد؛ چراکه همانطور که بیان شد، تعداد روزهای الزم جهت طی روند ثبت و تشکیل تعاونی ها  از 40 روز به کمتر 
از 5 روز کاهش یافته است که این در صورت تحقق در عمل، امری بی نظیر می باشد که تاکنون متاسفانه تنها مشکل در این زمینه 
عدم اتصال سامانه سازمان ثبت به سامانه هوشمند بخش تعاون است )کبیری، تعاونی های متخلف تغییرات ثبتی را بدون دردسر 

ثبت می کنند، 1398(.
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توصیه های سیاستی 
پس از آنکه در نوشتار حاضر به دالیل مخالفان و موافقان ضرورت اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ثبت 
تغییرات تعاونی ها پرداختیم، مشخص گردید که هردو گروه بر نظارت دولت بر امور تعاونی ها اتفاق نظر دارند و تنها اختالف 
برسر دو مولفه تسهیل و تسریع امور تعاونی ها در مرحله ثبت تغییرات است. در همین راستا به ابتکار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در ایجاد و ارائه سامانه جامع بخش تعاون اشاره کردیم که دیگر با وجود آن، نقطه نظرات مخالفین مسئله اخیرالذکر هم 

تامین می شود. در همین راستا، دو توصیه سیاستی به شرح ذیل بیان می گردد:
اطالع رسانی و بازتاب وجوه مختلف و مزایای بسیار سامانه جامع بخش تعاون به تمامی بخش ها، سازمان ها و اعضای    

حوزه تعاون است. 
اتصال فوری سامانه سازمان ثبت اسناد با سامانه هوشمند بخش تعاون و انجام مقدمات و مذاکرات مورد نظر و    

فرآیندهای قانونی و اداری آن.

قوانین
قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 0531    
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 0731    
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 4931     

توصیه های سیاستی 
پس از آنکه در نوشتار حاضر به دالیل مخالفان و موافقان ضرورت اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ثبت 
تغییرات تعاونی ها پرداختیم، مشخص گردید که هردو گروه بر نظارت دولت بر امور تعاونی ها اتفاق نظر دارند و تنها اختالف 
برسر دو مولفه تسهیل و تسریع امور تعاونی ها در مرحله ثبت تغییرات است. در همین راستا به ابتکار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در ایجاد و ارائه سامانه جامع بخش تعاون اشاره کردیم که دیگر با وجود آن، نقطه نظرات مخالفین مسئله اخیرالذکر هم 

تامین می شود. در همین راستا، دو توصیه سیاستی به شرح ذیل بیان می گردد:
اطالع رسانی و بازتاب وجوه مختلف و مزایای بسیار سامانه جامع بخش تعاون به تمامی بخش ها، سازمان ها و اعضای    

حوزه تعاون است. 
اتصال فوری سامانه سازمان ثبت اسناد با سامانه هوشمند بخش تعاون و انجام مقدمات و مذاکرات مورد نظر و    

فرآیندهای قانونی و اداری آن.

قوانین
قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 0531    
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 0731    
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 4931    
قانون اصالح مواد )1( و )6( و )7( قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 3931    
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 2931    
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مخاطبان پیشنهادی گزارش 
دفتر مقام معظم رهبری؛ مجلس شورای اسالمی؛ قوه قضائیه؛ نهاد ریاست جمهوری؛ کلیه      

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ً
وزارتخانه ها و واحدهای متبوعه آنها و مشخصا  

پیام های کلیدی گزارش
کید صرف بر  شاخص ادراک فساد: مهم ترین شاخص بین المللی مبتنی بر افکارسنجی با تأ       

اختالس و ارتشاء؛   
سازمان شفافیت بین الملل: مهم ترین سازمان بین المللی ارائه دهنده تصویر فساد در کشورها؛        
عدم توجه به موقعیت های خاص اقتصادی و سیاسی کشورها در رتبه بندی سازمان شفافیت       

  بین الملل؛
واقع شدن کشورهای نوردیک، در صدر کشورهای برخوردار از حداقل فساد سازمان شفافیت       

  بین الملل؛
انجام سیاست گذاری ها در عرصه مبارزه با فساد بر مبنای رویکردهای پیشگیرانه بجای        

مجازات؛   
توجه به رویکرد همراه نمودن مردم در امر مبارزه با فساد و فضای مطالبه گری به واسطه       

  ظرفیت های باالی سازمان های مردم نهاد و ایجاد فرصت های بسیار رسانه ها.

گزینه های سیاستی موجود
لزوم طهارت اقتصادِی پرسنل کلیه نهادها علی الخصوص صاحبان پست ها و مدیران؛        

لزوم تعریف پژوهشی جامع به منظور شناسایی شاخص هایی همه جانبه در به تصویرکشیدن        
میزان فساد واقعی کشورها؛   

استفاده از تجارب عملیاتی و موفق سایر کشورها در عرصه مبارزه با فساد؛       
مقررات زدایی و در اولویت قرارگرفتن اصالح و تدوین قوانین در جهت تدوین قانونی واحد،        

دقیق و در حداقل زمان ممکن در عرصه مبارزه با فساد؛  
برخورد دقیق و متناسب با جرم، سریع و بدون هیچ¬گونه اغماض با مفسدان؛        

تعبیه روزی خاص در کشور بنام روز ملی مبارزه با فساد در راستای احیا و فرهنگ سازی        
بیشتر این مهم در سطوح حاکمیتی و غیرحاکمیتی؛  

همراه نمودن افکار عمومی و برخورداری از حمایت آحاد جامعه و فضای رسانه ای کشور با        

متولیان امر مبارزه با فساد.   
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     خالصه اجرایی   
ارائه اولین آثار نظری و بررســی های تجربی در زمینه فســاد به دهه 1970 برمی گردد؛ از آن 

زمان به بعد، فساد به عنوان یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه پیشرفت حکومت ها مورد توجه 

قرار گرفته است.  

به صورت کلی افزایش ســطح فســاد و عدم مقابله به موقع و جدی با مسببین و عامالن آن، 

ضمن در مظاّن اتهام قراردادن نیروهای ســالم و پاک دست حکومت ها، ناکارآمدي سیاست ها، 

بي انضباطي هاي اقتصادي و اجتماعي و افزایش دلسردي آحاد جامعه را به دنبال دارد؛ همچنین 

مســیر پیشــرفت اقتصادی را منحرف کرده و آن را به سمت ساختارهاي رانتي و زیرزمیني سوق 

مي دهد؛ فلذا پیشــگیری از وقوع فساد و بهبود شــرایط جامعه از این منظر، امری مهم قلمداد 

 منوط 
ً
می شود؛ این در حالی است که ویلیام تامسون مشهور به لرد کلوین1  بهبود شرایط را صرفا

به اندازه گیری شــاخص مورد نظر و ارتقاء آن عنوان نموده است. از سوی دیگر به منظور افزایش 

گاهی  گاهی مردم نســبت به عملکرد مســئوالن، پیرامون مبارزه با فســاد و همچنین افزایش آ آ

مسئوالن عالی رتبه کشورها از میزان پیشرفت دستگاه های مختلف در مبارزه با فساد و در نهایت 

جهت ایجاد تصویر روشن و همه جانبه از میزان فساد در کشور، تعیین شاخص هایی که نمایانگر 

وضعیت کشورها در این رابطه باشد، امری ضروری و منطقی است2. 

در همین راستا نوشتار حاضر درصدد اســت مهم ترین شاخص مبتنی بر افکارسنجی به نام 

شاخص ادراک فســاد را که اصلی ترین متولی انتشار آن در سطح بین المللی، سازمان شفافیت 

بین الملل است، با هدف شناسایی و دستیابی به راهکارهای موفِق کاهش فساد جهت بومی سازی 

و پیاده سازی آن در سطح کشور مورد بررسی قرار دهد؛ بخش اول این نوشتار به تشریح شاخص 

ادراک فســاد؛ و بخش دوم آن به رصد کلی این شــاخص طی سه سال اخیر اختصاص خواهد 

داشت؛ در بخش ســوم و چهارم به ترتیب وضعیت کشور ایران از منظر شاخص ادراک فساد و 

بررسی روند آن در برخی کشورها ارائه خواهد گردید؛ بخش نهایی این نوشتار )بخش پنجم( به 

ارائه یافته ها و توصیه های سیاستی خواهد پرداخت.  

1 William Thomson, 1st Baron Kelvin
همدمی خطبه سرا، ابوالفضل، » فساد مالی: علل، زمینه ها و راهبردهای مبارزه با آن »، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383.  2
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شاخص ادراک فساد1  مهم ترین شاخص بین المللِی مبتنی بر افکارسنجی و بیانگر میزان فساد در کشورها با 
کید بر نوع ذهنیت و تصور متخصصان و نخبگان جامعه در خصوص میزان رشوه و اختالس میان تصمیم گیران  تأ

و سیاست گذاران آن جامعه می باشد.
این شاخص هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل2  و در آستانه سال نو میالدی و با هدف انگیزش بخشی 
و ترغیب بیشــتر دولت ها به اتخاذ رویکردهای مؤثر در مقابله با فســاد منتشر می شود و پیشینه نخستین انتشار 
آن به سال 1995 و با هدف اولیه تأسیس مبارزه با فساد برمی گردد3 . شاخص ادراک فساد، ذیل مقیاس صفر تا 
ده یا صفر تا صد رتبه بندی می شــود و برخورداری یک کشور از میزان باالتر آن، داللت بر فساد کم تر دارد؛ این 
شاخص ترتیبی است و برخورداری یک کشور از رقم باالتِر آن، صرفا بیانگر آن است که آن کشور در امر مبارزه 

با فساد از سایر کشورها موفق تر بوده و در جایگاه برتری قرار دارد. 
کرمن7 )2004( و سونسن  مطالعاتی نظیر اندوینگ4)2004(، وبر5 )2005(، گالتونگ6 )2005(، رز – آ
و رنینکا8 )2005( در راســتای نقد این شــاخص صورت گرفته؛ از طرفی خانم تینا ســورید9  نیز در چهارمین 
همایش مبارزه با فســاد در برزیل)مورخ ژوئن ســال 2005(، مقاله خود را در نقد جهان شمول بودن شاخص 
ادراک فســاد ارائه داده که نقدهای وی نسبت به سایرین، مشهورتر است10 ؛ مبتنی بودن بر دو مصداق اختالس 
و رشــوه، عدم وجود تعریف مشــخص و مصادیق واحد فساد میان کشــورها و حتی میان کشوری، مبتنی بودن 

بر ادراک شخصی افراد و جریانات اجتماعی و ترتیبی بودن اهم انتقادات وارده به شاخص مذکور بوده است. 
خاطرنشان می سازد شاخص های نسبت رشوه11)در این شاخص، تمایل و گرایش فعاالن تجاری و اقتصادی 
به پرداخت رشوه مورد ارزیابی قرار می گیرد.(، تجارت بین الملل12  )در این شاخص، کشورها بر اساس آن میزان 
از مبادالت بازرگانی که شامل فساد مالی یا پرداخت های مشکوک باشد، رتبه بندی می شوند.( و گزارش رقابت 
جهانی13  )این شاخص، میزان پرداخت های اضافی خالف قانون برای اخذ مجوز صادرات و واردات، تشخیص 
و تعیین مالیات و دریافت وام را مشــخص می کند.( از دیگر شــاخص های بین المللی مبتنی بر افکارســنجی 

هستند که به اندازه شاخص ادراک فساد از شهرت مکفی برخوردار نیستند. 

1 Corruptions Perception Index (CPI)
2 Transparency International organization

سازمان شفافیت بین الملل، سازمانی غیردولتی بوده که در سال 1993 تأسیس شده و دفتر اصلی آن در برلین کشور آلمان واقع شده است.  3
4 Andving
5 eber
6 Galtung
7 Rose-Ackerman
8 Svensson and Reininka
9 Tina Soreide

10  عطایــی، امیــد، ســعید توتونچــی، وضعیــت شــاخص های فســاد در ایــران و ســایر کشــورها، دفتــر مطالعــات اقتصــادی مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس شــورای اســامی، 1386، ص 13.

11 Bribe Ratio
12 Business International
13 Global competitiveness Report

بخش دوم: رصد کلی شاخص ادراک فساد طی سه سال اخیر )بخش دوم: رصد کلی شاخص ادراک فساد طی سه سال اخیر )20192019 -  - 20172017((
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بخش دوم: رصد کلی شاخص ادراک فساد طی سه سال اخیر )بخش دوم: رصد کلی شاخص ادراک فساد طی سه سال اخیر )20192019 -  - 20172017((

ســازمان شفافیت بین الملل از سال 2017، عملکرد 180 کشــور جهان در امر مقابله با فساد را از 
منظر شــاخص ادراک فســاد رتبه بندی و اعالم کرده اســت؛ آخرین گزارش و رتبه بندی منتشرشده از 
سوی این ســازمان مربوط به سال 2019 و مأخذ کلیه جداول تدوین شــده این بخش می باشد. نتایج 
بررســی های ارقامی اعالمی از سوی این سازمان حاکی از آن است که طی سال های 2019 – 2017، 
قریب به 70 درصد کشورها نمره ای کم تر از 50 گرفته اند1؛ از سوی دیگر متوسط باالترین و پایین ترین 

نمره دریافتی طی سال های مذکور، به ترتیب 88 و 9.3 بوده است2. 
در جدول 1، فاسدترین کشورها طی ســال های اخیر از منظر سازمان شفافیت بین الملل به نمایش 

درآمده است: 
ین کشورهای جهان طی سال های 2019 – 2017  جدول 1: فاسدتر

            مأخذ: جدول سری های زمانی منتشرشده سازمان شفافیت بین الملل در سال 2019
همان طور که در جدول 1 مالحظه می گردد، کشــور سومالی طی سال های 2019 – 2017، در میان 
180 کشور جهان و مورد بررسی واقع شده توســط سازمان بین المللی شفافیت، فاسدترین کشور بوده 
و در آخرین جایگاه واقع شــده است )رتبه بندی کشــورها توسط این سازمان بدون توجه به شرایط ویژه 
کشورها انجام می پذیرد(. در ادامه سه کشور اول موفق جهان در عرصه مقابله با فساد طی سه ساله اخیر 

در قالب جدول 2، نمایش داده خواهد شد: 
ین کشورهای جهان طی سال های 2019 – 2017 جدول 2: کم فاسدتر

جدول 2 بیانگر آن است که کشور دانمارک بر اساس شاخص های سازمان بین المللی شفافیت 
طی سه ساله اخیر از حداقل فساد، در میان 180 کشور برخوردار بوده است؛ بر اساس ترجمه 

گزارش سازمان شفافیت بین الملل با موضوع تجربیات مبارزه با فساد در کشورهای نوردیک بخش 
محاسبه پژوهشگر  1

همان  2
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مربوط به این کشور، مقامات سیاسی و اجرایی عالی رتبه در این کشور سطح زندگی متوسطی                     
دارند؛ برخورداری دانمارک از این جایگاه در حالی است که اعـضای پارلمان3 و احزاب سـیاسِی                 

این کشـور، الزام قانونی مشـخص جهت آشکارسازی دارایی های خود ندارند؛ هـمچنین کـارمندان 
شاغل در نهـادهای دولتی و خـصوصی این کشور، از حمایت همه جانبه جـهت اقـدام به افـشاگری4  

برخوردار نیستند. 
در همان گزارش به برخورداری فنالند از یک سیستم کیفری توانمند جهت مقابله با فساد در سطوح 
گاه سازی  باال و دادســتان های شاغل مستقل از هر نهاد اشاره شده؛ و بر نقش کمک رسانی رسانه ها در آ
کید شده اســت. در فنالند نیز خأل الزامات  عمومی و تســریع در امر رســیدگی به پرونده های فساد تأ

قانونی در راستای حمایت مکفی از افشاکنندگان وجود دارد.  
 
ً
خاطرنشــان می سازد دو کشــور )دانمارک و فنالند( از پنج کشور واقع در شــمال اروپا اصطالحا

نوردیک5 )مشــتمل بر کشورهای دانمارک، فنالند، ایسلند، نروژ و ســوئد( همان گونه که در جدول 2 
مالحظه گردید، در فهرســت سه کشور برتر مبارزه با فساد قرار گرفته اند؛ دیگر کشورهای این منطقه نیز 

در عرصه مبارزه با فساد، جایگاه بسیار خوبی داشته اند )جدول 3(.
جدول 3: وضعیت شاخص ادراک فساد در کشورهای نوردیک طی سال¬های 2019 – 2017

همان طور که در جدول باال مشــاهده می گردد 80 درصد کشــورهای عضو منطقه نوردیک )به جز 
ایســلند( موفق به دریافت رتبه های تک رقمی در امر مبارزه با فساد شده اند؛ کارشناسان علت موفقیت 
کشورهای منطقه نوردیک در این عرصه را سطح باالی حس منفعت عمومی و آموزش عنوان می کنند.

3 Members of Parliament
4 Whistleblowing  
5 Nordic Countries

6
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بخش سوم: وضعیت ایران از منظر شاخص ادراک فساد طی سه سال اخیر )بخش سوم: وضعیت ایران از منظر شاخص ادراک فساد طی سه سال اخیر )20192019 -  - 20172017((

      هــر چنــد نحــوه گــردآوری اطالعــات مــورد اســتفاده منتــج بــه نتایــج منتشرشــده توســط ســازمان 
ــر  ــه عــدم لحــاظ موقعیت هــای خــاص اقتصــادی و سیاســی )نظی ــا توجــه ب ــل ب شــفافیت بین المل
ــاد در  ــی فس ــزان واقع ــی را از می ــل توجه ــات قاب ــران، انحراف ــر ای ــورها در آن نظی ــا( کش تحریم ه
کشــورها زمینه ســاز می شــود لیــک ایــن بخــش بــه ارائــه وضعیــت ایــران از منظــر شــاخص ادراک 
فســاد طــی ســال های 2019 – 2017 اختصــاص دارد؛ در ادامــه و در جــدول 4، نمــره و رتبــه کشــور 

طــی ســال های مذکــور آمــده اســت:
جدول4: وضعیت ایران از منظر شاخص ادراک فساد طی سال های 2019 – 2017

ــا  ــان ب ــره 26 همزم ــن نم ــا گرفت ــال 2019( ب ــت )در س ــن وضعی ــاس آخری ــر اس ــران ب ــور ای کش
کشــورهای آنگــوال، بنــگالدش، گوآتمــاال، هنــدوراس، موزامبیــک و نیجریــه، رتبــه 146 را از میــان 
180 کشــور جهــان بــه خــود اختصــاص داده؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ســال پیــش از آن، ایــران 
بــا داشــتن نمــره 28، رتبــه 138 را داشــته اســت کــه حکایــت از 8 پلــه نــزول رتبــه و 2 نمــره کاهــش 
دارد؛ ایــن در شــرایطی اســت کــه در ســال 2017 رتبــه ایــران130 و نمــره آن30 بــوده اســت؛ ایــن 

مطلــب در نمــودار شــماره 1 بــه نمایــش درآمــده اســت: 
 

نمودار 1: رتبه ایران از منظر شاخص ادراک فساد طی سال های 2019 – 2017

ــال 2017  ــور از س ــی در کش ــش عموم ــاد بخ ــیر فس ــه س ــود ک ــوان نم ــه عن ــوان این گون ــذا می ت فل
تــا 2019، صعــودی بــوده )یــا اینکــه رونــد مقابلــه و مبــارزه بــا فســاد بخــش عمومــی بــا تاکیــد بــر 

اختــالس و رشــوه در میــان مقامــات دولتــی در ســه ســال اخیــر رونــد نزولــی داشــته( اســت.

7
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بخش چهارم: شاخص ادراک فساد در برخی کشورهابخش چهارم: شاخص ادراک فساد در برخی کشورها

1.هندوستان 
مبارزه با فســاد در هندوســتان ســابقه اي طوالنــي دارد و نقطــه عطف آن به مبارزات ضد فســاد 
ماهاتماگاندي1 رهبر فقید آن کشــور برمی گردد؛ در ســال های اخیر و از ابتدای دوره نخســت وزیری 
نارندرا دامورداس مودی2)2014( هر چند نمره و رتبه این کشــور در ســازمان شفافیت بین الملل رشد 
چندانی نکرده )در جدول زیر نمایش داده شــده است.( لیکن کارشناسان معتقدند اقدامات گسترده ای 

در راستای جلوگیری از بدترشدن فساد در این کشور و تثبیت اوضاع صورت گرفته است.
جدول 5 : وضعیت هندوستان از منظر شاخص ادراک فساد طی سال های 2019 – 2017

اهم اقدامات و خط مشــی های صورت گرفته در این کشور از ابتدای ســال 2014 تاکنون در زمینه 
فسادستیزی را می توان به صورت زیر فهرست نمود:

شفافیت در فعالیت بانك ها، شرکت هاي خصوصي و ترویج معامالت دیجیتالي؛       
بکارگیــری قوانین و برخورد محکم و جدی و در عین حال ســریع قوه قضاییه با متخلفان و        

بدون توجه به جایگاه، نفوذ و روابط سیاسی؛
اراده جدی مسئوالن و سیاست گذاران:       

اتخاذ سیاســت  غیرمتعارف مقابله با پول فاســد در ســال 2016؛ در این راستا   o  
پول هــای رایج قدیمی آن کشــور، فاقد اعتبار اعــالم گردید؛ مبادله آنها و دریافــت پول های جدید از 

بانک ها، پول های با منشأ نامعلوم را مشخص و امکان فرار مالیاتی را به حداقل می رساند.
مقابله با بنگاه هاي اقتصادی مشــکوك )کاغذی(؛ در این راســتا مقام هاي ارشد   o  
حقوقي و مالیاتي بکارگرفته شــدند؛ بنا بر اعالم مودی، در ســال 2017 دولت موفق به شناسایی300 

هزار شرکت کاغذي گردید که از این میان به عنوان نمونه 400 بنگاه، دارای یک آدرس مشابه بودند.
اعمال اصالحات و تصویب نســخه جدید قانون پیشــگیري از فســاد3  در سال   o  

.2018
شناســایی و پیگیری حســاب هاي کالن در داخل و منشــأ درآمدي صاحبان این   o  

حساب ها.

2.سنگاپور 
کشور ســنگاپور با مســاحت قریب به 722 کیلومتر مربع، کوچک ترین کشور جنوب شرقی آسیا 
اســت؛ برنامه های ضد فساد در این کشور از اوایل دهه60 میالدی در رأس کار قرار گرفته به گونه ای که 

1 Mohandas Karamchand Gandhi
2 Narendra Damodardas Modi
3 Prevention of Corruption Act
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متوسط نمره آن بر اساس نمرات اعالمی سازمان شفافیت بین الملل، طی 8 ساله 2012 تا 2019، 85                   
)جزو کشــورهای برخوردار از حداقل فساد( بوده؛ در جدول زیر نمرات و رتبه های موجود 8 ساله این 
کشــور در سازمان شفافیت بین الملل بر اساس جدول سری های زمانی منتشرشده این سازمان در سال 

2019، به نمایش درآمده است:
جدول 6: وضعیت شاخص ادراک فساِد کشور سنگاپور طی سال¬های 2019 - 2012

مأخذ: جدول سری های زمانی منتشرشده سازمان شفافیت بین الملل در سال 2019
مدل مبارزه با فساد در کشور سنگاپور را می توان در مجموع مشتمل بر مؤلفه های زیر عنوان نمود:

عزم جدی سیاست مداران در امر مبارزه با فساد؛       
تدوین قوانینی ســخت گیرانه برای سیاســت مداران و خانواده های آنــان مبنی بر عدم امکان        

بهره گیری ایشان از منابع عمومی؛
اعمال مجازات سنگین و بدون تسامح برای خاطیان بدون هیچ گونه اغماض؛       

بهره گیری از آخرین ابزارهای روز مبارزه با فساد بین المللی؛       
گزینش کارمندان بر اساس شایسته ساالری؛       

انجام کلیه خدمات دولتی )به جز بازکردن حساب( به صورت الکترونیک؛       
آموزش در حوزه فساد و مصادیق آن؛       

الزام پاسخگویی کلیه نهادها و ارگان ها به آحاد جامعه؛       
فعالیت هیأت تحقیق اقدام های فاســد به عنوان واحدی مستقل عالوه بر فعالیت واحدهای        

مربوط به این امر در سازمان های دولتی و خصوصی؛ 
بهره گیری از سرمایه های اجتماعِی سازمان های مردم نهاد؛          

حمایت کامل دولت از نهادهای مبارزه با فساد؛       
خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه؛       

مقررات زدایی.       

3.کره جنوبی
در جدول زیر نمرات و رتبه های موجود 8 ســاله این کشور در سازمان شفافیت بین الملل بر اساس 

جدول سری های زمانی منتشرشده این سازمان در سال 2019، به نمایش درآمده است:
جدول 7: وضعیت شاخص ادراک فساِد کشور کره جنوبی طی سال های 2019 - 2012
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همان طور که مالحظه می گردد، نمره این کشور در سال 2019 در قیاس با سال 2017 رشد 5 
پله ای داشته؛ همین امر ارتقاء رتبه این کشور در عرصه مقابله با فساد، از 51 به 39 را سبب شده 

)12 پله صعود( که به نقل از مرتضی سلطانپور ابیانه کارشناس مسائل کره )1397(، گسترش            
مطالبه گری عـموم مردم به واسطه افزایش سیاست های آموزشی و حمایت سازمان های مردم نهاد و     

نیز گسترش صنایع الکترونیک و دیجیتال تأثیر بسزایی در آن داشته است؛ خاطرنشان می سازد سیستم 
دولت الـکترونیک کره جنوبی یکی از پیـشرفته ترین سیستم های جـهان بوده و هرگونه فعالیـت اداری 

کارکنان دولت، فقط و فقط از طریق این سیستم امکان پذیر است.

4.گرجستان
با عنایت به سند چشم انداز بیست ساله  جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 مبنی بر دستیابی ایران 
به جایگاه اول، علمی و فناوری در ســطح منطقه  آسیای جنوب غربی که مشتمل بر گرجستان می شود، 
مطالعه این کشــور می تواند مورد توجه قرار گیرد. این در حالی اســت که سازمان شفافیت بین الملل، 
کشور گرجستان را شــاگرد اول مبارزه با فساد معرفی کرده؛ همچنین در سال 2010 این کشور بهترین 
فسادشکن در جهان4  نام گرفته؛ بنیاد هریتیج در سال 2017 اقتصاد این کشور را در جایگاه سیزدهم از 

میان 177 کشور مورد بررسی خود در جهان معرفی کرده است5. 
کشور گرجســتان از سال 2003 و پس از تغییرات سیاسی )فسادهای گسترده در آن کشور حتی در 
میان پلیس گرجستان، زمینه ساز آن بوده(، مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داده است؛ نکته قابل 
توجه آنکه در دو سال ابتدایی )2005 – 2003(، این کشور سیاست تحمل صفر6 را )با وجود آنکه باور 
و پذیرش آن توسط آحاد جامعه بسیار سخت بود( به جد، دنبال و پس از آن تاکنون روند مقابله با فساد 

وضعیت متعادل تری به خود گرفته است.  
پیش از ســال 2003 شهروندان گرجســتانی پرداخت رشوه را الزمه انجام بســیاری از امور خود 
می دانســتند؛ از سوی دیگر عدم وجود شفافیت در روند خصوصی سازی و دخالت انگیزه های فردی و 
گروهی در اعطای قراردادهای بخش عمومی مهم ترین عوامل زاینده فســاد با ریشه دولتی در آن کشوره 
بوده¬اند. بر مبنای گزارشات این سازمان، این کشور در سال 2000، از میان 102 کشور مورد بررسی 
)با داشــتن نمره 24 از 100( در رتبه 85 )تقریبا جزو کشورهای برخوردار از حداکثر فساد( قرار گرفته 
بوده؛ این درحالی اســت که در ســال 2016 و با ثبت نمره 57 در میان 176 کشــور مورد بررسی، در 
جایگاه 44 قرار گرفته اســت. خاطرنشان می ســازد. در ادامه عوامل مهم موفقیت این کشور در کاهش 

فساد فهرست گردیده است:
شفاف سازی روند خریدهای بخش عمومی و اصالح سیستم مناقصه های بخش عمومی         

از طریق سایتی واحد و مشخص )شرکت کنندگان در مناقصات دولتی تنها از این مجرا    

4 The best corruption-buster in the world
5 2017 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, Available from: http://www.heritage.org    /index/
ranking.
6 Zero Tolerance
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می توانند در مناقصات شرکت کنند و مدارک مربوط به مناقصات برگزار شده نیز برای اطالع    
عموم و رسانه ها به طور کامل قابل مشاهده است(؛  

افزایش نظارت قانونی و عمومی از طریق ایجاد نهادهای ناظر بر معامالت و عملکرد دولت؛       
بهره گیری از پیشرفته و بروزترین ابزارهای بین المللی در مراکز مهم بالقوه مستعد فساد نظیر         

گمرک؛  
بهبود فضای کسب و کار به واسطه کاهش زمان انجام فرآیندهای ادارای به حداقل زمان         

ممکن و حذف واسطه های انسانی در انجام امور اداری و مالی؛  
سیاست زدایی از قوه قضائیه و فراهم سازی بسترهای الزم به منظور مستقالنه عمل نمودن آن؛       

مقررات زدایی؛       
تشکیل آژانس بین  نهادی مبارزه با فساد در سال 2008 )ترکیب اعضا شامل نمایندگان         

وزارتخانه های مختلف و نمایندگان برخی از بخش های خصوصی( با هدف رصد اقدامات    
دستگاه ها و نهادهای عمومی مبارزه با فساد و اطمینان از صحت عملکرد قوه قضائیه در    

برخورد با مصادیق فساد؛  
تأسیس دفتر خبرگان کشوری در سال 2011 با هدف نظارت بر مخارج دولت و نهادهای         

عمومی؛  
کاهش تصدی دولت در رسانه ها؛       

حذف سیاست چندنرخی؛       
ارتباط مستمر مراکز مقابله با فساد با نخبگان فکری، مراکز مطالعاتی و دانشگاهی؛       

ارزیابی سیاست های ابالغی مبارزه با فساد توسط اساتید، کارشناسان مراکز مطالعاتی و            
دانشگاهی و ارائه نظرات مشورتی؛  

رصد و تعیین میزان انحراف برنامه های اجرایی از سیاست¬های ابالغی؛        
استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در اعتمادسازی و باورپذیری مقابله با فساد در         

افکار عمومی؛  
تصویب برخی قوانین نظیر قانون جزایی7)تعریف مصادیق فساد اقتصادی و اداری(،            

قانون نهادهای نظارتی ملی8)تضمین استقالل کمیسیون های نظارتی و عدم برخورداری    
ایشان و خانواده هایشان از هرگونه منافع اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم(، قانون آزادی    

اطالعات9)به جز اطالعاتی که انتشار آن به موجب قانون ممنوع شده یا مربوط به حقوق    
شخصی و یا اسرار تجاری و بازرگانی است( و تصویب قوانین در حوزه دولت     

الکترونیک10)تحول در نظام اداری سنتی(؛  
تشکیل شورای هماهنگی بین دولتی مقابله با فساد11)شورای مقابله با فساد( و با حضور        

7 The Criminal Code
8 Law on National Regulatory Authorities
9 freedom of information (FOI)
10 E-government (electronic government)
11 Anti-Cpruruption Interagency Coordination Council
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بخش پنجم: یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستیبخش پنجم: یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
نمایندگانی از نهادهای مدنی و غیردولتی نظیر کانون وکال و اتاق بازرگانی در سال 2005 به عنوان 

باالترین و مهم ترین نهاد دولتی در زمینه مقابله با فساد اقتصادی؛
تدوین و انتشار سند واحد استراتژی مقابله با فساد12  در سال 2005 و عدم انتشار اسناد         
موازی توسط دیگر نهادها؛ نکته قـابل ذکر آنکه این سند بر اساس اقتضائات زمانی و با    

گـذشت  ایام، نیازمند اصالحاتی است.   
بوروکراسی زدایی و کاهش سهم هزینه های دولتی از تولید ناخالص داخلی به حدود 4         

درصد؛  
اصالح ساختار بودجه نویسی در راستای کوچک سازی و واقع بینی؛       

مقابله با فساد سیاسی13؛ شفاف سازی منابع مالی احزاب سیاسی و رقابت های انتخاباتی.       

یکا 5.امر
بر اساس گزارشات سازمان شفافیت بین الملل، رتبه این کشور طی سال های 2017 تا 2019 سقوط 
7 پله ای داشــته؛ در جدول زیر نمره و رتبه این کشور در ســال های 2012 تا 2019 به نمایش درآمده 

است:
یکا طی سال های 2019 - 2012 جدول 8: وضعیت شاخص ادراک فساِد کشور امر

علیرغم اینکه اقتصاد امریکا، یکی از بزرگ ترین اقتصادهای دنیا به شــمار می رود لیک این کشــور 
همان طور که در جدول باال مالحظه می شــود، به لحاظ فساد جایگاه چندانی ندارد؛ یکی از دالیل این 

امر را می توان مساحت گسترده و سختی کنترل فساد در این کشور عنوان کرد. 
نکته قابل توجه در قانون این کشــور، تدوین قانونی به نام قانون حفاظت از افشاگر )رسواکننده( در 
ســال 1863 است14  که به واسطه آن عالوه بر اینکه افشاگر در پناه قانون قرار دارد دولت امریکا موظف 
اســت درصدی از جریمه ای را که از فرد فاسد می گیرد به افشاگر بپردازد؛ همچنین به واسطه این قانون 
گاهانه ادعای دروغی نماید و اطالعات نادرســتی را در اختیار دولت قرار دهد، آن  چنانچه شــخصی آ

شخص مسئول دو برابر خسارت دولت به عالوه مجازات 2000 دالر برای هر ادعای کذب است.

12 Anti-coruption Strategy
13 political corruption
14 Lincoln – law
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بخش پنجم: یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستیبخش پنجم: یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
وجود فساد حتی به میزان اندک، شکاف میان مسئوالن و اقشار مختلف مردمی یا به عبارتی تضعیف 
سرمایه اجتماعی را موجب می شود و به استناد بســیاری کارشناسان، تهدیدی اساسی برای موجودیت 
کشور به شمار می آید؛ از ســوی دیگر نرخ شاخص فساد، یکی از عوامل مهم زمینه ساز در شکل گیری 
نگرش کلی جهانیان از فضای کشــور اســت؛ این در حالی است که نبود شــفافیت و قوانین صریح در 
کنار رویکردهاي بروکراتیك و جهت دار برخی مدیران ارشــد، و نیز برخورداری برخی افراد از رانت های 
اطالعاتی و اقتصادی به عنوان اهم علل گســترش فساد در کشور مطرح بوده اند. بر همین اساس ضمن 
کید بیشتر بر اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه بجای مجازات متخلفین به منظور ممانعت از فساد بیشتر،  تأ

اتخاذ راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد: 
لزوم طهارت اقتصادِی پرسنل کلیه نهادها علی الخصوص صاحبان پست ها و مدیران؛         

استفاده از نیروی انسانی شجاع، کارآمد و پاک دست در هر سه قوا و کلیه دستگاه های    
حکومتی جهت مبارزه با فساد و الزام عملیاتی کلیه پرسنل علی الخصوص صاحبان     

                پست ها و مدیران به طهارت اقتصادی )اشاره شده در بیانیه گام دوم انقالب( و توجه اساسی  
به این مطلب در کلیه اقدامات و عزل و نصب ها؛  

لزوم تعریف پژوهشی جامع به منظور شناسایی شاخص هایی همه جانبه در به تصویرکشیدن         

میزان  فساد واقعی کشورها؛ و ارائه آن به سازمان های بین المللی نظیر سازمان بین المللی    
شفافیت؛  

استفاده از تجارب عملیاتی و موفق سایر کشورها در عرصه مبارزه با فساد؛ در همین راستا         

بر   بهره گیری از تجارب کشورهای نزدیک به بافت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی یا     
  ... اساس نزدیکی مؤلفه های سخت افزاری قدرت کشور نظیر جمعیت، مساحت و    
ضمن در نظر داشتن اصول اصلی نظام و انقالب )اتخاذ الگوی ترکیبی1(؛ در این راستا    

بهره گیری از شیوه های مدرن حمکرانی و آخرین متدهای نظارت پیشنهاد می گردد.   
مقررات زدایی و در اولویت قرارگرفتن اصالح و تدوین قوانین در جهت تدوین قانونی واحد،         

دقیق و در حداقل زمان ممکن در عرصه مبارزه با فساد؛ و برخوردار از حمایت کامل و    
همه جانبه کلیه نهادهای زیرمجموعه سه قوا؛ خاطرنشان می سازد زمان بر شدن       

تصویب قوانین در این عرصه، ابهاماتی را برای همگان به دنبال خواهد داشت و یکی از    
عوامل کاهش بسترهای اعتمادساز در درون کشور و ابزاری جهت سوءاستفاده معاندان    

می باشد.  
برخورد دقیق و متناسب با جرم، سریع و بدون هیچ گونه اغماض با مفسدان؛ این مساله در         

1 mixed model
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قالب ممنوعیت شدیِد مدارا با فریب گران اقتصادی در بیانیه گام دوم انقالب مورد اشاره    
قرار گرفته بود.   

تعبیه روزی خاص در تقویم ساالنه کشور همچون 9 دسامبر2،  بنام روز ملی مبارزه با فساد         

در راستای احیا و فرهنگ سازی بیشتر این مهم در سطوح حاکمیتی و غیرحاکمیتی؛  
همراه نمودن افکار عمومی و برخورداری حمایت آحاد جامعه و فضای رسانه ای کشور با         

کرمن3  در کتاب فساد و دولت؛ علت ها، پیامدها   متولیان امر مبارزه با فساد؛ سوزان رز آ  
و اصالح این چنین عنوان می کند: فارغ از نوع و گستره فساد دولتی، مقابله با آن از عهده    

قوانین مناسب   دولت به تنهایی خارج است مسلم است که دولت می تواند با وضع    
شفاف سازی دیوان ساالری، برقراری نظام تنبیه و تشویق و ده ها راهکار دیگر از سطح فساد    

بکاهد ولی در عین حال درگیرکردن فعال جامعه، چه از طریق مطبوعات آزاد و چه از طریق    
تسهیل فعالیت سازمان های غیردولتی و مهم تر از همه از طریق گسترش و تعمیق     

دموکراسی، دولت نخواهد توانست از عهده ریشه کنی فساد برآید.   
در همین راســتا نقــش ســازمان های مردم نهاد به مثابــه پل ارتباطــی میان مــردم و حاکمیت در 
قاعده مندنمودن تقاضاها و نظارت های مردمی در مقابله با مفاســد اقتصادی و پیشــگیری از آشفتگی 
اجتماعی ضمن افزایش اعتمادسازی و باورپذیری مقابله با فساد در افکار عمومی، می تواند بسیار قابل 

توجه است.  
در انتها خاطرنشــان می سازد هر چند ایجاد ســامانه هایی نظیر سامانه گزارش گران فساد در سازمان 
بازرسی کل کشور و ایجاد سامانه های شفافیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت پایلوت 
در راستای مبارزه با فساد، اقداماتی بسیار ارزشمند به شمار می رود، لیکن ارائه گزارشاتی مستمر از نحوه 
عملکرد این نهادهای تازه تأســیس جهت گسترش چنین سامانه هایی در کشور در راستای مبارزه با فساد 

امری ضروری به نظر می رسد.  

روز جهانی مبارزه با فساد  2
3 Susan Rose-Ackerman
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»مقام معظم رهبری«

به نظر من، یكی از راه حل ها و اساسی ترین و منطقی ترین 
و بنیادی ترین كارهایی كه می تواند در این كشور برای 

استقرار عدالت انجام بگیرد،  تعاون است.
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عنوان: تعاونی های انرژی به مثابه منبع درآمدی پایدار برای 

دهک های پایین درآمدی
خالصه سیاستی: شماره 33

تهیه شده در دپارتمان: اقتصاد
نویسنده: رضا اخباری

ناظر علمی: حنیف عموزاده
طراح جلد و صفحه آرایی: سعید رسته مقدم

تاریخ انتشار: بهار 1400

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اندیشكده تعاون است.
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چه کسی مخاطب گزارش است؟
* معاونت*تعاون*وزارت*کار،*تعاون*و*رفاه*اجتماعی 
* معاونت*برنامه*ریزی*و*اقتصادی*وزارت*نیرو 
* معاونت*برق*و*انرژی*وزارت*نیرو 
* مدیر*کل*دفتر*مدیریت*طرح*های*تجدیدپذیر*و*بهره*وری*انرژی*سازمان*انرژی*های*تجدیدپذیر* 

و*بهره*وری*انرژی*برق
* معاونت*امور*اقتصادی*وزارت*امور*اقتصادی*و*دارایی 
* سازمان*برنامه*و*بودجه 

پیام های کلیدی گزارش

* لزوم*حمایت*دولت*از*تعاونی*های*انرژی؛ 

* نقش*کلیدی*تعاونی*های*انرژی*در*ایجاد*منبع*درآمد*پایدار*برای*دهک*های*پایین*درآمدی؛ 

* نقش*پررنگ*دولت*در*تأمین*مالی*تشکیل*نیروگاه های*خورشیدی*در*قالب*تعاونی. 

گزینه های سیاستی موجود:

* مشارکت*50*درصدی*دولت*در*تأمین*مالی*هزینه*های*سرمایه*گذاری*مورد*نیاز*نیروگاه* 

های*خورشیدی*در*قالب*تعاونی
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تعاونی های انرژی به مثابه منبع درآمدی پایدار برای دهک های پایین درآمدیتعاونی های انرژی به مثابه منبع درآمدی پایدار برای دهک های پایین درآمدی 6

خالصه اجرایی

تشکیل*تعاونی*های*انرژی*به*عنوان*راهکاری*برای*تأمین*برق*مناطق*روستایی*و*مراکز*

نیروگاهی*متمرکز*شناخته*می*شود.*بررسی*تجارب*کشورها*در* از*تأسیسات* مسکونی*دور*

زمینه*توسعه*فعالیت*تعاونی*ها*در*این*حوزه*نشان*می*دهد*که*غالبًا*دولت*ها*برای*دستیابی*به*

دو*هدف*عمد،*برق*رسانی*روستایی*و*درآمدزایی*مستقیم،*در*مسیر*توسعه*تعاونی*های*انرژی*

گام*برداشته*اند.

بهبود* بر* از*مراکز*شهری،*عالوه* مناطق*روستایی*و*دور* به* الکتریکی* انرژی* با*رساندن*

این*مناطق*شکل* برای*ساکنین* نیز* مناطق،*درآمدزایی*غیر*مستقیمی*** این* شرایط*زندگی*در*

می*گیرد.*به*واسطه*طوالنی*تر*شدن*ساعات*بهره*مندی*از*روشنایی،*مدت*زمان*اختصاص*یافته*

به*کار*و*تحصیل*درآمد*نیز*افزایش*یافته*و*درآمد*بیشتری*نصیب*این*مناطق*می*شود.*همچنین*

تأسیسات*بیشتری*از*قبیل*سردخانه*ها*و*دستگاه*های*مصرف*کننده*برق*و*دخیل*در*فعالیت*

کشاورزی*کاربرد*یافته*که*نهایتًا*یا*با*افزایش*بهره*وری*نیروی*کار*موجبات*افزایش*تولید*و*در*

نتیجه*افزایش*درآمد*را*به*دنبال*داشته*و*یا*با*ایجاد*ارزش*افزوده*به*واسطه*فرآوری*صورت*

گرفته*روی*محصوالت،*درآمد*حاصل*از*فروش*بیشتری*را*برای*کشاورزان*فراهم*خواهد*

کرد.*

درآمد*زایی*مستقیم*به*عنوان*دومین*هدف*در*شرایطی*تحقق*می*یابد*که*شبکه*ملی*توزیع*

و*انتقال*برق،*مناطق*روستایی*را*پیش*از*فعالیت*تعاونی*ها*تحت*پوشش*قرار*داده*باشد.*تحت*

این*شرایط*با*بهره*برداری*از*تأسیسات*تولید*برق*با*استفاده*از*منابع*تجدیدپذیری*چون*نور*

خورشید،*زیست*توده**و*باد،*منبع*درآمد*پایداری*برای*مناطق*روستایی،*فراهم*می*شود*که*

عمومًا*در*اغلب*کشورها*دارای*درآمد*سرانه*پایین*تری*نسبت*به*مناطق*شهری*هستند.*در*این*

راستا*روستاییان*)اعضای*تعاونی*انرژی(*مازاد*بر*نیاز*خود*از*انرژی*الکتریکی*را*می*توانند*به*

شبکه*ملی*می*فروشند*و*طبیعتًا*از*درآمد*بیشتری*نسبت*به*گذشته*منتفع*خواهند*شد.
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7تهیه شده در دپارتمان اقتصادیتهیه شده در دپارتمان اقتصادی

دولت*ها*عالوه*بر*این*دو*هدف*یاد*شده،*کارکردهای*دیگری*را*نیز*برای*تعاونی*های*برق*

متصورند*که*از*جمله*آن*ها**می*توان*به*گسترش*استفاده*از*انرژی*های*تجدیدپذیر*و*ایمن*اشاره*

کرد*که*انتشار*کربن*کمتری*را*به*همراه*داشته*و*در*نتیجه*محیط*زیست*سالم*تری*را*برای*

افراد*فراهم*می*آورد.*از*این*منظر*کارکرد*تعاونی*ها*در*زمینه*استفاده*از*انرژی*های*تجدیدپذیر*

و*کاهش*آلودگی*محیط*زیست*می*تواند*زمینه*دستیابی*به*منافع*ملی*کشورها*در*قالب*اهداف*

ذکر*شده*در*پروتکل*ها*و*توافق*نامه*های*آب*و*هوایی*بین*المللی*از*جمله*توافق*پاریس*را*

فراهم*نماید.

بهره*برداری*از*نیروگاه*های*انرژی*تجدیدپذیر*توسط*بخش*خصوصی*و*تعاونی*در*ایران*

از* درصد* نیم* در*حدود* تنها* که* می*دهد* نشان* موجود* آمار* بررسی* و* ندارد* چندانی* سابقه*

ظرفیت*نیروگاهی*کشور*به*انرژی*های*تجدیدپذیر*اختصاص*دارد.*در*مقابل*بررسی*آمار*بین*

المللی*پیرامون*ظرفیت*انرژی*های*تجدید*پذیر*در*جهان*و*در*سال*های*2009*تا*2018*نشان*

می*دهد*که*بهره*برداری*از*انرژی*خورشیدی*بیشترین*نرخ*رشد*را*در*این*بازه*داشته*)نرخ*

رشد*حدوداً*1960*درصدی(*و*با*اختالفی*معنادار*نسبت*به*دیگر*منابع*انرژی*تجدیدپذیر*در*

صدر*انرژی*های*نو*به*لحاظ*ظرفیت*بهره*برداری*قرار*گرفته*است*و*در*مقابل*کمترین*نرخ*

رشد*در*ظرفیت*بهره*برداری*مربوط*به*بهره*برداری*از*انرژی*برق*آبی*)با*نرخ*رشد*حدوداً*25*

درصدی(*بوده*است.*رشد*باالی*ظرفیت*انرژی*خورشیدی*که*نشان*از*اقبال*باالی*مردم*در*

سطح*جهان*از*این*نوع*انرژی*دارد،*ناشی*از*عوامل*گوناگونی*است*که*برخی*از*این*عوامل*

عبارتند*از*هزینه*تمام*شده*پایین*و*در*نتیجه*مقرون*به*صرفه*بودن*خرید*برق*تولیدی*از*این*

ارائه*تسهیالت*تشویقی* نتیجه* پایین*فرآیند*تولید*برق*از*منبع*مذکور*و*در* منبع،*آالیندگی*

انرژی* به* تبدیل*آن* برداری*و* بهره* به*مولدهای*خورشیدی،*سادگی*در* از*سوی*دولت*ها*

خرد* سطح* در* درآمدزایی* بامی،* پشت* و* خرد* نیروگاه*های* افزایش* نتیجه* در* و* الکتریکی*

)خانوار(*به*واسطه*فروش*برق*مازاد*بر*مصرف*به*شبکه،*بی*خطر*بودن*فرآیند*تولید*و*...*.
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مطالعه*حاضر*به*دنبال*بررسی*منافع*اقتصادی*حاصل*از**تشکیل*تعاونی*های*انرژی*است.*

در*ادامه*ابتدا*بازار*برق*ایران*مرور*می*شود*تا*تصویری*کلی*از*این*بازار*حاصل*شود.*سپس*

وضعیت*بهره*برداری*از*انرژی*های*تجدیدپذیر*در*تولید*برق*کشور*مورد*بررسی*قرار*می*گیرد.*

با*بررسی*سابقه*استفاده*از*انرژی*های*نو*و*پتانسیل*بهره*برداری*از*این*نوع*انرژی*ها*در*سطح*

استان*ها*می*توان*امکان*تشکیل*تعاونی*ها*در*این*زمینه*فعالیتی*را*مورد*تجزیه*و*تحلیل*قرار*

داد.*در*نهایت*توجیه***پذیری*اقتصادی*و*درآمدزایی*تشکیل*تعاونی*های*انرژی*بررسی*و*نقش*

دولت*در*نحوه*حمایت*از*تأسیس*این*تعاونی*ها*تبیین*خواهد*شد.

مروری*بر*بازار*برق*ایران

طبق*آخرین*ترازنامه*انرژی*منتشر*شده*توسط*وزارت*نیرو*در*سال*1396*تمام*جمعیت*

از*نعمت*برق* باالی*20*خانوار* با*جمعیت* شهری*و*100*درصد*کل*خانوارهای*روستایی*

به* وابسته* نیروگاههای* توسط* سال* این* در* کشور* نیاز* مورد* برق* انرژی* بودهاند.* برخوردار*

وزارت*نیرو،*صنایع*بزرگ*و*بخش*خصوصی*با*ترکیبی*مطابق*نمودار*زیر*تأمین*شده*است.

نمودار*1:*نیروگاه های*موجود*در*کشور*به*تفکیک*نوع*مالکیت
منبع:*ترازنامه*انرژی*سال*1396
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شده* ارائه* زیر* نمودار* در* کشور* نیروگاهی* اسمی* ظرفیت* از* مختلف* نیروگاه های* سهم*
است.*طبق*نمودار*)2(،*در*حال*حاضر*نیروگاه های*بخاری*و*آبی*باالترین*سهم*و*نیروگاه های*
انرژی*خورشیدی،*بیوگاز،*بادی*و*...*که*تحت*عنوان*سایر*نیروگاه ها*طبقه بندی*شده*کمترین*

سهم*را*از*ظرفیت*اسمی*نیروگاهی*کشور*به*خود*اختصاص*داده*اند.

نمودار*2:*سهم*نیروگاه های*مختلف*از*مجموع*ظرفیت*نیروگاهی*کشور
منبع:*گزارش*آماری*انرژیهای*تجدیدپذیر*ایران*در*سال*1397

از*کل*ظرفیت*اسمی*نیروگاه های*کشور*44.9*درصد*به*وزارت*نیرو،*46.3*درصد*به*بخش*
خصوصی،*7.5*درصد*به*صنایع*بزرگ*و*1.3*درصد*به*سازمان*انرژی*اتمی*ایران*تعلق*دارد.

نمودار3:سهممالکیننیروگاههاازمجموعظرفیتاسمینیروگاهیکشور
منبع:ترازنامهانرژیسال1396
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در*سال*1396*بیش*از*یک*سوم*ظرفیت*نصب*شده*نیروگاه های*کشور*اعم*از*نیروگاه های*

استان* سه* در* بزرگ* صنایع* و* ایران* اتمی* انرژی* سازمان* خصوصی،* بخش* نیرو،* وزارت*

بخش* به* متعلق* نیروگاه های* ظرفیت* بیشترین* داشته اند.* قرار* بوشهر* و* تهران* خوزستان،*

خصوصی*در*استان های*تهران،*فارس*و*خراسان*رضوی*احداث*شده*است.*در*این*سال*بیش*

از*یک*سوم*برق*تولیدی*کشور*توسط*نیروگاه های*موجود*در*استان های*خوزستان،*اصفهان،*

و* اقتصادی* و* فعالیت های*صنعتی* تعداد*جمعیت،*حجم* است.* تأمین*شده* فارس* و* تهران*

وضعیت*آب*و*هوا*از*عوامل*تأثیرگذار*در*مصرف*برق*استان هاست.*بر*این*اساس*استان*تهران*

با*مصرف*34366.1*گیگاوات*ساعت*برق*به*تنهایی*13.5*درصد*از*برق*مصرفی*تأمین*شده*

توسط*وزارت*نیرو*را*به*مصرف*رسانده*است.*استان*خوزستان*و*استان*اصفهان*در*رتبه های*

بعدی*قرار*دارند.*

از*جمله*راهبردهای*بخش*برق*در*سند*ملی*راهبرد*انرژی*کشور،*افزایش*سهم*انرژی های*

تجدیدپذیر*و*پاک*در*ظرفیت*تولید*برق*کشور*ذکر*شده*است.*در*این*راستا*ظرفیت*اسمی*

نیروگاه های*تجدیدپذیر*و*نوین*)بادی،*خورشیدی،*بیوگاز*و*بازیافت*حرارتی(*با*حدود*54*

درصد*افزایش*نسبت*به*سال*1395*از*256.4*مگاوات*در*سال*1395*به*394*مگاوات*در*

سال*1396*رسیده*است.

توسط* عمدتًا* کشور* در* برق* تولید* ایران،* در* هوایی* و* آب* شرایط* و* اقلیم* به* توجه* با*

در* را* سهم* عمده ترین* درصد* *88.4 با* طبیعی* گاز* می گیرد.* صورت* حرارتی* نیروگاه های*

سوخت*مصرفی*نیروگاه های*کشور*به*خود*اختصاص*داده*است.*نمودار*زیر*ترکیب*سوخت*

مصرفی*نیروگاه های*حرارتی*را*نشان*می دهد.*در*شرایط*کمبود*گاز*طبیعی*در*ماه های*سرد*

سال،*نیروگاه ها*به*ناچار*از*سوخت های*جایگزین*یعنی*نفت*گاز*برای*نیروگاه های*گازی*و*

سیکل*ترکیبی*و*نفت*کوره*برای*نیروگاه های*بخاری*استفاده*می کنند*)ترازنامه*انرژی،*1396(.
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نمودار*4:*ترکیب*سوخت*مورد*استفاده*در*نیروگاه*های*حرارتی*کشور
منبع:*ترازنامه*انرژی*سال*1396

ارتباط* است،* مشترک* خاکی* مرز* دارای* که* کشورهای* تمامی* با* ایران* حاضر* حال* در*
الکتریکی*دارد.*از*اولویت*های*وزارت*نیرو،*حفظ*و*ارتقای*جایگاه*کشور*در*ایفای*نقش*پل*
انرژی*و*تبدیل*شدن*به*هاب*برق*در*منطقه*است.*در*سال*1396*میزان*واردات*و*صادرات*
برق*ایران*به*ترتیب*برابر*با*3.9*و*8.2*تراوات*ساعت*بوده*که*واردات*نسبت*به*سال*گذشته*
8.5*درصد*کاهش*و*صادرات*22.5*درصد*افزایش*یافته*بود.*ایران*98.8*درصد*برق*صادراتی*
خود*را*به*سه*کشور*عراق،*افغانستان*و*پاکستان*صادر*می کند*و*99*درصد*واردات*برق*ایران*

از*کشورهای*ترکمنستان*و*ارمنستان*بوده*است.

تصویر1:جریانمبادالت
برقباکشورهایهمسایه
منبع:مستخرجازترازنامه

انرژیسال1396
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نگاهی اجمالی به عملکرد نیروگاه های تجدیدپذیر کشور

سهم*عملکرد*انواع*نیروگاه های*تجدیدپذیر*کشور*شامل*نیروگاه*بادی،*خورشیدی،*برق*

آبی*کوچک،*زیست*توده*و*بازیافت*تلفات*حرارتی*از*مجموع*برق*تولیدی*در*بازه*سال*های*

پیش*از*1394*تا*1397*در*نمودار*زیر*ارائه*شده*است.

نمودار*5:*سهم*عملکرد*نیروگاه های*انرژی*تجدیدپذیر*از*مجموع*برق*تولیدی*توسط*این*نیروگاه ها*تا*سال*1397
منبع:*مستخرج*از*گزارش*آماری*انرژی*های*تجدیدپذیر*ایران*در*سال*1397

اگر*چه*در*سال های*پیش*از*1394،*نیروگاه های*برق*آبی*کوچک*باالترین*عملکرد*را*نشان*
داده اند*اما*بررسی*روند*عملکرد*نیروگاه های*خورشیدی*در*سال های*1394*تا*1397*نشانگر*
آن*است*که*بهره برداری*از*انرژی*خورشیدی*با*شتاب*زیادی*افزایش*یافته*به*شکلی*که*در*
بازه*فوق*بیشترین*عملکرد*را*به*خود*اختصاص*داده*و*نیروگاه های*بادی*در*جایگاه*دوم*قرار*
گرفته*است.*این*در*حالی*است*که*سایر*نیروگاه های*بهره بردار*از*انرژی*های*تجدیدپذیر*از*
قبیل*نیروگاه های*بازیافت*تلفات*حرارتی،*برق*آبی*کوچک*و*زیست*توده*با*اختالف*بسیار*
زیاد*به*ترتیب*در*جایگاه های*سوم*تا*پنجم*به*لحاظ*عملکردی*قرار*گرفته اند*)گزارش*آماری*

انرژی های*تجدیدپذیر*ایران،*1397(.
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نمودار*6:*عملکرد*نیروگاه های*تجدیدپذیر*کشور*97-1394*)مگاوات(
منبع:*گزارش*آماری*انرژی*های*تجدیدپذیر*ایران*در*سال*1397

نمودار*)7(*نیز*یافته های*فوق*مبنی*بر*رشد*خیره*کننده*بهره برداری*از*انرژی*خورشیدی*در*
سال های*پس*از*1394*را*تأیید*می کند.

نمودار*7:*نرخ*رشد*ساالنه*عملکرد*نیروگاه های*تجدیدپذیر*و*پاک*)1397-1390(
منبع:*گزارش*آماری*انرژی*های*تجدیدپذیر*ایران*در*سال*1397

در*سال*1397*مجموع*ظرفیت*نصب*شده*نیروگاه های*خورشیدی*17.43*مگاوات*بوده*و*
استان های*یزد،*کرمان*و*شیراز*به*ترتیب*با*38.5،*21.5*و*20*مگاوات*باالترین*ظرفیت های*
بیشتری*را* انرژی*خورشیدی*داشته اند.*جدول*زیر*اطالعات* از* بهره برداری* منصوب*را*در*

پیرامون*این*نیروگاه ها*ارائه*می کند.
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استان
ظرفیتمنصوب

)mw(

نیروگاه هایپشتبامی

سراسرکشور
17.43

0.45اصفهان

2.7تهران

1خراسانجنوبی

20فارس

2قزوین

10.77قم

21.5کرمان

7همدان

38.5یزد

121.35مجموع

جدول1:نیروگاه هایخورشیدیاحداثشدهدرسال1397
منبع:گزارشآماریانرژیهایتجدیدپذیرایراندرسال1397

در*بازه*سال*های*1373*تا*1397،*تعداد*43*نیروگاه*خورشیدی*با*مجموع*ظرفیت*نصب*
این* پراکندگی* قرار*گرفته*است.* بهره*برداری* شده*در*حدود*254*مگاوات*احداث*و*مورد*

نیروگاه*ها*در*جدول*)2(*مشاهده*می*شود.
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ظرفیتنصبشده

)مگاوات(
تعدادنیروگاه استانمحلحداث

44.7 7 کرمان
58.7 7 یزد
45.4 6 همدان
21.634 5 تهران
11.45 3 اصفهان
11 3 قم
24.6 3 فارس
11 2 خراسانجنوبی
0.31 1 خراسانرضوی
0.63 1 البرز
1.313 1 سمنان
10 1 هرمزگان
1.5 1 چهارمحالبختیاری
10 1 سیستانوبلوچستان
2 1 قزوین

254.037 43 مجموع

جدول2:پراکندگینیروگاه هایخورشیدیدرسطحکشور
منبع:گزارشآماریانرژی هایتجدیدپذیرایراندرسال1397

انرژی* از* را* بهره برداری* باالترین* کرمان* و* یزد* استان های* که* بر*می آید* اخیر* از*جداول*

انرژی* از* بهره برداری* داشته اند.*سابقه* نیروگاه های*خورشیدی* تأسیس* قالب* در* خورشیدی*

خورشیدی*در*مقیاس*پشت*بامی*نشان*می دهد*که*تا*پایان*سال*1394*ظرفیت*نصب*شده*

نیروگاه*خورشیدی*پشت*بامی*حدوداً*5.7*مگاوات*بوده*است.

بهره وری* و* تجدیدپذیر* انرژی های* سازمان* در* گرفته* اولیه*صورت* مطالعات* اساس* بر*

انرژی*برق*)ساتبا(،*مجموع*پتانسیل*بهره برداری*از*انرژی*خورشیدی*در*کشور*برابر*با*31440*
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مگاوات*برآورد*شده*که*به*تفکیک*استان*در*قالب*جدول*زیر*ارائه*شده*است:
نمودار8:پتانسیلاستانهادربهرهبرداریازانرژیخورشیدی
منبع:گزارشآماریانرژیهایتجدیدپذیرایراندرسال1397

نیروگاه* مگاوات* *15747 مجموع* در* *1400 الی* *1397 سال های* طی* می شود* پیش بینی*
توسط*بخش*غیر*دولتی*احداث*گردد*که*از*این*میان*12468*مگاوات*به*نیروگاه های*حرارتی*
کشور*اضافه*می گردد*که*800*مگاوات*آن*از*طریق*مولدهای*تولید*پراکنده*و*تولید*همزمان*
برق*و*حرارت*است.*پیش*بینی*می*شود*3280*مگاوات*نیروگاه*تجدیدپذیر*طی*این*دوره*
)منبع:* است* های*خورشیدی* نیروگاه* به* مربوط* ظرفیت* این* عمده* که* احداث*شود* زمانی*

ترازنامه*انرژی*1396،*وزارت*نیرو(.

پتانسیل تشکیل تعاونی*های برق خورشیدی در ایران

مطابق*آنچه*پیش*از*این*گفته*شد1*تشکیل*تعاونی های*انرژی*در*کشورهای*مختلف*با*دو*

هدف*عمده*پیگیری*شده*است.*مرور*تاریخچه*تشکیل*این*تعاونی ها*نشان*می دهد*که*اولین*

هدف*در*تأسیس*تعاونی های*انرژی،*تأمین*برق*مراکز*جمعیتی*روستایی*و*دور*از*مرکز*بوده*

است.*به*مرور*زمان*و*سراسری*شدن*پوشش*شبکه*توزیع*و*انتقال*برق*در*سطح*کشورها،*

دومین*هدف*که*درآمدزایی*برای*اعضای*تعاونی های*انرژی*است*پر*رنگ تر*شد.*به*واسطه*

پوشش*سراسری*شبکه*انتقال*و*توزیع،*تعاونی ها*برق*مازاد*بر*مصرف*خود*را*به*شبکه*تزریق*

1.***به*مقاله*تعاونی*های*انرژی*در*شماره*1*فصلنامه*مطالعات*کاربردی*تعاون*مراجعه*شود.
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17تهیه شده در دپارتمان اقتصادیتهیه شده در دپارتمان اقتصادی

کرده*و*با*فروش*آن*درآمد*پایداری*را*به*دست*می آورند.*

ایجاد،*گسترش*و*توسعه*شبکه*برق*رسانی*در*ایران*هیچگاه*مشابه*با*غالب*کشورهای*

غربی*که*با*تشکیل*تعاونی های*انرژی*به*انجام*نرسیده*بلکه*برق*رسانی*به*اقصی*نقاط*کشور*

از*جمله*وظایف*بخش*عمومی*قلمداد*شده*که*البته*بخش*خصوصی*هم*تا*حدودی*در*صنعت*

پرداخته*است.*در*سال*1396،*97.4*درصد*برق* ایفای*نقش* به* تولید*برق* برق*و*موضوع*

مصرفی*کشور*که*معادل*255026.3*گیگاوات*ساعت*بوده،*توسط*وزارت*نیرو*تأمین*شده*

است*)ترازنامه*انرژی،*1396(.

طبق*داده ها*و*اطالعات*آخرین*ترازنامه*انرژی*منتشر*شده*)1396(*تمامی*جمعیت*شهری*

و*100*درصد*کل*روستاها*با*جمعیت*باالی*20*خانوار*از*نعمت*برق*برخوردار*هستند.*مطابق*

سرشماری*عمومی*نفوس*و*مسکن*سال*1395،*بعد*خانوار*در*مناطق*روستایی*برابر*با*3.4*

بوده*است.*بر*این*اساس*با*یک*محاسبه*ساده*می*توان*انتظار*داشت*مناطق*روستایی*که*در*حال*

حاضر*تحت*پوشش*صددرصدی*شبکه*برق*سراسری*قرار*دارند،*دارای*جمعیتی*در*حدود*

68*نفر*به*باال*باشند.*در*جدول*)3(*جمعیت*آبادی*ها*بر*اساس*طبقات*مفروض*جمعیتی*ارائه*

شده*است.

کلجمعیت)هزارنفر(تعدادآبادیطبقهبندیجمعیتی

6228420731جمع

50001881437نفروبیشتر

25008572872-4999نفر

100037572872-2499نفر

50060994264-999نفر

جدول3:طبقهبندیجمعیتیآبادیهایدارایسکنه)آبان1395(
منبع:سالنامهآماریکشور-1397



312

تعاونی های انرژی به مثابه منبع درآمدی پایدار برای دهک های پایین درآمدیتعاونی های انرژی به مثابه منبع درآمدی پایدار برای دهک های پایین درآمدی 18

100229565492-499نفر

508463620-99نفر

255937215-49نفر

114027135-24نفر

با*توجه*به*اینکه*فرض*شده*آبادی*های*باالی*68*نفر*جمعیت،*به*شبکه*ملی*برق*متصل*

هستند*به*طور*قطع*می*توان*گفت*که*دو*طبقه*اولیه*از*طبقه بندی*جمعیتی*فوق*یعنی*آبادی های*

1*تا*24*نفر*و*25*تا*49*نفر*جمعیت،*فاقد*دسترسی*به*پوشش*سراسری*برق*هستند.*به*عبارت*

دیگر*تعداد*19964*آبادی*با*جمعیت*کل*350*هزار*نفر*از*خدمات*برق*برخوردار*نیستند1.*

به* نگاه* با* و* شد* ذکر* انرژی* تعاونی های* تشکیل* اهداف* عنوان* تحت* آنچه* اساس* بر*

اطالعات*فوق*می توان*کماکان*هر*دو*کارکرد*یاد*شده*تعاونی های*برق*خورشیدی* برق*رسانی*

این* دانست.* پذیر* توجیه* ایران* در* مناطق*مختلف*جمعیتی* برای* را* پایدار-* درآمد* ایجاد* و*

تعاونی ها*می توانند*منبع*درآمد*پایداری*را*برای*روستاهای*دارای*جمعیت*باالی*20*خانوار*

)یاحدوداً*68*نفر*به*باال(*که*به*شبکه*متصل*هستند2*فراهم*نماید*و*از*طرفی*جمعیت*ساکن*در*

حدود*20*هزار*آبادی*که*هر*یک*جمعیتی*کمتر*از*20*خانوار*دارد،*در*ابتدا*می تواند*در*قالب*

تعاونی های*برق*خورشیدی*و*به*صورت*منفصل*از*شبکه*سراسری**از*خدمات*برق*بهره*مند*

شوند*و*در*ادامه*با*اتصال*به*شبکه*سراسری*)در*صورت*حمایت*بخش*عمومی(*و*فروش*

مازاد*بر*نیاز*برق*مصرفی،*صاحب*درآمدی*پایدار*شوند.

برآورد هزینه و درآمد احداث نیروگاه خورشیدی توسط تعاونی ها

این* در* شدیم،* متصور* انرژی* تعاونی های* برای* که* مستقیمی* درآمدزایی* بر*خصلت* بنا*

بخش*تشکیل*تعاونی*انرژی*و*به*طور*خاص*فعالیت*در*حوزه*نیروگاه های*کوچک*مقیاس*

1.*باید*توجه*داشت*که*تعداد*محرومان*از*دسترسی*به*شبکه*برق*بیش*از*350*هزار*نفر*است*زیرا*داده*های*جمعیتی*مربوط*به*آبادی*های*
50*تا*68*نفر*در*طبقه*بندی*فوق*قابل*شناسایی*نیست.

2. On-grid
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برای* درآمدی* پایدار* منبع* ایجاد* فرض* تا* قرار*می گیرد* اقتصادی* ارزیابی* مورد* خورشیدی*

اعضای*این*تعاونی ها*آزموده*شود.*برای*این*منظور*هزینه ها*و*سپس*درآمدهای*اجرای*این*

طرح*معرفی*شده*و*سپس*توجیه پذیری*آن*مورد*بررسی*قرار*می گیرد.

هزینه ها

معموالً*برای*احداث*نیروگاه*های*خورشیدی*صدکیلوواتی،*سه*نوع*هزینه*تعریف*می شود:*

1-*هزینه*های*مستقیم*خرید*و*نصب*تجهیزات*نیروگاه*خورشیدی

2-هزینه*های*افزایش*دیماند*و*یا*اتصال*به*شبکه*برق

3-هزینه*های*جانبی

هزینه*های*مستقیم*خرید*و*نصب*تجهیزات*نیروگاه*خورشیدی*50*کیلوواتی*شامل*مواردی*

است*که*در*جدول**زیر*ارائه*شده*است.*موارد*مذکور*با*درنظر*گرفتن*خرید*پنل*خورشیدی*

)ارت(،* زمین* سیستم* سازی* پیاده* استاندارد،* حفاطتی* تجهیزات* خارجی،* اینورتر* ایرانی،*

تابلو*های*الکتریکی،*سیم*و*کابل،*استراکچر*و...*با*احتساب*هزینه های*نصب*و*طراحی*است.

قیمت*کل
)میلیون*ریال(

قیمت*واحد
)میلیون*ریال(

واحد تعداد شرح*کاال*یا*خدمات ردیف

1800 36 کیلووات 50 *پنل*خورشیدی*داخلی*پلی*کریستال
*72*سلولی*325 1

690 345 عدد 2 *متصل*به*شبکه*با*FRONIUS*اینورتر
ظرفیت*20*کیلووات 2

290 5.8 سری 50 *استراکچر*گالوانیزه*گرم*زاویه*30
درجه*به*همراه*متعلقات*کامل 3

60 60 مجموعه 1 سیم**و*کابل**AC*-DC*استاندارد،*
کانکتورها،*MC4،*فلکسی،*داکت*و... 4

جدول*4:*هزینه*های*احداث*نیروگاه*خورشیدی*50*کیلوواتی
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80 80 مجموعه 1 تابلوهای*AC-DC*با*فیوز*و*سرج*
ارستر،*اتصاالت،*کلید*اتوماتیک*و... 5

200 40 کیلووات 50 *نصب*تجهیزات*و*سیم*کشی
الکتریکال 6

125 2.5 کیلووات 50 امکان*سنجی،*طراحی،*شبیه*سازی*و*
مشاوره*های*فنی*خرید*و*نصب*و... 7

50 50 سری 1 اجرای*سیستم*ارتینگ*)چاه*ارت،*
سیم*کشی*ها*و*همبندی*های*ارت( 8

180 180 سری 1 زیرسازی*و*بتن*ریزی 9

3475 مبلغکل:

قیمت های*معرفی*شده*در*جدول*فوق*بر*اساس*هزینه های*مربوط*به*آبان*ماه*98*بوده*

و*با*توجه*به*تغییرات*نرخ*ارز*و*تورم،*افزایش*50*درصدی*هزینه*کل*دور*از*ذهن*نیست.*

4*تا*5.5*میلیون*تومان* همچنین*هزینه*های*خرید*سیم*کارت*و*تابلو*کنتور*نیروگاه*حدوداً*

برآورد*می*شود*که*بسته*به*نوع*کنتور*و*برند*متفاوت*خواهد*بود.*بر*این*اساس*انتظار*می*

رود،*احداث*نیروگاه*خورشیدی*50*کیلوواتی*نیاز*به*سرمایه گذاری*در*حدود*5300*میلیون*

ریال*داشته*باشد.

درآمدها

طبق*قوانین*موجود*نرخ*خرید*تضمینی*برق*از*نیروگاه های*خورشیدی*با*ظرفیت*20*تا*

100*کیلووات*برابر*با*9100*ریال*بر*کیلووات*ساعت*است.*اگر*فرض*شود*در*هر*شبانه*روز*

به*طور*متوسط*6*ساعت*امکان*بهره*برداری*با*ظرفیت*کامل*)یعنی*50*کیلوات(*وجود*داشته*

باشد،*امکان*کسب*درآمد*روزانه*معادل*2730000*ریال*وجود*دارد*که*در*طول*یک*سال*

درآمدی*برابر*با*996.45*میلیون*ریال*نصیب*بهره*بردار*می شود.
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جمع بندی

بازگشت* که* می دهد* نشان* کیلوواتی* *50 نیروگاه* احداث* درآمد* و* هزینه* ارقام* مقایسه*

سرمایه*در*این*طرح*حدود*5*سال*و*4*ماه*خواهد*بود.*روشن*است*که*به*طور*بالقوه*بدون*

با*دشواری های* انرژی* تعاونی های* قالب* فعالیت*روستاییان*در* امکان* مالی* لحاظ*تسهیالت*

تعاونی های* بررسی*نقش* این*مطالعه* اینکه*هدف*در* به* با*توجه* بود.* زیادی*همراه*خواهد*

انرژی*در*ایجاد*منبع*درآمد*پایدار*برای*مناطق*روستایی*تعریف*شده،*الزم*است*در*این*رابطه*

جایگاه*حمایتی*دولت*نیز*مشخص*شود.*در*ادامه*نحوه*حمایت*دولت*از*تعاونی های*برق*

خورشیدی*در*قالب*یک*پیشنهاد*سیاستی*ارائه*می شود.

توصیه های سیاستی

سهم* که* شده* مکلف* دولت* اقتصادی-اجتماعی،* توسعه* ششم* برنامه* قانون* *50 بند* در*

و* )داخلی* دولتی* غیر* بخش* سرمایه*گذاری* اولویت* با* را* پاک* و* تجدیدپذیر* نیروگاه های*

خارجی(*با*حداکثر*استفاده*از*ظرفیت*داخلی،*تا*پایان*این*برنامه*به*حداقل*5*درصد*ظرفیت*

و* درصد* *0.5 با* برابر* *)2( نمودار* با* مطابق* سهم* این* حاضر* حال* )در* برساند* کشور* برق*

معادل*حدوداً*394*مگاوات*است(.*از*سوی*دیگر*وزارت*نیرو*سیاست*توسعه*نیروگاه-های*

تجدیدپذیر*و*پاک*به*میزان*حداکثر*2000*مگاوات*در*سال*توسط*بخش*غیردولتی*را*دنبال*

می کند.*سازمان*انرژی های*تجدیدپذیر*و*بهره وری*انرژی*برق*)ساتبا(*موظف*است*تمهیدات*

متناسب*برای*تحقق*این*سیاست*را*اتخاذ*نماید.

وزارت* که* شده* قید* اقتصادی-اجتماعی* توسعه* برنامه*ششم* قانون* *48 ماده* بند*ت* در*

نیرو*باید*در*طول*اجرای*برنامه*نسبت*به*افزایش*توان*تولید*برق*تا*25*گیگاوات*از*طریق*

سرمایه گذاری*مؤسسات*عمومی*غیر*دولتی،*تعاونی*و*خصوصی*اعم*از*داخلی*و*خارجی*و*

یا*منابع*داخلی*شرکت های*تابعه*یا*به*صورت*روش های*متداول*سرمایه گذاری*و*از*جمله*
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ساخت،*بهره برداری*و*تصرفBOO(*1(*و*ساخت،*بهره*برداری*و*انتقال2*)BOT(*اقدام*نماید.

حمایت*دولت*از*بخش*تعاون*در*حوزه*انرژی های*تجدیدپذیر*و*به*طور*خاص*بهره برداری*

از*انرژی*خورشیدی*می تواند*عالوه*بر*دستیابی*به*اهداف*مندرج*در*قوانین*باالدستی،*شرایطی*

را*برای*بهبود*وضعیت*معیشتی*دهک*های*پایین*درآمدی*ساکن*مناطق*روستایی*و*محروم،*

فراهم*آورد.*از*جمله*راهکارهای*تسهیل*در*راه اندازی*تعاونی های*انرژی*خورشیدی*در*مناطق*

مذکور*می توان*به*موارد*زیر*اشاره*کرد:

1(*اجرای*نیروگاه*50*کیلوواتی*در*سطح*تمام*آبادی های*کشور*)62284*آبادی(*با*مشارکت*

50*درصدی*دولت*در*تأمین*سرمایه

انرژی* تعاونی های* از* و*حمایت* تأسیس* طرح* اجرای* هزینه های* کلی* برآورد* منظور* به*

فرض*می شود*در*هر*آبادی*یک*نیروگاه*50*کیلوواتی*با*مشارکت*50*درصدی*بخش*عمومی*

نیروگاه ها،*مجموعًا*حدود* این* با*احداث* تعاونی*احداث*شود.* قالب* تأمین*سرمایه،*در* در*

3114*مگاوات*به*ظرفیت*نیروگاه های*برق*تجدیدپذیر*در*کشور*افزوده*خواهد*شد*و*سهم*

حدود*0.5*درصدی*فعلی*)معادل*394*مگاوات(*این*نیروگاه ها*از*ظرفیت*تولید*برق*کشور*

)که*بر*اساس*آمار*ترازنامه*انرژی*سال*1396*برابر*با*78800*مگاوات*بوده*است(*به*3.95*

درصد*افزایش*خواهد*یافت.

احداث*تعداد*62284*نیروگاه*50*کیلوواتی*در*سطح*آبادی های*کشور*نیاز*به*سرمایه گذاری*

در*حدود*330*هزار*میلیارد*ریال*دارد*که*تأمین*تمام*این*سرمایه*توسط*اعضای*تعاونی*دور*

فوق* سرمایه گذاری* هزینه* درصد* *50 که* می شود* فرض* بنابراین* می رسد،* نظر* به* ذهن* از*

)معادل*165*هزار*میلیارد*ریال(*توسط*بخش*عمومی*تأمین*شود.*با*احتساب*9100*ریال*مبلغ*

پرداختی*بابت*خرید*تضمینی*برق،*در*مجموع*حدود*62.1*هزار*میلیارد*ریال*در*سال*درآمد*

1. Build-Operate-Own
2. Build-Operate-Transfer
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23تهیه شده در دپارتمان اقتصادیتهیه شده در دپارتمان اقتصادی

ایجاد*خواهد*کرد*که*به*طور*متوسط*با*احتساب*یک*تعاونی*در*هر*آبادی،*به*هر*تعاونی*درآمد*

ساالنه ای*در*حدود*996.4*میلیون*ریال*تعلق*خواهد*گرفت.

2(*اجرای*نیروگاه*50*کیلوواتی*در*سطح*تمام*آبادی های*کشور*)62284*آبادی(*با*مشارکت*

50*درصدی*بخش*خصوصی*در*تأمین*سرمایه

در*این*وضعیت*فرض*می شود*بخش*خصوصی*جایگزین*بخش*عمومی*در*حالت*پیشین*

شده*و*مبلغ*165*هزار*میلیارد*ریال*را*تأمین*مالی*کند.*صندوق*ضمانت*تعاون*به*منظور*جذب*

بخش*خصوصی*می تواند*به*عنوان*ضامن*بازدهی*این*سرمایه گذاری*معرفی*شود.

با*مقایسه*آمار*کلی*فوق*با*سایر*طرح های*رفاهی*از*جمله*الیحه*اخیر*پیرامون*کاالبرگ*

الکترونیکی*برای*60*میلیون*ایرانی*و*اختصاص*300*هزار*میلیارد*ریال*به*منظور*تأمین*مالی*

آن*-که*با*محاسبه ای*سر*انگشتی*می-توان*عمر*6*ماهه ای*را*برای*این*طرح*برآورد*کرد-*به*

نظر*می رسد*با*توجه*به*ویژگی های*زیر،*بررسی*طرح*تأسیس*تعاونی های*انرژی*خصوصًا*

با*حمایت*50*درصدی*دولت،*منافع*اقتصادی*بیشتری*را*برای*اجتماع*به*همراه*داشته*باشد:

سادگی*در*فرآیند*شناسایی*قشر*نیازمند؛*چرا*که*این*طرح*با*اولویت*آبادی ها*اجرا* *)1

می شود.

ایجاد*منبع*درآمد*پایدار*برای*دهک های*پایین*درآمدی*و*نیازمندان*واقعی. *)2

با*فرض*بالعوض*بودن*پرداخت*حمایتی*دولت*در*قالب*تأمین*مالی*نیمی*از*طرح* *)3

تعاونی های*انرژی،*هزینه*کرد*دولت*در*این*طرح*حدوداً*معادل*نیمی*از*هزینه ای*است*که*در*

طرح*کاالبرگ*الکترونیکی*پرداخت*می کند.

نیروگاه های* درصدی* *5 سهم* بر* مبنی* توسعه* ششم* برنامه* هدف* به* شدن* نزدیک* *)4

تجدیدپذیر*از*ظرفیت*کل*تولید*برق*کشور.

ثابت*ماندن*قدرت*خرید*ایجاد*شده*به*واسطه*منبع*درآمدی*جدید؛*چرا*که*مطابق*با* *)5

فرمول*طراحی*شده*توسط*وزارت*نیرو*رقم*پرداختی*بابت*خرید*تضمینی*با*توجه*به*نرخ*ارز*
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تعاونی های انرژی به مثابه منبع درآمدی پایدار برای دهک های پایین درآمدیتعاونی های انرژی به مثابه منبع درآمدی پایدار برای دهک های پایین درآمدی 24

یا*تورم*تعدیل*می-شود.

ایجاد*منبع*درآمد*ارزی*بالقوه*برای*کشور*به*واسطه*صادرات*مازاد*برق. *)6

اینکه* با*توجه*به* انرژی*خورشیدی.* ایجاد*اشتغال*در*بخش های*وابسته*به*صنعت* *)7

در*حال*حاضر*اکثر*قطعات*مورد*نیاز*برای*راه اندازی*نیروگاه*خورشیدی*)به*جز*اینورتر(*در*

داخل*تولید*می شود،*بدیهی*است*که*اجرای*طرح*مذکور*به*رونق*صنایع*وابسته*منجر*خواهد*

شد.
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25تهیه شده در دپارتمان اقتصادیتهیه شده در دپارتمان اقتصادی

منابع

وزارت*نیرو*)1398(.*ترازنامه*انرژی*سال*1396.*آخرین*تاریخ*دسترسی*24*آبان*1399.*-*1

قابل*دسترسی*در:
https://pep.moe.gov.ir/getattachment/

وزارت*نیرو،*سازمان*انرژی های*تجدیدپذیر*)1398(.*گزارش*آماری*انرژی های*تجدیدپذیر*-*2

ایران*در*سال*1397.*آخرین*تاریخ*دسترسی*24*آبان*1399.*قابل*دسترسی*در:
http://www.satba.gov.ir/suna_content/media/image/2020/01/8026_orig.pdf 

مرکز*آمار*ایران*)1397(.*نتایج*کلی*سرشماری*عمومی*نفوس*و*مسکن*1395*کل*کشور.*-*3

آخرین*تاریخ*دسترسی*24*آبان*1399.*قابل*دسترسی*در:
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1397/n-koli-95.pdf
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»مقام معظم رهبری«

به نظر من، یكی از راه حل ها و اساسی ترین و منطقی ترین 
و بنیادی ترین كارهایی كه می تواند در این كشور برای 

استقرار عدالت انجام بگیرد،  تعاون است.
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شناسنامه
عنوان: تعاونی زدایی و عصر تركیبی شدن تعاونی ها

خالصه سیاستی: شماره 34
تهیه شده در دپارتمان:  فرهنگی-اجتماعی

نویسنده: حنیف عموزاده
طراح جلد و صفحه آرایی: سعید رسته مقدم

تاریخ انتشار: بهار 1400

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اندیشكده تعاون و توسعه است.
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چه کسی مخاطب گزارش است؟

اداره کل توسعه تعاونی ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ * 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی؛* 

پیام های کلیدی گزارش

تعاونی زدایی و ترکیبی شدن تعاونی ها امری جهانی و اجتناب ناپذیر است؛* 

ظهور این پدیده به دلیل ناکارآمدی نسبی تعاونی ها در محیط بازار، دالیل فرهنگی و سیاسی و * 

تغییرات رخداده به واسطه تحوالت ایزومورفیک سازمان ها در دهه 1980 میالدی است؛ 

واکنش دولت ها در قالب وضع قوانین، لَه یا علیه این پدیده است؛* 

قالب های کنونی و ظرفیت قانونی فعلی حوزه تعاون کشور امکان جذب و یا دفع این نوع از * 

تعاونی ها را ندارد. 

گزینه های سیاستی موجود

پذیرش ضمنی وقوع این پدیده در عرصه تعاون جهت ورود مسأله در دستور کار سیاستگذاری * 

Agenda Setting، واکنش حاکمیتی )قوه مجریه یا مقننه( به این پدیده در قالب قانون بخش تعاون 

و یا قانونی مجزا که می تواند در برگیرنده به رسمیت شناختن این تغییرات و یا ممانعت از امکان 

تغییرشان آن ها باشد. 
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خالصه اجرایی

خالصه سیاستی حاضر، برگرفته از دو مقاله مهم در رابطه با بحث تعاونی زدایی است. این 

عبارت در ادبیات حوزه تعاونی با Demutualization و Decooperativisation شناخته می شود که با وجود 

تفاوت ها معنایی مهمی که با یکدیگر دارند، به طور کلی بر یک فرآیند بخصوص داللت دارند. این 

فرآیند ویژه را تعاونی زدایی می نامیم. الهام بخش کار ما در درجه نخست مقاله باتیالنی1  و شروتر2  

با عنوان «تعاونی زدایی و مشکالتش3»  است. این دو نویسنده ضمن بررسی تاریخی این فرآیند، این 

نکته را با یأس و ناامیدی متذکر می شوند که فرآیند تعاونی زدایی امری اجتناب ناپذیر در دنیای کنونی 

است. یأس و ناامیدی این دو نویسنده از این جهت است که الگوهای متعارف تعاونی را مدل آرمانی 

تعاونی می دانند، اّما به این نکته نیز اذعان دارند که تعاونی به شکل سنتی و متعارف آن نمی تواند در 

محیط رقابت محور دنیای کنونی بقا داشته باشد و شاید تعاونی زدایی و ظهور تعاونی ها مرکب بتواند 

با حفظ برخی از اصول تعاونی ها متعارف، راهکاری برای حفظ این موجودیت اجتماعی داشته باشد 

و ثمرات اجتماعی آن همچنان باقی بماند. مقاله دوم به یک مقاله فاسی با عنوان «طراحی شرکت شبه 

تعاونی قابل عرضه در بورس» باز می گردد که چهارتن از محققین داخلی کشورمان به آن پرداخته اند. 

آن ها به دنبال یافتن راهکاری برای عرضه آنچه که «شبه تعاونی» می خوانند در بازار سرمایه هستند. 

لذا ندانسته بر فرآیند تعاونی زدایی و مرکب شدن تعاونی ها تأکید دارند و در نهایت مدلی برای این 

کار عرضه می کنند. تالش ما در این خالصه سیاستی این است که با توجه به آنچه که در غرب تجربه 

شد و آموخته محققین داخلی خودمان،  این راهکار را خدمت مدیران اجرایی و مقامات داخلی 

کشور ارائه کنیم که ابهام موجود در فهم تعاونی زدایی در کشور به سبب نبود یک قانون مجزا برای به 

رسمیت شناختن این فرآیند است و پیشنهاد ما نیز در دستور کار قرار گرفتن مسئله تعاونی زدایی در 

1. Patrizia Battliani
2. Harm Schroter
3. Demutualization and Its Problems
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7تهیهشدهدردپارتمانفرهنگی-اجتماعیتهیهشدهدردپارتمانفرهنگی-اجتماعی
وزارت تعاون و مجلس شورای اسالمی است. بدیهی پرداختن به طور جامع به بحث تعاونی زدایی 

نیازمند مداقه بیشتری است. اّما امید می رود که این متن بتواند طرح باب جدیدی برای شکل گیری 

گفتگو درباره این فرآیند نوظهور باشد.  

تعاونی ها در فرماسیون جدید

در طول سه دهۀ گذشته، اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات گسترده ای شده که سرمایه داری 

کنونی را شکل داده است، جرالد ایپشتاین1  این ها را در سه دسته آورده است: نئولیبرالیسم، جهانی 

شدن، مالی سازی. این فرآیند ها نه تنها تأثیر عمیقی بر استراتژی های شرکت ها گذاشته، بلکه شیوه 

اداره شان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. همۀ اشکال شرکت ها با این چالش مواجهه شدند و 

استراتژی های مالی خود را نیز تغییر دادند. حتی تعاونی های نیز با موجی از نوآوری مواجه شدند که 

شامل تعاونی های نوظهور نیز می شود. در آمریکا و در کانادا، این تعاونی های نوظهور، تعاونی های 

نسل جدید2 نامیده می شوند و در ایتالیات و اسپانیا، گروه تعاونی ها3 و شبکه تعاونی ها4 نام دارند. به 

اعتقاد برخی اقتصاددانان، می توان این نوع تعاونی ها را تعاونی های دورگه یا هایبرید5 خطاب کرد 

که ما در این متن مترادف های دیگری همچون تعاونی های ترکیبی و یا مرکب را نیز بجای آن به 

کار برده ایم. این خالقیت در شکل و ساختار تعاونی ها بدون شک ویژگی برجسته تعاونی ها در 

قرن 21 بوده است )Battilani & Schroter, 2011(. روی هم رفته می توان گفت آنچه که در حال ظهور 

است؛ تعاونی های قرن بیست و یکمی است که باتیالنی و شروتر این دوره زمانی را عصر دورگه 

شدن تعاونی ها6 می نامند و در پایان این انتقال، جهان با پارادایم جدیدی مواجه خواهد شد که شامل 

مجموعه ای از ارزش ها و مدل های مرجع جدید است. اگرچه خیلی از ساختارهای تعاونی در حال 

1. Gerald Epstein
2. NGCs
3. Cooperative Group
4. Network of Cooperatives
5. Hybrid
6. Age of Hybridization
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حاضر در حال ادامه یافتن هستند، اّما ما می خواهیم تاریخچه این دورگه شدن و تعاونی زدایی را از 

منظر تاریخ نگاری دو پژوهشگر نامبرده بسنجیم. به لحاظ تاریخی، تعاون زدایی عمدتاً به عنوان یک 

مشکل و پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و در برخی کشورها قدیمی تر و در برخی دیگر، نسبتًا 

جدیدتر است. ایده ما در این متن این است که قلب و تبدیل هویتی در تعاونی ها یک رویداد اتفاقی 

نیست. فابیو چداد1 می گوید که بیشتر تعاونی ها در انگلستان، آفریقای جنوبی، ایاالت متحده آمریکا و 

استرالیا جزو این فرآیند بوده اند. آلفرد چندلر2 معتقد است که این تغییر در آمریکا به واسطه رقابتی تر 

بودن اقتصادش سریعتر بود چراکه در آمریکا بود که نگاه اقتصاد مکتب شیکاگو غلبه پیدا کرد و کل 

جهان را تحت تأثیر قرار داد. ورود آمریکا به وضع قوانین جهت تسهیل فرآیند تعاونی زدایی از امور 

اقتصادی را در همین راستا باید تعریف کرد. این فرآیند نخست در کشورهای انگلوساکسون اتفاق 

افتاد که به آمریکایی سازی نیز مشهور شد و بعداً این فرآیند وارد سیاستگذاری سایر کشورها نیز شد. 

در کشورهایی که قانون گذاری با محدودیت های مواجه است، تعاونی زدایی نیز جلو نرفت. از جمله 

 Battilani & As( این ها می توان به فرانسه اشاره کرد. حتی دولت فرانسه 34 بانک محلی را تعاونی کرد

Cited in Schroter, 2011(. بنابراین، عدم پیروی از نقشه راه آمریکا یک اتفاق نبود و طبیعتاً پیروی از 

آن نیز همچنین. اکثر کسانی که به تعاونی زدایی باور دارند، معتقدند که هدف در تعاونی زدایی کسب 

سرمایه و غنی سازی مالکین قدیم و جدید است که این مهم نه از طریق استثمار مصرف کننده، بلکه 

از طریق ارتقاءِ کیفیت مدیریت و تصمیم سازی درست محقق می شود. از سال 2010 میالدی به بعد، 

تعاونی زدایی زیر سؤال رفت و تصمیم گیرندگان طی دو دهۀ گذشته بسیار هوشیارانه تر تصمیم 

گرفتند و بحران 2008 به آنان آموخت که در این زمینه کمی کندتر عمل کنند.

1. Fabio Chaddad
2. Alfred Chandler
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تعریف تعاونی زدایی: آیا این یک پدیده جهانی است؟

قبل از اینکه به این سؤال پاسخ داده شود، اول باید بگوییم که تعاونی زدایی چیست؛ چراکه 

حداقل سه مدل تعاونی زدایی قابل تعریف است. اولین تعریف آن  به دهۀ 90 بازمی گردد که توسط 

کوك1 و چداد در سال 2004 و 2007 ارائه شد که در مقاله باتیالنی و شروتر نقل شده است:

«تغییر در ساختار مالکیت سازمان های همیاری به سازمان های سودمحور. در نتیجه تعاونی زدایی، 

ادعا و کنترل حقوق باقی مانده میان ذی نفعان به تأثیرات مربوط به رفتار عملکرد اختصاص داده 

می شود به طور خاص حقوق عضویت در تعاونی ها به حقوق مالکیت سهامی عام به طور نامحدود 

 .)As Cited in Battilani & Schroter, 2011( «در یک شرکت تبدیل می شود

در پی این تعریف، تعاونی های ادغام شده با هدف خلق یک تعاونی جدید، خرید شرکت ها 

توسط یک تعاونی، خلق یک شرکت توسط یک تعاونی و خلق گروه های تعاونی ها مثال تعاونی زدایی 

نیستند. این یعنی تنها تغییرات اساسی در ساختار و سازمان تعاونی ها که توسط جنبش تعاون در 

طی سه دهه اخیر اتفاق افتاده است می تواند به عنوان تعاونی زدایی لحاظ شود. در واقع آن ها را باید 

نوعی نوآوری نهادی برای مواجهه با افزایش رقابت در عصر جهانی شدن قلمداد کرد. این تعریف 

به وضوح و عمیقاً با دسته بندی گالور2 در سال 2007 متفاوت است که در شکل زیر مشاهده می شود. 

طبق تعریف وی، تعاونی های نسل جدید یا همان NGCs نیز جزو فرآیند تعاونی زدایی محسوب 

می شوند. در شکل شماره 1، انواع مختلف تعاونی زدایی و مرکب شدن تعاونی ها به تصویر کشیده 

شده است: 

1. Jacqueline Cook
2. Zvi Galor
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شکل 1: الگوهای تعاونی زدایی

مراحل تعاونی زدایی چیست؟

تبدیل سازمان های همیاری و تعاونی ها به شرکت های سرمایه محور و برعکس به لحاظ تاریخی 

به آغاز نهضت تعاون بازمی گردد. به بیان دیگر، تعاونی زدایی قرابت نزدیکی با بحث تقابل تعاونی های 

سنتی و تعاونی های جدید دارد. گریفیتس 2004 بیان می کند که تعاونی زدایی هنگامی آغاز می شود که 

تعاونی ها هویت و عنصر تمایزبخش خود را گم می کنند. در واقع وی دو مرحله برای تعاونی زدایی 

بر می شمارد: نخست این که تعاونی ها ارزش های خود را از دست می دهند و دوم به طور رسمی 

به شرکت های سرمایه محور تبدیل می شوند. به نقل از باتیالنی و شروتر، ایوان باربرینی1  که رئیس 

سابق ICA بوده و خود یک تعاونی مصرفی در ایتالیا را اداره می کرده، در سال 2007 اینگونه علیه 

تعاونی های نسل جدید و فرآیند تعاونی زدایی سخن می گوید: 

1. Ivan Barberini
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«ارزش اقتصادی تعاونی نتیجه به کار گرفتِن ارزش های اجتماعی  آن برای اعضا و جامعه است؛ 

اّما بعضی وقت ها اینچنین نبوده است. در حال حاضر تغییراتی در جهان در حال وقوع است که 

گویی همه چیز به خوبی پیش می رود. یکی از این تغییرات، تعاونی های نسل جدید هستند که از 

منطق سود مالی و پویایی بازار حمایت می کنند که این نیز به ضرر هویت تعاونی ها تمام شده است. 

 qtd. in( «در شرایطی، تغییراتی از این دست سبب تغییر شکل کامل شرکت های تعاونی شده است

 .)Battilani & Schroter, 2011

به طور خالصه، می توان دیدگاه محققین در رابطه با تعاونی زدایی را به سه دسته تقسیم کنیم: 

نخست افرادی هستند که بر روی ساختار مالکیت تأکید دارند؛ مثل فابیو چداد و جانستون  	

بیرچال

دوم افرادی که به انحراف تعاونی ها از تعاونی های سنتی پرداخته و تغییر در شکل این  	

تعاونی ها را معیار می دانند؛ مثل تِْسوی گالور

دسته سوم از نظریه پردازان بر ارزش های تعاونی تأکید دارند؛ مثل گریفیت باربرینی1 	

)Battilani & Schroter, 2011(

در پایان برای تعاونی زدایی به دیکشنری مالی شرکت با مسئولیت محدود گروه بانکی در استرالیا 

و نیوزلند2 مراجعه می کنیم: «تعاونی زدایی عبارت است از فرآِیند تغییر یک سازمان همیاری )خدمات 

متقابل( یا تعاونی ها به یک شرکت عمومی از طریق تبدیل منافع اعضا به سهامداری که می تواند 

در بازار سهام مبادله شود» )Battilani & Schroter, 2011(. همانطورکه مالحظه شد، در این تعریف، 

تعاونی زدایی به خوبی دیده می شود. همچنین تعریف فوق به ما این امکان را می دهد تا بفهمیم که 

انتخاب تعاونی زدایی بیشتر توسط

1. Griffith Barberini
2. Financial Dictionary of the Australia & New Zealand Banking Group
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بخش خصوصی و در کشورهای توسعه یافته رخ داده است. بعالوه در این تعریف توضیحات 

متفاوتی بر اساس شعار کارآیی و رقابت ارائه می شود. با این وجود، بازه این فرآیند را می توان 

فراخ تر در نظر آورد. متأسفانه در این رابطه داده ها کم هستند و تنها در قبال ایاالت متحده آمریکا 

می تواند در رابطه با این تعاونی زدایی به کمک آمار و ارقام سخن راند. فیتزجرالد در بررسی 

وضعیت تعاونی های متوجه می شود که از 105 مورد تعاونی زدایی تا پایان دهه 1980 میالدی، 

40 مورد مربوط به دو دهۀ آخر یعنی 1970 و 1980 بوده است )Fitzgerald, 1990(. ویشووناتان1 

با  رابطه  در  تحقیق   2003 در سال  پژوهشگر  دو  این  می دهند.  ارائه  دیگری  آمار  کومینس2  و 

تعاونی زدایی در حوزه بیمه های سالمت و اموال در ایاالت متحده آمریکا انجام دادند و متوجه 

شدند که شروع این فرآیند در دهۀ 1980 میالدی بوده و در طی ده سال، یعنی از 1980 تا 1990، 

21 تعاونی ماهیت خود را تغییر داده اند )تعاونی زدایی انجام دادند( و این فرآیند در بازه ده ساله 

پایانی خود، یعنی از 1991 تا سال 2000 با سرعت بیشتری جلو رفته به گونه ای که تعاونی زدایی 

 Viswanthan &( در حوزه بیمه در کشور آمریکا به بیش از 51 شرکت تعاونی بزرگ می رسد

Cummins, 2003(. پژوهش مِیْ یِز و اسمیت )Meyers & Smith, 2002( بازه بزرگتری را محاسبه 

کرده است. با یک انحراف جزئی، وی فرآیند تعاونی زدایی را از 1920 در نظر گرفته و آن را در 

رابطه با تعاونی های بیمه اموال و تلفات محاسبه کرده اند. مجموع داده های به دست آمده از این چهار 

پژوهشگر را می توان در قالب نمودار زیر )شماره1( نشان داد: 

1. Krupa Viswanathan
2. David Cummins
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دالیل تعاونی زدایی چیست؟

1. همریختی سازمانی

همگرایی صورت های سازمانی نه تنها در بنگاه های اقتصادی، بلکه در نهادهای اجتماعی و 

سیاسی، مسأله اصلی رویکرد همریخت گرایی1 است. )هاولی، 21968(، همریختی را به عنوان فرآیندی 

تعریف می کند که نیروهای یک واحد در یک جمعیت به واحدهایی با همان شرایط محیطی یکی 

شده یا شبیه شده باشند. در نتیجه ساختار سازمانی گام به گام در جهت افزایش مقایسه با خصوصیات 

محیطی تغییر می یابد. پس از بیان مسأله از سوی هاولی، تحقیقات ژئومورفیک3 فراوانی انجام گرفت 

تا این که فنل )Fennell, 1980( دو نوع همریختی را مطرح کردند: همریختی رقابتی4 و همریختی 

نهادی5. 

1. Isomorphism
2. Amos Hawley
3. Geomorphic
4. Competitive Isomorphism
5. Institutional Isomorphism

نمودار 1: تعداد تعاونی زدایی در حوزه بیمه در ایاالت متحده آمریکا؛ برگرفته از: 
 )Viswanthan & Cummins, 2003( و )Meyers & Smith, 2002(
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تغییر و همریختی سازمانی تعاونی ها و شبیه شدنشان به سایر اشکال شرکت های خصوصی 

منبعث شده از رقابت است. نیروی محرکه ای چون رقابت سبب می شود که تعاونی ها نیز به مرور 

زمان شبیه به دیگر اشکال سازمانی فعال در اقتصاد کشور شوند. دوم در سطح نهادی، که خود به سه 

سطح تقسیم می شود. اول به واسطه تقلید1، دوم به واسطه هنجار2 و سوم به واسطه اجبار3. در تقلید، 

کمبود منابع، اعم از انسانی و غیر آن، سبب می شود تا واحد تعاونی مسیر تعاونی های دیگر را در 

پیش گیرد. دوم تغییر هنجاری زمانی اتفاق می افتد که نظام ارزشی تعاونی ها متزلزل شود و در واقع 

ارزش هایی جایگزین ارزش های موجود شود که این ارزش های جدید، صورتبندی های جدیدتری 

را می طلبند و در نهایت سوم، اجبار است که دولت در آن با وضع قوانین تعاونی ها را مجبور می کند 

تا تغییر شکل دهند. 

2. دالیل فرهنگی

ارزش های فرهنگی بر روی همریختی نهادی به ویژه از نوع نهادی آن اثرگذارند. جانستون 

بیرچال برای فهم این موضوع به تغییر ارزش ها و هنجارهای نهادی در بریتانیا دهۀ 1980 اشاره دارد؛ 

جایی که نئولیبرالیسم به یک هنجار مسلط تبدیل می شود. به گونه ای که با تغییر سیاست ها نیز این 

ارزش های فرهنگی بر مسأله تعاونی زدایی در بریتانیا مسلط است. حد فاصل سال های 1995 تا 199 

میالدی، 18 مورد تعاونی زدایی بزرگ در بریتانیا اتفاق می افتد که با وجود تغییر نگاه دولت وقت، 

با ارزش های پیشتر مسلط شده همخوانی دارند. جامعه مسکن  ملی اَبِْی4 یکی از نمونه های مشهور 

این حوزه است. این تعاونی در سال 1944 در وضعیت خرابی های پس از جنگ جهانی دوم در 

انگلستان شکل گرفت. این شرکت در سال 1989 میالدی تعاونی زدایی خود را آغاز کرد. در دورانی 

که نئولیبرالیسم بر سیاست ورزی جزیره بریتانیا مسلط بود. اّما این روند باز هم پس از کنار روند 

1. Mimetic
2. Normative
3. Coercive
4. Abbey National Building Society
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دولت تاچر و میجر ادامه یافت. در واقع حتی در زمان تسلط حزب کارگر نیز تعاونی زدایی این نهاد 

دیرپا ادامه یافت  تا اینکه این مجموعه با طور کامل در سال 2010 در یک بانک اسپانیایی ادغام شد. 

در واقع در الگوی ارائه شده در شکل شماره یک، می توان گفت که تعاونی به طور کامل از بین رفته 

 .)BBC News, 2009( است و دیگر نشانی از تعاونی سنتی باقی نمانده است

3. خلِع َیْد اموال1 توسط مدیران 

ورود نسل جدید مدیران تحصیلکرده دانشگاهی در تعاونی ها به مانند شرکت ها سرمایه محور 

سبب شد تا نزاع میان اعضای قبلی و مدیران جدید و تحصیلکرده شکل بگیرد. در بسیاری از موارد، 

موضوع غصب اموال و خلع ید تعاونی ها از دارایی هایشان توسط همین مدیران جدید اتفاق افتاد که 

از شرایط دستمزد و جایگاه خود راضی نبودند. این امر بر تغییر شکل تعاونی ها تأثیر شایانی گذاشت 

و نحوه مالکیت بسیاری از این تعاونی ها را تغییر داد. 

4. دالیل سیاسی

بزرگترین موج تعاونی زدایی در کشروهای بلوك شرق و سوسیالیستی اتفاق افتاد که عمدتًا 

تعاونی های واقعی نبودند. عّلت آن هم این بود که با فروپاشی شوروی، بسیاری از این کشورها به 

دنبال شبیه سازی الگوهای اقتصاد غربی بودند که بیشتر از همه بخش کشاورزی خود را هدف قرار 

دادند. اّما این تالش ها نیز جواب نداد چراکه در کوزوو و لهستان و حتی رومانی، مردم با مدل های 

سوسیالیستی خو گرفته بودند. 

5. نبود چشم انداز رشد

نداشتن چشم انداز رشد و مسأله افق2، از جمله دالیل دیگر تعاونی های برای تغییر شکلشان 

محسوب می شود. لذا این امر سبب می شود تا اعضا، ارزش های تعاونی ها را فاقد کارویژه ببینند و 

1. Expropriation
 2. منظور از مسأله افق یا )Horizon Problem( نبود انگیزه كافی برای اعضای تعاونی در جهت رشد در یک تعاونی است كه اساساً 

تعاونی های نسل جدید یا NGCs برای پاسخ به این مسأله شكل گرفته اند.
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نگاهشان نسبت به اصالت این ارزش ها تغییر کند. در نتیجه ارزش زدایی و در پی آن تعاونی زدایی 

با سرعت بیشتری رخ داد. در واقع می توان به این شیوه نیز بیان نبود که کارآیی پایین تعاونی ها، 

علت العلل تغییر شکل آنان بوده است. موضوعی که سبب شد تا اشکال نوظهوری همچون 

تعاونی های نسل جدید در پاسخ به این نیاز شکل بگیرند و در عمل فرآیند تعاونی زدایی را تسریع 

 .)Battilani & Schroter, 2011( کنند

تعاونی های ترکیبی در ایران: ابهام در مفاهیم یا نبود قانون؟

به طور مشخص، تعاونی زدایی در قوانین رسمی کشور تعریف نشده است. اما اشکال مختلف 

تعاونی زدایی در ایران ممکن است، بدون آنکه تعریف معینی برای آن وجود داشته باشد. مهمترین 

این نوع از تعاونی زدایی ها آیین نامه تأسیس شرکت های تعاونی سهامی عام است. این نوع تعاونی 

در ایران بر اساس ابالغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در سال 

1384 انجام گرفت و در پی آن، ماده 5 قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم برای آغاز به 

کار این نوع تعاونی ها وضع گردید. در پی این موارد، ماده 12 قانون اصالح موادی از قانون برنامه 

چهارم توسعه مصوب 1387، شروط تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام را معین کرده است که 

بر همین اساس آئین نامه اجرایی آن نیز توسط دولت در سال 1388 تصویب گردید. به نظر می رسید 

هدف قانونگذار از تأسیس تعاونی های سهامی عام، استفاده از بهره بازارهای ثانویه مالی برای رشد 

تعاونی ها و افزایش سهم تعاونی ها از کل اقتصاد کشور است تاامکان تحقق هدف مندرج در تبصره 1 

بند «ب» ابالغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی یعنی افزایش سهم 25 درصدی بخش تعاون 

از اقتصاد کشور، محقق شود. شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که صرفًا 

از مزایا و مشوق های قانونی نسبتاً زیاد شرکت های تعاونی نیز بهره می برد و با وجود تفاوت ماهوی 

خود با تعاونی های متعارف، تنها اسم تعاونی را با خود به همراه دارد. این آشفتگی نشان می دهد که 

قانونگذار با تحوالت جهانی رخ داده در رابطه با مقوله تعاونی زدایی و مرکب شدن تعاونی ها آشنا 
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نبوده چراکه فرآیند تعاونی زدایی در جهان شامل تعاونی های است که همچنان به برخی از اصول 

هفتگانه تعاون پایبندند ولی از توانایی های بازارهای ثانویه نیز بهره می برند.  

برخی پژوهشگران حوزه تعاون کشور همچون شعبانی و احمدعلی یوسفی، این اَشکال متفاوت 

تعاونی ها را «شبه تعاونی » نامیده اند که عبارتی همراه به سوظن است )شعبانی، یوسفی، صالح آبادی، 

و حبیب اللهی، 1394(. در واقع در نگاه این دست از محققین، تعاونی ها تنها در شکل متعارف خود 

شایسته به همراه داشتِن نام تعاونی اند و چنانچه تغییری در شکل و شمایل تعاونی محقق شود، 

فارغ از تغییر ماهیت بنیادین آن، می بایست با پیشوندی همچون «شبه» این نوع موجودیت های 

جدید از نمونه های سلف خود مجزا شوند. لذا استفاده از عبارت «شبه تعاونی» برای این دست از 

تعاونی زدایی ها استفاده می گردد. البته شعبانی و یوسفی اشاره دارند که تعاونی سهامی عام که در حال 

حاضر در قانون ما وجود دارد، تنها یدك کش نام تعاونی است و تفاوت الگوی شبه تعاونی آنان با 

تعاونی  سهامی عام تنها در این نکته ُمضَمر است که در شرکت تعاونی سهامی عام، اعضا بر اساس 

سهام خود حق رأی دارند در حالی که در الگوی شبه تعاونی، افراد با سهام مختلف همچنان تنها حق 

داشتن یک رأی را دارند. 

از این طریق هم اصول اساسی1 آن حفظ می شود و هم تعاونی امکان تأمین مالی خود را از طریق 

بازارهای مالی همچون بورس اوراق بهادار به دست می آورد. چیزی که با به رسمیت شناخته شدن 

تعاونی زدایی و تعاونی های ترکیبی در جهان در حال پیگیری است و اشکال مختلف تعاونی ها را نیز 

در برمی گیرد. شعبانی و همکارانش اتفاقاً بر این نکته آگاه بودند و در مقاله خود 17 قالب تعاونی  را به 

عنوان تعاونی های نوع جدید معرفی کرده اند. اّما مدل خود را بر محور طراحی یک «شبه تعاونی» دنبال 

کرده اند )شعبانی، یوسفی، صالح آبادی، و حبیب اللهی، 1394، ص. 59-58(. که البته نام با مسمایی به نظر 

1. برخی محققین داخلی ما، اصول تعاونی را الزاماً 7 اصل نمی دانند. آنان در بیان ادعای خود این نکته را بیان می کنند که اصول تعاونی از زمان 
راچدیل تا به امروز تغییرات زیادی داشته و در سنت های مختلف همچون نگاه رایف آیزن و شولتز-دلیچتسی نیز متفاوت بوده است )آماده 
و رضایی، 1396، ص. 57-45(. همچنین اصول تعاونی در برخی کشورها همچون ایاالت متحده آمریکا مبتنی بر تنها 3 اصل کاربر-مالک، 
کاربر-کنترل و کاربر-سود است )آماده، بررسی تجربه تعاون در کشورهای منتخب، 97، ص. 81-80(. عده ای دیگر نیز اصول هفتگانه 
تعاونی را چکیده شصت اصل معرفی شده برای تعاونی ها در مکاتب و کشورهای مختلف می نامند و معتقدند که بر اساس آموزه های 
اسالمی، تعاونی از منظر اسالم شامل پنج اصل است که اشتراکات زیادی با اصول هفتگانه راچدیل نیز دارد )یوسفی، 1394، ص. 485-488(.
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نمی رسد. اّما در اروپا اوضاع به شکل دیگه ای دنبال می شود. در این کشورها، از طریق وضع قوانین، 

مسئله مرکب شدت تعاونی ها به رسمیت شناخته شده است. حدود نیمی از کشورهای عضو اتحادیه 

مسیر تعاونی زدایی را قانونی کرده اند و انواع مختلف آن را تعریف نموده اند که در این بین بریتانیا با 

وضع قانون جامعه مسکن 11986  در این راه پیشگام بوده است. علت رسمی  ساختن تعاونی زدایی آن 

است که فرآیند تغییر شکل تعاونی به مثابه یک جریان و خواست عمومی رسمی دارای اعتبار شود. 

در واقع تغییر شکلی تعاونی به کمک قانون می تواند سه جریان همریخت گرایی تقلیدی، هنجاری 

و اجباری را تسهیل کند. همانطورکه پیشتر گفته شد، از طرف دیگر کشوری به مانند فرانسه مسیر 

دیگری را طی کرده است. این کشور دهۀ 1990 با وضع قانون امنیت مالی خود، 34 بانک منطقه ای را به 

صورت تعاونی های اعتباری درآورد. هرچند فرآیند تعاونی زدایی امروزه در فرانسه نیز رسمی شده ولی 

این کشور در ابتدای امر نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و هنوز در تالش است تا تعاونی های 

سنتی ماهیت خود را از دست ندهند. در آمریکا نیز که به عناون مهد تعاونی زدایی شناخته می شود، تنها 

33 ایاالت قانون تبدیل تعاونی های را وضع کرده اند، 14 ایالت قانون مشخصی ندارند و البته 3 ایاالت 

قانون ممنوعیت تبدیل وضع کرده اند )Battilani & Schroter, 2011, pp. 12-13(. این نشان می دهد که 

جهان عرصه تعاون با پدیده جدیدی به نام ترکیبی شدن یا دورگه شدن تعاونی ها رو به رو است و 

به مرور زمان دولت ها در تالش اند تا نسبت به این پدیده واکنش نشان دهند. این واکنش می تواند 

در شکل ممنوعیت و یا موافقت با تبدیل تعاونی ها به اشکال جدید باشد. اّما آنچه که از موافقت یا 

مخالفت در این رابطه با اهمیت تر است، اتخاذ تصمیمی مشخص در رابطه با موضوع تبدیل و یا 

تغییر شکل تعاونی ها در عصر حاضر است. 

1. Building Society Act 1986
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یافته ها و توصیه های سیاستی

همانطورکه در این مقاله مشاهده شد، تعاونی زدایی، تبدیل و تغییر شکل تعاونی ها به انواع جدید 

خود فرآیندی است که از دهۀ 1970 آغاز شده است و از دهۀ 1980 میالدی به طور جدی تر دنبال 

می شود. در حال حاضر بخش زیادی از تعاونی های موفق جهان در قالب اشکال جدید تعاونی ها 

فعالیت می کنند که اتفاقاً اتحادیه بین المللی تعاون نیز آن ها را به رسمیت می شناسد. در کشورهای 

مختلف جهان نیز موجی از مواجهه و قانون گذاری برای به رسمیت شناختن و یا ممانعت از 

شکل گیری این نوع از تعاونی ها وجود دارد که البته کفه ترازو  بیشتر به نفع دسته اول است. با این 

حال، در قانون کشور ایران، تنها تعاونی های سهامی عام وجود دارد که اتفاقاً نسبت مشخصی با اصول 

تعاونی ندارند و به نظر می رسد بیشتر با هدف افزایش سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور طراحی شده 

و بیشتر شرکت سهامی عام هستند تا یک تعاونی. جدای از این بحث، حضور تعاونی سهام عام نیز 

در حوزه تعاون کشور به سان یک وصله ناجور حس می شود.  

دولت و یا قوه مققنه در مواجه با این پدیده دو راه حل دارد:

نخست: تعاونی زدایی، تبدیل و تغییر تعاونی های به اشکال جدید به صورت بخشی از قانون 

تعاون کشور )به عنوان یک فصل مجزا( و یا به صورت یک قانون مجزا، به رسمیت شناخته شود. 

در این صورت پیشنهاد ما این است که نامگذاری آن به مانند قوانین مشابه در کشورهای دیگر همان 

«قانون تبدیل تعاونی ها» باشد تا مرز تعاونی ها متعارف با اشکال جدید آن همچون تعاونی های نسل 

جدید و تعاونی های قابل عرضه در بازارهای ثانویه و البته سایر صورت بندی های نوین تعاونی ها 

مشخص شود. 

دوم:  تعاونی زدایی، تبدیل و تغییر تعاونی های به اشکال جدید در قالب بخشی از قانون تعاون 

کشور )به عنوان یک فصل مجزا( و یا به صورت یک قانون مجزا، ممنوع شود. این امر سبب شده تا 

انحراف از اصول تعاونی ها کمتر رخ دهد و حذف پدیده شبه تعاونی ها و تعاونی های کاذب  امکان 
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پذیر گردد. 

در نتیجه، پیشنهاد نگارنده این است که دولت و قوه مقننه، وقوع پدیده ترکیبی شدن تعاونی ها را 

جدی بگیرند. در دستور کار قرار گرفتن این مقوله سبب خواهد شد که دولت و یا مجلس شورای 

اسالمی، پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع، یکی از دو راه حل فوق الذکر را انتخاب نمایند. بنابراین 

گام اول، پذیرفتن وجود و ظهور پدیده دورگه شدن یا ترکیبی شدن تعاونی است تا واکنش متناسب 

با آن نیز اتخاذ گردد. 
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چه کسی مخاطب گزارش است؟
دانشکده*های*کشاورزی*دانشگاه*های*کشور.* 

معاونت*تعاون*وزارت*تعاون،*کار*و*رفاه*اجتماعی.* 
پیام های کلیدی گزارش

منظور*از*تعاونی*های*دانشجویی،*تعاونی*هایی*هستند*که*در*سطح*دانشگاه***ها*با*مدیریت*و** 
عضویت*دانشجویان*جهت*توسعه*دانش*علمی*و*عملی*ایجاد*می*گردد.

پتانسیل*ها*و*زیرساخت*های*متعددی*در*دانشکده*های*کشاورزی*جهت*ایجاد*این*قبیل** 

تعاونی*ها*وجود*دارد.

با*توجه*به*ماهیت*تشکیل*این*تعاونی*ها،*چندین*دانشکده*کشاورزی*در*داخل*کشور*به** 

حمایت*از*ایجاد*و*توسعه*این*تعاونی*ها*پرداخته*اند.
گزینه های سیاستی موجود

تدوین*رویدادهای*سالیانه*اندیشه*برتر*تعاون*بین*دانشکده*های*کشاورزی*کشور*با*هدف** 
ایده*سازی*و*خلق*فرصت*های*کارآفرینانه*تعاونی*های*دانشجویی*.

انتخاب*تعاونگران*برتر*دانشجویی*در*هفته*تعاونی.* 
نامگذاری*یک*روز*از*هفته*تعاون*با*نام*دانشجو*و*تعاون.* 
دفتر**  همکاری* با* روز*صنعت* نیاز* با* مرتبط* و* تعاون* مهارت*آموزی* دوره*های* تدوین*

برنامه*ریزی*امور*فناوری*وزارت*عتف*در*دانشکده*های*کشاورزی*کشور.

تشکیل*تعاونی*های*دانش*بنیان*دانشجویی*با*همکاری*معاونت*پژوهشی*دانشگاه*ها*و*ارایه** 

تسهیالت*ارزان*قیمت*به*تعاونی*های*دارای*ایده*کارشناسی*شده*و*برگزیده.
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خالصه اجرایی
امروزه*در*ایران*شرایط*بحرانی*تحریم*های*بین*المللی*و*کاهش*میزان*سرمایه*گذاری*های*مولد*
خارجی*و*همچنین*افزایش*ریسک*سرمایه*گذاری*های*داخلی،*منجر*به*افزایش*نرخ*بیکاری*شده*
است.*به*طوریکه*وزارت*تعاون*،*کار*و*رفاه*اجتماعی*نرخ*بیکاری*ایران*را*در*پاییز*1397*معادل*7/11*
درصد*اعالم*و*میزان*نرخ*بیکاری*دانش*آموختگان*را*باالتر*از*نرخ*کشور*و*23*درصد*عنوان*کرده*
است*)وزارت*تعاون،*کار*و*رفاه*اجتماعی،*1397(.*این*در*حالی*است*که*اشتغال*دانش*آموختگان*
و*موضوع*ایجاد*اشتغال*و*مقابله*با*بحران*بیکاری*همواره*مورد*تأکید*مسؤلین*و*مدیران*قرار*داشته*
و*عمده*ترین*مسأله*در*برنامه*دوم*توسعه*ی*اقتصادی،*اجتماعی*و*فرهنگی*کشور*به*شمار*می*رود*

)شهبازی*و*قربانی،*1387(.
*از*سویی،*با*توجه*به*سیاست*های*دولت*مبنی*بر*کاهش*و*تعدیل*نیروی*انسانی*در*دستگاه**های*
دولتی،*زمینه*ای*برای*جذب*دانش*آموختگان*توسط*دولت*وجود*نداشته*و*ضرورت*دارد،*راهکارهای*
بدیلی*برای*اشتغال*دانش*آموختگان*در*مشاغل*غیردولتی*فراهم*شود*)عباسی،*1388(؛*اما*در*این*
میان*آنچه*قابل*تأمل*است*این*که*یکی*از*چالش*های*پیش**روی*جوامع*مختلف،*دانش*آموختگانی*
هستند*که*توانایی*های*فردی*و*مهارت**های*الزم*را*برای*راه*اندازی*کسب*و*کار*مناسب*ندارند.*لذا،*
آماده*سازی*در*خصوص*کارآفرینی*نباید*بعد*از*فارغ*التحصیلی*باشد،*بلکه*باید*طی*فرآیندی*و*در*
حین*تحصیل،*مقدمات*این*امر*فراهم*و*موانع*و*محدودیت*ها*برطرف*شود*)امیری*و*مرادی،*1387(.*
در*این*راستا،*تعاونی*های*دانشجویی*از*مهم*ترین*ابزار*هایی*هستند*که*می*توانند*در*جهت*تحقق*
اهداف*آموزش*عالی*و*آمادگی*افراد*جهت*اشتغال*ایفای*نقش*نماید*)گراوندی*و*چشمه*کبودی،*
1399(.*به*عبارتی،*یکی*از*راهبردهایی*که*می*تواند*بارزترین*صحنه*یادگیری*تجربی*در*دوران*
تحصیل*باشد،*تشکیل*تعاونی*های*دانشجویی*است*)اخوان*کاظمی*و*علی*بیگی،*1390(.*چراکه*نقش*
موثر*تعاونی*ها*در*ایجاد*اشتغال*در*کشورهای*گوناگون*بر*کسی*پوشیده*نیست،*به*نحوی*که*در*
کشورهای*آسیایی،*اتحادیه*اروپا*و*آمریکا*بر*نقش*تعاونی*ها*در*ایجاد*اشتغال*تأکید*شده*است*
)فالسوم،*2003*به*نقل*از*علی-بیگی*و*همکاران،*1398(.*تعاونی*ها*سبب*خودباوری*و*غلبه*بر*
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ترس*و*واهمه*از*انجام*فعالیت*های*عملی*و*پرورش*روحیه*مشارکت*و*تعاون*در*بین*دانشجویان*
و*همچنین*موجب*ارتقای*مهارت*علمی*و*عملی*دانشجویان*و*ایجاد*خوداشتغالی*و*کسب*درآمد*
خواهند*شد*)اخوان*کاظمی*و*همکاران،*1392(*و*به*واسطه*ساختار*مدیریت،*ارزش*ها،*اصول*و*نوع*
مالکیت*محلی*شان*در*افزایش*اشتغال*در*بین*جوانان*محلی*و*در*نهایت،*موفقیت*آن*ها*مؤثر*بوده*اند*

*.)Ruostesaari*&*Troberg*,2016(
لذا*توجه*به*تعاونیهای*دانشجویی*به*ویژه*در*رشته*های*کشاورزی*حائز*اهمیت*است،*زیرا*
رشته*های*کشاورزی*یکی*از*پرچالش*ترین*رشته*هایی*است*که*آمار*بیکاری*دانش*آموختگان*آن*قابل*
توجه*است.*بنابر*گزارش*مرکز*آمار*ایران.*)1397(،*نرخ*بیکاری*دانش*آموختگان*گروه*رشته*های*
کشاورزی،*جنگلداری*و*شیالت*در*سال*1397*میزان*21*درصد*بوده*و*در*بین*19*مجموعه*رشته*

مختلف،*رتبه*هفتم*را*به*لحاظ*باال*بودن*شمار*بیکاران*دارد.
از*سویی*در*کشور*ما،*دانشجویان*رشته*های*کشاورزي*با*کمبود*دانش*عملي*مواجه*هستند*
و*این*مسئله*به*طور*کاماًل*مشهودی*در*توانایي*فارغ*التحصیالت*این*رشته*در*ورود*به*بازارکار*
به*چشم*مي*خورد*)بصیرت،*1392(.*همچنین*با*توجه*به*فرصت*چهار*ساله*تحصیل*دانشجویي*
در*مقطع*لیسانس،*موقعیت*مناسبي*براي*همکاري*و*تعاون*در*بین*دانشجویان*می*باشد*)همان(.*
بنابراین،*تأسیس*تعاوني*هاي*دانشجویي*در*دانشکده*هاي*کشاورزی*با*در*نظر*گرفتن*پتانسیل*های*
متعددی*که*در*اکثر*دانشکده*های*کشاورزی*وجود*دارد*از*جمله*گلخانه،*سالن*های*پرورش*قارچ،*
آزمایشگاه*های*متعدد*و*غیره*مي*تواند*بستر*کار*عملی*و*یادگیری*تجربی*مناسبی*را*برای*دانشجویان*
در*دوران*تحصیل*فراهم*آورد*که*عالوه*بر*ایجاد*روحیه*همکاری*و*کار*تیمی*در*میان*دانشجویان*به*
سبب*تجربه*عملی*کسب*شده،*بعد*از*فارغ*التحصیلی*قادر*خواهند*بود*به*ایجاد*کسب*و*کار*برای*
خود*و*سایرین*اقدام*نمایند.*لذا*در*این*بررسی*به*تعاونی*های*دانشجویی*با*تأکید*بر*تعاونی*های*

دانشجویان*کشاورزی*پرداخته*شده*است.
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تعاونی های دانشجویی مصداقی از تعاونی های جوانان
*Co*به*کار*رفته*که*این*کلمه*مرکب*از*دو*بخش*Cooperation*در*زبان*التین*کلمه*تعاون*معادل
به*معنی*بیش*تر*و*یا*با*هم*به*کار*می*رود*و*دیگری*Operation*که*از*ریشه*التین*Operei*مشتق*شده*
است*و*به*معنی*عمل*کردن*و*کار*کردن*است*)طالب،*1376(.*در*فرهنگ*معین*نیز*تعاون*به*معنی*
یک*دیگر*را*یاری*کردن*و*به*هم*یاری*رساندن*یاد*می*شود.*گاهی*تعاون*را*مترادف*با*هم*یاری*نیز*
دانسته*اند*)همان(.*تعاونی*نیز*نهادی*است*که*امکانات*و*توانایی*های*فکری،*جسمی*و*سرمایه*ناچیز*
و*پراکنده*افراد*را*که*به*تنهایی*قادر*به*نقش*آفرینی*نیستند،*جمع*آوری*کند*و*با*پشتوانه*حمایت*و*
هدایت*های*دولتی*آن*ها*را*در*راه*ارتقای*سطح*رفاه*اعضاء*به*کار*گیرد*)لطیفیان،*1384(.*در*این*میان،*
جهت*کسب*تجربه*عملی*و*مهارتی،*تعاونی*جوانان*نیز*مطرح*می*شود.*بنا*به*تعاریف*بین*المللی،*اگر*
بیش*از*50درصد*اعضاء*یک*تعاونی*در*محدوده*سنی*18*تا*35*باشند،*آن*تعاونی،*جوانان*خوانده*
می*شود.*آنچه*که*در*این*تعاونی*ها*مورد*توجه*می*باشد،*غلبه*بر*بی*تجربگی*جوانان*است.*چراکه*در*
بررسی*های*متعدد*بیکاری*و*کم*کاری*جوانان*به*عنوان*چالش*های*اصلی*جوامع*ذکر*گردیده*و*این*
معضل*با*عنوان*دام*تجربه*شناخته*شده*است*)ILO,2012(.*به*عبارتی*کسب*تجربه*کاری*برای*افراد*

الزامی*می*باشد،*اما*بدون*تجربه*قادر*به*یافتن*شغل*مناسب*نیستند.*
در*این*راستا*تعاونی*های*دانشجویی*نیز*تشکل*هایی*هستند،*به*منظور*آموزش*مهارت*و*دانش*
الزم*برای*آمادگی*دانشجویان*جهت*ورود*به*بازار*کار*و*از*سویی*رفع*مشکل*نقدینگی*و*سرمایه*
اولیه*می*توانند*مفید*واقع*گردند*)علی*بیگی*و*سنجابی،*1398(.*تعاونی*های*دانشجویی*به*ویژه*تعاونی*
دانشجویی*کشاورزی*که*با*تکیه*بر*یادگیری*تجربی*فرصت*ها،*تغییرات*مثبتی*ایجاد*می*کنند،*اهداف*

ذیل*را*دنبال*می*کنند:
-*آشنایی*با*روش*های*مختلف*کاشت*و*پیچیدگی*و*فعالیت*های*کشاورزی

-*توسعه*و*گسترش*یادگیری*در*قالب*تشکل*دانشجویی
-*ایجاد*خودکفایی*و*خودباوری

-*توانمند*سازی*دانشجویان*برای*اجرای*طرح*های*بزرگتر*از*کشاورزی*در*آینده*و
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-*بنا*نهادن*رهیافت*مشارکتی*و*گسترش*آن*)اخوان*کاظمی*و*همکاران،*1392(.*

آموزش های تعاونی  دانشجویی در دانشگاه های خارج از کشور
تاریخچه**  دانشگاه*ها* سطح* در* تعاونی* آموزش* مبحث* به* توجه* بین*المللی* عرصه* در*

طوالنی*دارد.*در*دانشگاه*های*مختلف،*دانشجویان*در*حین*تحصیل*به*صورت*تئوری*و*عملی*
آموزش*های*تعاونی*را*فرا*می*گیرند.*در*دانشگاه*سین*سیناتی*)Cincinnati(*در*اهایو،*از*سال*
1906*تاکنون*به*آموزش*های*تعاونی*پرداخته*شده*است.*دانشجویان*دانشگاه،*اغلب*تشویق*
می*شوند*که*قبل*از*فارغ*التحصیلی*در*رشته*خود*تجربه*عملی*کسب*کنند.*با*برنامه*های*آموزشی*
تعاونی،*دانشجوبان*می*توانند*یک*موقعیت*کاری*را*در*رشته*خود*در*دانشگاه*تجربه*کنند.*در*
دانشگاه*واترلو*)Waterloo(*نیز*بیش*از*60*سال*است*که*برنامه*های*آموزشی*تعاونی*را*برای*
دانشجویان*اجرا*می*شوند.*برنامه*های*آموزشی*به*صورت*قابل*توجهی*در*طول*این*چندین*
سال*تغییر*کرده*است،*اما*به*صورت*ویژه*به*دنبال*ارتباط*صنعت*با*بخش*دانشگاه*می*باشد.*
هم*چنین*برنامه*ها*منطبق*بر*نیاز*های*دانشجویان*و*خواسته*های*بازار*می*باشد.*تعامل*دانشجویان*
رمز*موفقیت*این*پروژه*است*که*در*نهایت*دانشجوبان*با*حداکثر*دو*سال*سابقه*کار*مرتبط*فارغ*
التحصیل*می*شوند.*هزینه*های*تعاونی*با*پرداخت*حق*عضویت*اعضا*تأمین*می*گردد.*در*مجموع*
از*جمله*مزایای*این*دسته*از*آموزش*ها*این*است*که*دانشجویانی*که*در*این*برنامه*ها*شرکت*
*McNei*et(*می*کنند*موقعیت*بهتر*با*حقوق*باالتری*را*بدست*می*آورند*و*سریعتر*ارتقاء*می*یابند

*.)al.,*2017;*Career*Guide,*2021

مروری بر تعاونی های دانشجویی کشاورزی در کشور
ایجاد*و*توسعه*تعاونی*های*دانشجویی*در*دانشگاه*ها*باید*مورد*توجه*قرار*گیرد.*چراکه*فعالیت*در*
این*تعاونی*ها*به*خصوص*برای*دانشجویان*کشاورزی*زمینه*ایجاد*رفتار*نیرومند*در*دانشجو*فراهم*
می*کند*)علی*بیگی*و*سنجابی،*1398(.*تاکنون*در*دانشکده*های*کشاورزی*کشور،*با*هدف*کسب*
تجارب*در*زمینه*متعددی*شکل*گرفته*و*توانسته*اند*فرصتی*مناسبی*را*برای*دانشجویان*فراهم*کنند*
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که*در*ادامه*به*برخی*از*تعاونی*های*دانشجویی*کشاورزی*پرداخته*شده*است:

تعاونی دانشجویی 1609:
در*اردیبهشت*ماه*سال*1378*کمیته*زراعی*دانشجویان*متشکل*از*6*دانشجو*به*پیشنهاد*مدیر*
مزرعه*آموزشی*دانشکده*کشاورزی**دانشگاه*رازی*تشکیل*گردید.*موفقیت*های*قابل*توجه*کمیته*
زراعی*در*همان*سال*تأسیس*موجب*واال*شدن*همت*دانشجویان*و*گسترش*فعالیت*ها*شد.*بدین*
ترتیب*تعاونی*دانشجویی*1609*با*300*عضو*در*بهمن*ماه*سال*1378*ثبت*و*تأسیس*گردید.*این*
تعاونی*تا*سال*1382*به*فعالیت*های*تولیدی*خود*ادامه*داد*و*پس*از*آن*به*دلیل*تغییر*سیاست*های*

دانشگاه*و*بازپس*گیری*اراضی*دانشکده*از*تعاونی،*عمال*تعاونی*منحل*گردید.

تعاونی پیشگامان اشتغال )4802(:
در*سال*1395*گروه*ترویج*و*آموزش*کشاورزی**دانشکده*کشاورزی*دانشگاه*رازی*با*همکاری*
وزارت*تعاون،*کار*و*رفاه*اجتماعی*اقدام*به*اجرای*طرحی*مبنی*بر*تأسیس*تعاونی*دانشجویی*در*
سایر*دانشگاه*های*کشور*نمود.*بر*این*اساس،*تعاونی*پیشگامان*اشتغال*)4802(*در*سال*1395*ثبت*
و*تأسیس*گردید.*در*حال*حاضر*این*تعاونی*با*180*عضو*در*گرایش*های*مختلف*به*فعالیت*خود*
ادامه*می*دهد.*از*جمله*مهم*ترین*فعالیت*های*تعاونی*پیشگامان*اشتغال*می*توان*به*پروژه*تولید*نهال*های*
درختی،*درختچه*ای،*جنگلی*و*بومی*ایران،*پروژه*تولید*سبزی*سالم*با*همکاری*شرکت*بازیافت*
کرمانشاه،*پروژه*پرورش*ماهی،*پروژه*پرواربندی*گوسفند،*پروژه*تولید*شترمرغ*مولد،*پروژه*تولید*
زعفران،*پروژه*تولید*دانه*روغنی*کاملینا،*پروژه*تولید*سیر،*پروژه*نوغانداری*و*کشت*نهال*توت،*
پروژه*پرورش*قرقاول،*پروژه*پرورش*قارچ،*پروژه*پرورش*بوقلمون،*پروژه*کشت*و*پرورش*جلبک*

اسپیرولینا*اشاره*نمود.

تعاونی دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس:
در*دانشکده*کشاورزي*در*بهمن*ماه*1395،*انجمن*علمی-*دانشجویی*و*گروه*ترویج*و*آموزش*
کشاورزی*دانشکده*کشاورزی*دانشگاه*تربیت*مدرس،*اقدام*به*راه*اندازی*و*تاسیس*شرکت*تعاونی*
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دانشجویی*دانشکده*کشاورزی*با*هدف*انجام*فعالیت*های*کشاورزی*و*تولیدی*مرتبط*با*تکثیر،*
پرورش،*صنایع*تبدیلی*و*سایر*مهارت*های*مرتبط*با*قارچ*خوراکی*نمود.*با*توجه*به*امکانات*موجود*
در*دانشکده*کشاورزی،*این*شرکت*تعاونی،*فعالیت*خود*را*با*تولید*قارچ*خوراکی*آغاز*کرد.*شرکت*
تعاونی*در*سال*اول*فعالیت*خود*جهت*آشنایی*بیشتر*اعضاء*با*فرایند*کار*تولید*قارچ*خوراکی،*
دوره*های*آموزشی*تئوری*و*عملی*برای*افراد*برگزار*کرده*است.*هم*چنین*با*توجه*به*تقویت*روحیه*
کار*تیمی*و*انسجام*فعالیت*اعضاء*و*نیز*دریافت*آموزش*های*کافی*و*اصولی،*بازدهی*محصول*بیشتر*
از*مقدار*پیش*بینی*شده،*گزارش*گردید*)میزان*برآورد*شده*سالن*3.5*تن*و*میزان*برداشت*شده*5.5*

تن(.*

تعاونی دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم:
تعاونی*دانشجویی*دانشکده*کشاورزی*دانشگاه*ایالم*در*سال*1395،*کار*خود*را*با*69*نفر*عضو*و*
هفت*نفر*هیئت*مدیره**باهدف*تولیدات*کشاوزی*شروع*کرد.*این*تعاونی*یکي*از*مهمترین*برنامه*هاي*
دانشکده*کشاورزي*در*راستاي*کار*آفریني*براي*دانشجویان*با*سهام*دانشگاه*و*دانشجویان*می*باشد.

تعاونی دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان:
تعاونی*در*راستای*فعالیت*های*کشاورزی*و*دامپروری**در*سال*1395*تشکیل*شده*است.*این*
تعاونی*در*راستای*پرورش*قارچ،*گل*های*زینتی،*گیاهان*دارویی*و*استفاده*از*سایر*پتانسیل*های*منطقه*

فعالیت*می*کند،*دانشجویان*با*هدف*فراگیری*کار*عملی*در*این*تعاونی*عضو*می*شوند.

* **

*
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توصیه های سیاستی
منابع*انسانی*از*مهم*ترین*عوامل*مؤثر*در*توسعه*هر*جامعه*به*شمار*می*رود*که*در*این*میان*دانش*
آموختگان*بیکار*نه*تنها*مانعی*بر*سر*راه*توسعه*می*توانند*باشد،*بلکه*یک*بحران*جدی*را*در*جوامع*
ایجاد*نماید.*حال*یکی*از*راه*های*جلوگیری*از*این*بحران،*ارتقاء*مهارت*و*دانش*عملی*افراد*می*باشد*
که*چه*بهتر*است*ارتقای*دانش*عملی*افراد*در*کنار*دانش*علمی*آنان*در*دانشگاه*ها*با*توجه*به*فرصت*
چند*ساله*تحصیل*دانشجویان*صورت*گیرد.*در*این*راستا*بررسی*دانشگاه*های*مختلف*در*خارج*
از*کشور*نشان*داد*که*برنامه*های*آموزشی*تئوری*و*عملی*متنوعی*را*متناسب*با*نیاز*روز*و*صنعت*
برای*دانشجویان*در*قالب*آموزش*های*تعاونی*به*صورت*الزامی*یا*اختیاری*فراهم*می*آورند*که*خالء*
این*چنین*آموزش*هایی*در*دانشگاه*های*کشور*به*چشم*می*خورد.*از*سوی*دیگر*بنابر*ماده*71*قانون*
تعاون،*وزارت*عتف*موظفند*نسبت*به*فعالیت*های*علمی*مرتبط*با*تعاون*اقدام*نمایند*)علیزاده*و*
اسدی*عطایی،*1395(.*لذا*دانشگاه*ها*می*توانند*در*زمینه*توجه*و*ترویج*فرهنگ*تعاون*با*در*نظر*
گرفتن*پتانسیل*های*متعددی*که*در*سطح*دانشگاه*ها*به*خصوص*دانشکده*های*کشاورزی*می*باشد،*
فعالیت*های*متنوع*و*متعددی*را*مد*نظر*قرار*دهند.*هم*چنین*با*استناد*به*این*ماده،*تفاهم*نامه*ای*بین*
دانشگاه*ها*و*وزارت*تعاون*جهت*تشویق*فعالیت*های*دانشجویان*در*راستای*تعاونی*مانند*نامگذاری*
یک*روز*در*هفته*تعاون*به*نام*تعاون*و*دانشجو*و*تقدیر*از*تعاونی*های*دانشجویی*موفق*در*این*روز*
صورت*گیرد*و*حمایت*هایی*از*سوی*وزارت*علوم*و*تعاون*مانند*ارایه*تسهیالت*ارزان*قیمت*به*
تعاونی*های*دارای*ایده*کارشناسی*شده*و*برگزیده*لحاظ*گردد*و*نیز*وزارت*تعاون*با*توجه*به*توانایی*
اجرایی*و*فنی*که*دارد**با*همکاری*معاونت*فرهنگی*وزارت*»عتف«*در*راستای*کمک*به*ترویج*
فرهنگ*تعاون*در*سطح*دانشگاه*ها*رویدادهایی*را*سالیانه*با*هدف*ایده*سازی*و*خلق*فرصت*های*

کارآفرینانه*تعاونی*های*دانشجویی*فراهم*آورد.
*
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»مقام معظم رهبری«

به نظر من، یكی از راه حل ها و اساسی ترین و منطقی ترین 
و بنیادی ترین كارهایی كه می تواند در این كشور برای 

استقرار عدالت انجام بگیرد،  تعاون است.
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چه کسی مخاطب گزارش است؟

* معاونت*تعاون*وزارت*تعاون،*کار*و*رفاه*اجتماعی. 

* معاونت*امور*مجلس،*حقوقی*و*استان های*وزارت*تعاون،*کار*و*رفاه*اجتماعی. 

* معاونت*حقوقی*سازمان*بورس*و*اوراق*بهادار. 

* معاونت*امور*حقوقی*و*پارلمانی*اتاق*تعاون*ایران. 

پیام های کلیدی گزارش

* کارکرد*مثبت*ابزار*تأمین*مالی*جمعی*در*حوزه*تعاون. 

* امکان*استفاده*از*ابزار*تأمین*مالی*جمعی*جهت*تبدیل*ایده*به*محصول*در*ساختار*کسب*و* 

کار*تعاونی.

* نقش*کلیدی*تعاونی های*توزیعی*در*تأمین*مالی*جمعی.* 

گزینه های سیاستی موجود

* ضرورت*تهیه*آیین نامه*ای*اختصاصی*برای*بهره*مندی*بخش*تعاون*از*فرم*اهدا. 

* ضرورت*تشکیل*پلتفرم های*اختصاصی*برای*تامین*سرمایه*تعاونی ها. 

* امکان*سنجی*برخورداری*اشخاص*حقیقی*از*نهاد*تامین*مالی*و*بررسی*دقیق*مزایا*و*معایب*آن. 
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تأمین مالی خرد جمعی:  ابزاری در خدمت تعاونتأمین مالی خرد جمعی:  ابزاری در خدمت تعاون 6

خالصه اجرایی

تأمین*مالی*جمعی1*فرآیند*تامین*بودجه*یک*پروژه*با*جمع آوری*مبالغ*اندک*از*تعداد*زیادی*

از*افراد*است.*تأمین*مالی*جمعی*برای*استارتاپ ها*یک*روش*معمول*جذب*سرمایه*بوده*و*اغلب*

توسط*مخترعان،*کارآفرینان،*موسیقی دانان،*فیلمسازان،*هنرمندان*و*موسسات*خیریه*به*کار*گرفته*

می شود.*استفاده*از*این*روش*تأمین*مالی*در*دو*وضعیت*توجیه*می شود.*اوالً*زمانی*که*هزینه*تأمین*

منابع*مالی*از*نهادهایی*همچون*بانک ها،*باال*است،*استفاده*از*ابزار*تأمین*مالی*جمعی*می تواند*مورد*

استفاده*کسب*و*کارهای*مختلف*قرار*گیرد.*دومین*وضعیت*زمانی*است*که*پروژه*نیازمند*منابع*

مالی،*بیش*از*آنکه*مولد*منافع*اقتصادی*باشد،*منافع*اجتماعی*بسیاری*به*همراه*دارد.*در*چنین*

شرایطی*به*واسطه*اندک*بودن*نرخ*بازدهی*سرمایه،*امکان*تأمین*آن*از*یک*منبع*متمرکز*همچون*

بانک*میسر*نیست*زیرا*بازپرداخت*مبلغ*تأمین*مالی*شده*به*بانک*به*همراه*بهره*آن،*احتماالً*بیش*

از*بازدهی*کسب*شده*از*اجرای*پروژه*است.*در*چنین*حالتی*می توان*با*ارائه*مشوق هایی*از*قبیل*

پیش فروش*محصوالت*یا*خدمات*با*تخفیف،*سرمایه*مورد*نیاز*پروژه*را*با*جذب*مبالغ*اندک*ولی*

در*تعداد*مشارکت*کننده*زیاد*تأمین*کرد.

حال*باید*دید*تعاونی ها*چه*نسبتی*با*ابزار*تأمین*مالی*جمعی*دارند.*در*قالب*مرسوم*تعاونی،*

تأمین*مالی*توسط*اعضا*و*یا*با*جذب*اعضای*جدید*و*جمع*آوری*حق*عضویت*صورت*می گیرد.*

این*تأمین*مالی*می تواند*در*بدو*تشکیل*روی*دهد*و*یا*در*حین*فعالیت*تعاونی*و*در*پی*انجام*

پروژه ای*جدید*از*سوی*تعاونی.*بر*این*اساس*انتظار*می رود*تعاونی ها*چه*در*مرحله*ایده پردازی*

برای*تشکیل*تعاونی*و*چه*در*مرحله*پس*از*تشکیل*و*اجرای*پروژه ای*جدید*بتوانند*با*بهره برداری*

از*ابزار*تأمین*مالی*جمعی،*به*اهداف*خود*دست*یابند.

1. Crowdfunding
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7تهیه شده در دپارتمان های اقتصاد و حقوقتهیه شده در دپارتمان های اقتصاد و حقوق

با*توجه*به*زمان*بر*و*هزینه*بر*بودن*سازوکار*دستیابی*به*منابع*مالی*از*طریق*نهادهای*مرسوم*

همچون*بانک*ها*در*ایران،*پیش*بینی*می*شود*معرفی*ابزار*تأمین*مالی*جمعی*به*حوزه*تعاون*و*تشریح*

کارکردهای*آن*بتواند*به*رونق*فعالیت*ها*در*حوزه*تعاون*بینجامد.*مسئله*ای*که*در*اینجا*مطرح*

می*شود*نسبت*میان*مفهوم*تأمین*مالی*جمعی*و*تعاون*است.

در*زمینه*تأمین*مالی*جمعی*سه*بازیگر*تعریف*می*شود*که*عبارتند*از*تأمین*کننده*)یا*همان*افراد*

دارای*منابع*مالی*خرد(،*پلتفرم*)که*نقش*رابط*میان*تأمین*کننده*و*متقاضی*منابع*مالی*را*ایفا*می*کند(*

و*متقاضی.*سؤالی*که*به*ذهن*متبادر*می*شود*آن*است*که*آیا*هر*یک*از*نهادهای*فوق*می*تواند*در*

غالب*تعاونی*اداره*شود؟*به*عبارت*دیگر*آیا*تأمین*کننده*می*تواند*یک*شرکت*تعاونی*باشد*یا*خیر؟*

که*البته*این*مسئله*می*تواند*با*جزئیات*بیشتری*نیز*بدین*صورت*مطرح*شود*که*آیا*تأمین*کننده*

می*تواند*در*قالب*یک*شخص*حقوقی*اقدام*به*تأمین*سرمایه*کند*که*در*فرم*تعاونی*ثبت*شده*است؟*

به*طور*دقیق*تر*آیا*اصوالً*می*توان*شرکت*تعاونی*را*متصور*بود*که*به*طور*تخصصی*در*زمینه*تأمین*

مالی*جمعی*و*در*نقش*تأمین*کننده،*ایفای*نقش*می*کند؟*مشابه*با*همین*مسائل،*برای*دو*نهاد*دیگر*

مطرح*در*حوزه*تأمین*مالی*جمعی*نیز*قابل*بحث*است.

پاسخ*به*این*پرسش*ها*در*قالب*اسناد*سیاستی*ارائه*خواهد*شد.*در*مطالعه*حاضر*که*دومین*

سند*سیاستی1*در*این*موضوع*محسوب*می*شود*ابتدا*با*نمونه*کاوی*انجام*شده*در*سطح*بین*المللی،*

اشکال*مختلف*بهره*برداری*از*ابزار*تأمین*مالی*جمعی*توسط*تعاونی*ها*مرور*می*شود*و*سپس*با*

مروری*بر*قوانین*و*مقررات*داخلی،*امکان*فعالیت*تعاونی*ها*در*قالب*یکی*از*سه*بازیگر*اصلی*

)تأمین*کننده،*پلتفرم*و*متقاضی(*در*حوزه*مورد*مطالعه*بررسی*می*شود.

1. برای مطالعه اولین سند سیاستی به بولتن سیاستی تعاون، شماره 17، با عنوان »تأمین مالی خرد جمعی: رویكرد اتخاذ شده بین المللی؛ برخوردار 
از سبقه عظیم اسالمی-ایرانی« مراجعه شود.
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نمونه کاوی
Cooperative-crowdfunding monitor

(www.platform6.coop/cooperative-crowdfunding-monitor) 

این*سامانه*به*تبلیغ*و*پشتیبانی*از*کمپین*های*گردآوری*منابع*مالی*می*پردازد*که*در*فرم*تعاونی*

اداره*می*شوند.*در*توضیح*نحوه*فعالیت*این*سامانه*آمده؛*از*آنجایی*که*تعاونی*ها*از*پلتفرم*های*

متنوعی*برای*تأمین*مالی*جمعی*پروژه*ها*در*سطح*بین*المللی*استفاده*می*کنند،*هیچ*منبع*واحدی*

که*بتواند*تمامی*اطالعات*را*یکجا*نشان*دهد*وجود*ندارد.*این*سامانه*لیستی*را*به*منظور*افزایش*

دسترسی*و*نمایش*بهتر*برای*آن*هایی*که*می*خواهند*در*پروژه*های*تعاونی*

سرمایه*گذاری*کنند*فراهم*کرده*است.*از*جمله*تعاونی*هایی*که*در*این*سامانه*نمایش*داده*شده*

می*توان*به*موارد*زیر*اشاره*کرد:

Clean city cooperative start-up

(https://www.gofundme.com/f/cleancitycooperative?utm_campaign=p_cp_

url&utm_medium=os&utm_source=customer)

کمپینی*برای*تأمین*مالی*برای*تشکیل*تعاونی*Clean city*توسط*تیلور*اسمیت*تشکیل*شده*

است.*وی*توضیح*می*دهد*که*برای*مأموریت*کاری*به*نپال*سفر*کرده*و*از*حجم*انبوه*زباله*ها*در*

بخش*هایی*از*شهر*کاتماندو*حیرت*کرده*است.*بنا*بر*گفته*وی*در*حال*حاضر*هیچ*سیستم*مدیریت*

پسماندی*در*نپال*سازماندهی*نشده*و*افراد*محلی*مجبورند*خودشان*فکری*به*حال*این*حجم*از*

زباله*ها*در*مناطق*مختلف*بکنند.*وی*در*حین*بررسی*هایش*با*گروه*متشکل*از*5000*نفر*داوطلب*

آشنا*می*شود*که*به*صورت*فعال*در*زمینه*پاکسازی*محیط*سازمان*یافته*اند.*
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این*عده*با*پیشنهاد*تیلور*اسمیت*یک*کسب*و*کار*اجتماعی*را*در*قالب*تعاونی*Clean*city*با*

هدف*توانمندسازی*جامعه*به*منظور*قبول*مسئولیت*مدیریت*پسماند،*تأسیس*کرده*اند.*کسب*و*کار*

اجتماعی*بر*خالف*کسب*و*کار*غیرانتفاعی*به*مردم*کمک*می*کند*تا*بتوانند*به*منافعی*دست*یابند.*

چشم*انداز*این*تعاونی،*راه*اندازی*مراکز*مدیریت*پسماند*در*مناطق*مختلف*نپال*است*و*قصد*دارد*

با*تأمین*مالی*جمعی*در*فرم*اهد1ا**)donation(*برای*قشر*محروم*شامل*زنان*بی*سرپرست*و*ساکنین*

مناطق*محروم*در*مراکز*یاد*شده*اشتغال*زایی*نماید.

درس آموزه: امکان تأمین مالی جمعی برای تعاونی ها در فرم اهدا و ایجاد اشتغال در مناطق 

محروم.
 Egni Coop

(https://egni.coop/join-egni-coop/egni-cooperative-share-offer-application/)

این*تعاونی*در*حوزه*تأمین*برق*از*منابع*تجدیدپذیر*فعال*است.*تعاونی*مذکور*پروژه*هایی*را*

در*قالب*نصب*پنل*های*خورشیدی*بر*پشت*بام*ها*در*انگلستان*و*ولز*تعریف*و*به*دو*صورت*منابع*

مالی*مورد*نیاز*را*تأمین*می-کند.*تأمین*مالی*پروژه*های*تولید*برق*خورشیدی*در*این*تعاونی*یا*از*

طریق*اعضا*صورت*می*گیرد*و*یا*با*فروش*سهام*خاص*هر*پروژه*منابع*مورد*نیاز*تأمین*می*شود.*این*

سهام*بعضاً*قابل*واگذاری*به*غیر*نبوده*وصرفاً*گواهی*می*کند*که*فرد*سرمایه*گذار*مبلغی*مشخص*

را*در*پروژه*سرمایه*گذاری*کرده*و*طی*سال*هایی*مشخص*بهره*مثاًل*4*درصدی*در*سال*دریافت*

خواهد*کرد.

درس آموزه: امکان تأمین مالی با انتشار سهام خاص هر پروژه توسط تعاونی وجود دارد.

1. برای*مطالعه*بیشتر*به*مطالعه*)Belleflamme*et*al*)2014*مراجعه*شود.
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از*جمله*نمونه*های*دیگری*که*در*سامانه*Cooperative-crowdfunding*monitor*درج*نشده*

می*توان*به*موارد*زیر*اشاره*کرد.

coop crowdfunding

( www.crowdfunding.coop.dk)

*پلتفرم*coop crowdfunding*به*طور*خاص*در*زمینه*تأمین*مواد*غذایی*فعالیت*می*کند*و*

فضایی*را*برای*کارآفرینان*فراهم*کرده*تا*به*کمک*آن*شهروندانی*را*بیابند*که*تمایل*به*استفاده*از*مواد*

غذایی*جدید*و*محصوالت*پایدار*دارند*و*می*خواهند*پول*خود*را*در*جایی*دیگر*به*جز*بانک*ها*

سرمایه*گذاری*نمایند.*در*توضیحات*پیرامون*این*تعاونی*که*به*صورت*پلتفرم*فعالیت*می*کند*آمده،*

مصرف*کنندگان*و*کسب*و*کارها*با*کمک*این*سیستم*به*یکدیگر*نزدیک*تر*شده*و*در*واقع*مصرف*

کنندگان*با*تصمیم*گیری*در*مورد*تأمین*مالی،*تعیین*می*کنند*که*در*آینده*تمایل*دارند*چه*مواد*غذایی*

را*مصرف*کنند.*فرد*با*سرمایه*گذاری*در*کسب*و*کارهای*فعال*)چه*در*قالب*تعاونی*و*چه*در*قالب*

شرکت*های*خصوصی(*در*تولید*مواد*غذایی،*منابع*مالی*را*به*تولیدکننده*قرض*داده*و*البته*منافعی*

را*در*قالب*محصوالت*جدید*و*یا*بهره*پرداختی*به*وام*دریافت*می*کند.*این*تعاونی*پلتفرمی*تأمین*

مالی*را*در*سه*فرم*پاداش*دهی*)reward(،*وام*دهی*)loan(*و*اهدا*)donation(*انجام*می*دهد.

محتلف* پکیج-های* خرید* با* *coop* crowdfunding تعاونی* اعضای* پاداش*دهی،* فرم* در*

محصوالتی*که*در*آینده*قرار*است*تولید*شود،*در*تأمین*مالی*مشارکت*کرده*و*بسته*به*اینکه*چه*

پکیجی*خریداری*کرده*اند،*پاداشی*در*فرم*تخفیف*خرید*محصوالت،*بازدید*از*محل*تولید*و...*

دریافت*می*کنند.*البته*این*نوع*از*سرمایه*گذاری*به*صورت*take it or leave it*تعریف*شده*به*این*

معنا*که*تنها*اگر*منابع*گردآوری*شده*به*حد*از*پیش*تعیین*شده*برسد*و*یا*از*آن*پیشی*بگیرد،*امکان*

پرداخت*به*تولیدکننده*وجود*دارد*و*در*غیر*این*صورت*تعاونی*تولید*محصول*خاص*منابع*مالی*
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را*دریافت*نخواهد*کرد.

در*فرم*وام*دهی،*افراد*در*قبال*دریافت*یک*بازدهی*مشخص،*در*تأمین*مالی*مشارکت*می*کنند*

و*مقدار*بازدهی*نیز*با*اعتبارسنجی*که*از*طرف*تعاونی*coop*crowdfunding*صورت*می*گیرد،*

باشد،* باالتر* معنا*که*هر*چه*ریسک* بدین* تعیین*می*شود.* تولیدی* فعالیت* با*ریسک* متناسب*

بازدهی*پرداختی*نیز*باالتر*خواهند*بود،*به*همین*منظور*از*سوی*تعاونی*به*اعضا*پیشنهاد*شده*

که*سرمایه*گذاری*خود*را*در*قالب*یک*سبد*تعریف*کرده*و*در*تأمین*مالی*تعاونی*های*مختلف*با*

سطوح*بازدهی*متفاوت*مشارکت*نمایند.

در*فرم*اهدا،*شخصی*که*در*تأمین*مالی*مشارکت*می*کند،*توقع*دریافت*بازدهی*یا*پاداش*را*

ندارد*و*صرفاً*در*راستای*اهداف*تعاون*و*تعاونی*در*راستای*توسعه*این*نوع*از*کسب*و*کار*اقدام*

به*سرمایه*گذاری*می*کند.

درس آموزه: پایه گذار این نوع از تعاونی تأمین مالی مصرف کنندگان کاال و یا خدماتی 

هستند که دغدغه تأمین پایدار آن کاال و خدمت را دارند و همچنین کیفیت باالی آن کاال یا 

خدمت مورد نظر برایشان اهمیت دارد. می توان این گونه استنباط کرد که تعاونی تأمین مالی 

جمعی در پی احساس نیاز به کاال و یا خدمتی خاص شکل می گیرد.
888-cooperative causeway

(www.888causeway.coop)

این*تعاونی*اولین*تعاونی*به*ثبت*رسیده*در*ایالت*ویکتوریای*استرالیاست*که*در*زمینه*فضای*

*)union*bank(*کاری*مشترک*فعالیت*می*کند.*این*تعاونی*در*محل*ساختمان*قدیمی*بانک*اتحادیه

و*در*منطقه*تجاری*شهر*ملبورن*مستقر*شده*است.*اشخاص*حقیقی*و*حقوقی*)در*قالب*بنگاه*

خصوصی*یا*تعاونی(*با*پرداخت*حق*عضویت*در*قالب*اجاره*فضای*کار*از*تعاونی،*به*عضویت*

آن*در*می**آیند.
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همچنین*این*تعاونی*با*ارائه*فضای*کسب*و*کار*در*منطقه*تجاری*و*با*قیمت*بسیار*مناسب*

توانسته*مشاغل*و*تخصص*های*مختلفی*را*گرد*هم*آورد*و*با*ارائه*خدمات*متنوع*و*قبول*پروژه*های*

مختلف*درآمدزایی*مناسبی*را*برای*اعضا*حاصل*نماید.*از*جمله*فعالیت*هایی*که*این*تعاونی*با*

همکاری*شرکت*های*عضو*انجام*داده،*تأمین*مالی*جمعی*و*در*فرم*پاداش*دهی*در*کشور*تیمور*

)Timor(*است.*این*تعاونی*به*منظور*توسعه*فعالیت*های*کشاورزی*و*افزایش*تولیدات*مواد*غذایی*

در*این*کشور*و*کاهش*وابستگی*به*واردات*پروژه*ای*را*تعریف*کرده*است*و*در*قبال*سرمایه**

گذاری*های*خرد،*خدماتی*را*با*توجه*به*مقدار*سرمایه*گذاری*در*قالب*پاداش*به*سرمایه*گذار*ارائه*

می*کند.*از*جمله*این*خدمات*می*توان*به*هدایت*)coaching(*کسب*و*کارهای*جدید*از*ایده*تا*

*)cooperative*mentoring(*هدایت*و*راهنمایی*تعاونی*ها*،)عمل*)بابت*250*دالر*سرمایه*گذاری

با*پرداخت*275*دالر*سرمایه*گذاری،*بورسیه*آموزش*در*حوزه*تعاون*)بابت*350*دالر*سرمایه*

گذاری(*و*...*اشاره*کرد1.*بخشی*از*این*خدمات*که*در*قالب*پاداش*ارائه*می*شود*توسط*شرکت*های*

عضو*تعاونی*تأمین*می*گردد.*همچنین*این*شرکت*ها*در*پروژه*توسعه*کشاورزی*تیمور*نیز*با*توجه*

به*تخصص*خود*همکاری*دارند*که*به*واسطه*آن*نیز*کسب*درآمد*می*کنند.

درس آموزه: امکان انجام تأمین مالی در قالب تشکیل تعاونی های خدماتی به فرم تعاونی 

فوق که به نظر می رسد درآمدزایی و ایجاد اشتغال باالتری را نیز به همراه دارد.

Coop Crowd

( www.coopcrowd.com)

*این*تعاونی*بر*مبنای*کارکرد*بازاریابی*شبکه*ای*راه*اندازی*شده*و*ادعا*می*کند*که*هر*فرد*با*

انتخاب*طرح*عضویت*خود*و*فعالیت*در*معرفی*افراد*عالقه*مند*به*دریافت*منابع*مالی*جهت*اجرای*

پروژه*ای*خاص،*می*تواند*در*مسیر*دریافت*کمک*های*مالی*و*در*قالب*اهدا،*گام*بردارد.
 1. Startsomegood.com/project/timorcooperation
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اشخاص*حقیقی*و*حقوقی*می*توانند*با*انتخاب*یکی*از*دو*طرح*84*و*28*روزه،*و*پرداخت*

یک*دالر*در*روز*به*عضویت*این*تعاونی*درآیند*و*با*معرفی*سه*شخص*)حقیقی*یا*حقوقی(*به*این*

تعاونی*و*با*شرط*فعال*بودن*آن*ها*به*نحوی*که*همین*فرآیند*را*ادامه*دهند،*می*توانند*از*تسهیالت*

مالی*در*قالب*اهدا*بهره*مند*شوند.*شرط*الزم*برای*دریافت*این*تسهیالت*افزایش*سطح*فعالیت*با*

معرفی*اشخاص*فعال*و*افزودن*آن*ها*به*تعاونی*است.*این*تعاونی*در*ابتدا*در*قالب*یک*اپلیکیشن*

فعالیت*خود*را*آغاز*کرد*و*در*حال*حاضر*حدود*یک*میلیون*نفر*عضو*فعال*دارد*و*در*تمامی*

زمینه*ها*اقدام*به*تأمین*مالی*جمعی*می*کند.

درس آموزه: تشکیل تعاونی تأمین مالی جمعی در قالب بازاریابی شبکه ای امکان پذیر است.

ابعاد حقوقی موضوع

به*طور*کلی*ارتباط*میان*تأمین*مالی*جمعی*به*عنوان*یک*ابزار*و*شرکت*های*تعاونی*در*سه*حالت*

متصور*است.*

حالت*اول*این*که*شرکت*های*تعاونی*به*کمک*پلتفرم*های*اینترنتی*از*ابزار*تأمین*مالی* *-

جمعی*در*جهت*تأمین*و*یا*افزایش*سرمایه*خود*استفاده*کنند*فارغ*از*آن*که*پلتفرم*ها*خود*در*قالب*

تعاونی*اداره*شوند*یا*خیر.

حالت*دوم*آنکه*این*پلتفرم*های*اینترنتی*که*تامین*مالی*جمعی*برای*شرکت*ها*را*به*عهده* *-

دارند*خود*در*قالب*تعاونی*فعالیت*نمایند*فارغ*از*آن*که*شرکت*های*عضو*این*پلتفرم*ها*تعاونی*

باشند*یا*خیر.

حالت*سوم*تعاونی*ها*در*نقش*تامین*کننده*مالی*ظاهر*شوند: *-

فرم*اول:*تعاونی*های*موجود*در*کنار*فعالیت*اصلی*خود،*اقدام*به*تامین*مالی*متقاضیان*نمایند. *-
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فرم*دوم:*اشخاص*حقیقی*تامین*کننده*مالی*گرد*هم*آمده*و*با*تأسیس*یک*شرکت*تعاونی* *-

به*سرمایه*گذاری*از*طریق*پلتفرم*ها*اقدام*کنند.

بررسی حقوقی سه حالت فوق الذکر:

حالت*اول*این*که*شرکت*های*تعاونی*به*کمک*پلتفرم*های*اینترنتی*از*ابزار*تامین*مالی*جمعی*در*

جهت*تأمین*و*یا*افزایش*سرمایه*خود*استفاده*کنند*فارغ*از*آن*که*پلتفرم*ها*خود*در*قالب*تعاونی*

اداره*شوند*یا*خیر.

تامین*مالی*جمعی*صرفاً*یک*ابزار*جمع*آوری*منابع*مالی*است*که*به*قالب*خاصی*از*شرکت**ها*

اختصاص*ندارد.*حتی*در*بسیاری*از*کشورها*الزامی*وجود*ندارد*که*متقاضی*این*خدمات*حتما*

شخص*حقوقی*باشد،*لذا*افراد*هم*می*توانند*از*این*ابزار*استفاده*کنند*اما*در*نظام*حقوقی*ما*طبق*

دستورالعمل*شورای*عالی*بورس،*متقاضی*تأمین*مالی*جمعی*به*جز*فرم*اهدا*)donation(*باید*دو*

شرط*داشته*باشد:

طبق*بند*5*ماده*1*واجد*شخصیت*حقوقی*باشد.*یعنی*لزوماً*در*مرجع*ثبت*شرکت*ها*و* *-1

موسسات*غیرتجاری*به*ثبت*رسیده*باشند.*اما*تفاوتی*ندارد*که*این*شخصیت*حقوقی*اساسا*شرکت*

باشد*یا*موسسه،*انتفاعی*باشد*یا*غیرانتفاعی.

این*شخصیت*های*حقوقی*مشمول*ماده*35*دستورالعمل*مذکور*نباشند.* *-2

طبق*ماده*35*دستگاه*هاي*اجرایی*موضوع*ماده*5*قانون*مـدیریت*خـدمات*کشـوري،*بانـک*هـا*

و*مؤسسـات*مـالی*و*اعتبـاري،*نهادهاي*مالی*داراي*مجوز*از*سازمان*و*شرکت*هاي*پذیرفته*شده*

در*بورس*و*بازار*اول*و*دوم*فرابـورس*و*شـرکت*هـاي*درج*شده*در*بازار*پایه*فرابورس*مجاز*به*

تأمین*منابع*از*طریق*سکوهاي*تأمین*مالی*جمعی*نیستند.

*بنابراستثنائات*مذکور*شرکت*های*تعاونی*سهامی*عام*)ازجمله*تعاونی*های*اعتباری(*از*شمول*
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متقاضیان*استفاده*از*تامین*مالی*جمعی*مستثنا*می*شوند.*بنظر*می*رسد*منطق*این*استثناء*چنین*باشد*

که*شرکت*های*سهامی*عام*از*طریق*ابزارهای*دیگری*مثل*پذیره*نویسی*در*بانک*و*فروش*سهام*

در*بازار*سرمایه*از*تامین*مالی*عمومی*برخوردار*می*گردند*و*دیگر*استفاده*از*ابزار*تامین*مالی*خرد*

جمعی*برای*آنها*ضرورتی*ندارد.

*طبق*ماده*5*آیین*نامه*نحوه*تاسیس*و*اداره*موسسات*اعتباری*غیردولتی،*موسسات*اعتباری*

می*بایست*لزوماً*در*قالب*شرکت*های*سهامی*عام*اداره*شوند.

درنتیجه*در*حالت*اول*استفاده*تعاونی*ها*از*ابزار*تأمین*مالی*جمعی*مشروط*بر*این*که*تعاونی*ها*

از*نوع*تعاونی*متعارف*بوده*)سهامی*عام*نباشند(*مجاز*است.

حالت*دوم:**پلتفرم*های*اینترنتی*که*تامین*مالی*جمعی*را*به*عهده*دارند*خود*در*قالب*تعاونی*

فعالیت*نمایند*فارغ*از*آن*که*شرکت*های*عضو*این*پلتفرم*ها*تعاونی*باشند*یا*خیر.

در*این*حالت*گرچه*تعریفی*که*ماده*27*قانون*بخش*تعاون*از*تعاونی*های*توزیع*ارائه*کرده*

است*بسیار*مجمل*و*مبهم*است*و*برخالف*ماده*26*که*به*ذکر*مصادیقی*از*تعاونی*های*تولیدی*

می*پردازد،*این*ماده*حتی*یک*مثال*هم*برای*روشن*شدن*تعریف*خود*بیان*نکرده*و*ازین*جهت*

بازبینی*و*اصالح*این*ماده*ضروری*بنظر*می*رسد*اما*علی*ایحال*دو*مالک*در*این*ماده*برای*شناسایی*

تعاونی*توزیعی*ارائه*شده*است.*1-*تامین*نیازمندی*مشاغل*تولیدی*2-*تامین*نیازمندی*اعضا.*

با*توسل**به*دو*مالکی*که*ماده*27*قانون*بخش*تعاون*از*تعاونی*های*توزیع*ارائه*داده*است*

می*توان*این*مالک*ها*را*به*کسب*و*کارهای*نوظهور*تسری*داد*که*در*بستر*وب*فعال*هستند*و*شاهد*

شکل*گیری*تعاونی*هایی*نوین*در*بستر*فضای*مجازی*بود.*شکل*گیری*سکوهای*اینترنتی*تامین*مالی*

در*قالب*تعاونی*توزیعی*که*هم*نیاز*مشاغل*تولیدی*را*از*حیث*تامین*مالی*فراهم*می*آورد*و*هم*

قابلیت*تامین*نیاز*اعضا*با*کاهش*هزینه*ها*را*دارد*می*تواند*در*زمره*شرکت*های*تعاونی*نوین*قرار*

گیرد.
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حالت*سوم:*تعاونی*ها*در*نقش*تامین*کننده*منابع*مالی*ظاهر*شوند.

فرم*اول*:*تعاونی*های*موجود*در*کنار*فعالیت*اصلی*خود،*اقدام*به*تامین*مالی*متقاضیان*نمایند.

در*این*حالت*همه*شرکت*های*تجاری*و*موسسات*غیرتجاری*انتفاعی*می*توانند*بخشی*از*سود*

خود*را*با*لحاظ*رعایت*ترتیبات*مقرر*در*اساسنامه*به*نحوی*که*مجمع*عمومی*آن*شرکت*یا*موسسه*

تصمیم*گیری*می*کند*یا*از*پیش*در*اساسنامه*قید*کرده*به*مصرف*در*محل*خاصی*اختصاص*دهند.*

به*عنوان*مثال*می*توانند*بخشی*از*سود*را*در*بانک*سپرده*گذاری*کرده،*در*بازار*سهام*سرمایه*گذاری*

کنند*و*یا*حتی*به*مصرف*موسسات*خیریه*برسانند.*شرکت*های*تعاونی*هم*از*این*قاعده*مستثنی*

نیستند.*بند*5*ماده*25*قانون*بخش*تعاون*بیان*می*دارد:

بند5ماده*25*ق.ب.ت-*پس*از*کسر*وجوه*فوق*باقیمانده*سود*خالص*به*ترتیبی*که*در*اساسنامه*

و*شرایط*ضمن*عقد*پذیرفته*می*شود*تقسیم*می*گردد.

بنابراین*اینکه*یک*شرکت*تعاونی*درکنار*فعالیت*اصلی*خود*بخواهد*بخشی*از*سود*خود*را*با*

رعایت*ترتیبات*مقرر*در*اساسنامه*به*تأمین*مالی*جمعی*اختصاص*دهد*منع*قانونی*ندارد.

فرم*دوم:*اشخاص*حقیقی*تامین*کننده*منابع*مالی*گرد*هم*آمده*و*با*تاسیس*یک*شرکت*تعاونی*

به*سرمایه*گذاری*از*طریق*پلتفرم*ها*اقدام*کنند.

در*این*حالت*تامین*مالی*جمعی*به*طور*کلی*به*دو*فرم*زیر*قابل*تقسیم*است.

الف-*سرمایه*گذاری------*)خرید*سهام/وام(

ب-*کمک-------------*)اهدا/پاداش(

در*)الف(*حضور*شرکت*های*تعاونی*در*پلتفرم*ها*که*فعالیت*اصلی*آنها*تامین*سرمایه*با*هدف*
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سرمایه*گذاری*است*خالف*اهداف*مصرح*در*مواد*2*ق.ش.ت*و*ماده*1*قانون*بخش*تعاون*است.*

ماده*2*قانون*شرکت*های*تعاونی*صراحتاً*اعالم*می*دارد*شرکت*های*تعاونی*برای*رفع*نیازمندی*های*

مشترک*و*بهبود*اوضاع*و*رفع*احتیاجات*و*تأمین*کاال*و*خدمات*با*بهایی*کمتر،*تشکیل*می*شوند*نه*

برای*جلب*منفعت.*لذا*به*نظر*می*رسد*این*نوع*از*فعالیت*که*هدف*اصلی*آن*کسب*سود*و*منفعت*

است*خالف*غرض*قانون-گذار*از*شناسایی*شرکت*های*تعاونی*است.

در*)ب(*که*فرم*کمک*است،*اگر*از*طریق*اهدا*باشد*باز*به*نظر*می*رسد*که*خالف*اهداف*مصرح*

در*قانون*برای*شرکت*های*تعاونی*است*و*بیشتر*در*حیطه*وظایف*خیریه*ها*و*سازمان*های*مردم*

نهاد*است.

اما*می*توان*فرضی*را*در*نظر*گرفت*که*در*آن*یک*شرکت*تعاونی*برای*مشارکت*در*تامین*

هزینه*های*یک*شرکت*تولیدی*سرمایه*گذاری*می*کند*و*هدف*آن*از*سرمایه*گذاری*)پیش*خرید(*

تامین*محصوالت*آن*شرکت*تولیدی*به*قیمتی*نازل*برای*اعضای*خود*باشد،*در*این*حالت*می*توان*

نوعی*از*تعاونی*را*شاهد*بود*که*بدون*مانع*قانونی*می*تواند*سرمایه*گذار*پلتفرم*های*تامین*سرمایه*

باشد.*چراکه*هدف*اولیه*آن*کسب*سود*ناشی*از*سرمایه*گذاری*نیست*و*در*ثانی*به*دنبال*همکاری*

و*تعاون*جهت*رفع*واسطه*ها*و*کاهش*هزینه*ها*برای*اعضای*خود*می*باشد.

جمع بندی

بررسی*نمونه*های*بین*المللی*از*تعامل*میان*تعاونی*ها*و*ابزار*تأمین*مالی*جمعی*نشان*داد*که*

سابقه*فعالیت*تعاونی*ها*در*قالب*هر*کدام*از*سه*بازیگر*)تأمین*کننده،*پلتفرم*و*متقاضی(*حوزه*تأمین*

مالی*جمعی*وجود*دارد.*در*این*بین*الزم*است*با*بررسی*قوانین*داخلی،*امکان*فعالیت*بخش*تعاونی*

را*در*جایگاه*هر*یک*از*نقش*های*سه*گانه*یاد*شده،*مورد*سنجش*قرار*داد.*مرور*قوانین*داخلی*

نکات*زیر*را*روشن*می*کند:

1(*تنها*اشخاص*حقوقی*می*توانند*در*نقش*متقاضی*از*ابزار*تأمین*مالی*جمعی*استفاده*نمایند*
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مگر*آنکه*متقاضی*تأمین*مالی*جمعی*در*فرم*اهدا*)donation(*باشند*که*در*این*حالت*اشخاص*

حقیقی*هم*می*توانند*در*نقش*متقاضی*ظاهر*شوند.

2(*تعاونی*های*سهامی*عام*امکان*استفاده*از*ابزار*تأمین*مالی*جمعی*را*به*واسطه*فعالیت*در*

بورس،*ندارند.

3(*طبق*قوانین*موجود*تعاونی*های*متعارف*)غیر*از*تعاونی*های*سهامی*عام*و*تعاونی*اعتبار(*پس*

از*ثبت*در*قالب*شخص*حقوقی*می*توانند*در*نقش*متقاضی،*اقدام*به*تأمین*مالی*جمعی*در*هر*سه*

فرم*پاداش*دهی*)reward(،*سهم*)equity(*و*اهدا*)donation(*نمایند.

4(*تعاونی*های*توزیعی*به*واسطه*مأموریت*تأمین*نیازمندی*های*مشاغل*تولیدی*و*نیازمندی*های*

اعضا،*فرمی*از*تعاونی*محسوب*می*شوند*که*می*توانند*با*راه*اندازی*پلتفرم*تأمین*مالی*به*فرم*های*

مختلف*فعالیت*کنند*و*منابع*مورد*نیاز*مشاغل*تولیدی*را*تأمین*کنند.

5(*تمامی*تعاونی*ها*می*توانند*بخشی*از*سود*سالیانه*خود*را*به*تأمین*مالی*اختصاص*دهند،*

همانطور*که*می*توانند*با*تصویب*مجمع*اقدام*به*سپرده-گذاری*در*بانک*و*یا*سرمایه*گذاری*در*بازار*

سهام*نمایند.

6(*اینکه*عده*ای*صرفا*با*هدف*کسب*سود*از*محل*تأمین*مالی*جمعی*اقدام*به*تأسیس*تعاونی*

نمایند،*با*روح*تعاون*در*تضاد*است.*مگر*آنکه*یک*تعاونی*به*منظور*تأمین*نیازهای*تولیدی،*در*

فرم*پاداش*)reward(*و*در*تأمین*مالی*جمعی*یک*شرکت*تولیدکننده*مواد*اولیه*مورد*نیاز*خود،*

شرکت*نماید.*در*این*حالت*شرکت*تعاونی*اقدام*به*پیش*خرید*مواد*اولیه*شرکت*ثانی*کرده*و*

ضمن*آن*از*تخفیف*های*متعلقه*)در*فرم*پاداش(*بهره*مند*خواهد*شد.*در*این*حالت*هدف*اولیه*

تأمین*نیازهای*اعضا*با*قیمتی*نازل*است*و*نه*کسب*سود*و*منفعت.
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توصیه های سیاستی

1-*با*توجه*به*اینکه*اشخاص*حقیقی*که*در*مرحله*ایده*قرار*دارند*و*هنوز*اقدام*به*تاسیس*

شرکت*نکرده*اند*فاقد*شخصیت*حقوقی*هستند،*نمی*توانند*با*کمک*پلتفرم*های*موجود*از*ابزار*

تامین*مالی*جمعی*برای*تامین*سرمایه*مورد*نیاز*جهت*تبدیل*ایده*به*محصول*یا*خدمت*استفاده*

کنند.*عالوه*بر*این*فرد*دارای*ایده*غالباً*فاقد*تخصص*کافی*در*زمینه*تبدیل*به*محصول*کردن*ایده*

است*و*یافتن*افراد*متخصص*نیز*بعضاً*دشوار*است.*در*این*حالت*اگر*پلتفرمی*وجود*داشته*باشد*

که*به*اعتبارسنجی*و*توجیه*پذیر*بودن*ایده*ها*پرداخته*و*به*منظور*توسعه*فعالیت*کسب*و*کارها*

در*قالب*تعاونی،*این*خدمات*را*به*رایگان*در*اختیار*صاحبان*ایده*عالقه*مند*به*فعالیت*در*ساختار*

تعاونی*ارائه*نماید،*عالوه*بر*امکان*جذب*اعضای*متخصص*در*حوزه*تبدیل*به*محصول*کردن*ایده*

مورد*نظر،*سرمایه*مورد*نیاز*هم*تأمین*خواهد*شد.*در*وضعیت*فعلی*به*جهت*منع*قانونی*امکان*

بهره*برداری*اشخاص*حقیقی*از*ابزار*تأمین*مالی*بر*بستر*پلتفرم*ها*وجود*ندارد*و*در*نتیجه*افراد*برای*

بهره*مندی*از*خدمات*تأمین*مالی،*بعضاً*با*شرکای*صوری*اقدام*به*تاسیس*شرکت*می*کنند*تا*تنها*

امکان*استفاده*از*خدمات*تأمین*مالی*فراهم*شود.

امکان*سنجی*برخورداری*اشخاص*حقیقی*از*نهاد*تامین*مالی*و*بررسی*دقیق*مزایا*و*معایب*آن*

می*تواند*موضوع*پژوهشی*دیگری*در*همین*سری*از*مطالعات*باشد.

2-*ضرورت*تشکیل*پلتفرم*های*اختصاصی*برای*تامین*سرمایه*تعاونی*ها*)و*درصورت*رفع*

موانع*قانونی*برای*اشخاص*حقیقی*که*قصد*تشکیل*تعاونی*دارند(.

*)donation(*3-*ضرورت*تهیه*آیین*نامه*ای*اختصاصی*برای*بهره*مندی*بخش*تعاون*از*فرم*اهدا

در*تأمین*مالی*جمعی*به*خصوص*برای*تعاونی*هایی*که*با*هدف*تأمین*منافع*عمومی**تشکیل*

می*شود.
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»مقام معظم رهبری«

به نظر من، یكی از راه حل ها و اساسی ترین و منطقی ترین 
و بنیادی ترین كارهایی كه می تواند در این كشور برای 

استقرار عدالت انجام بگیرد،  تعاون است.
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شناسنامه
عنوان: تعاونی های رسانه ای نوین

خالصه سیاستی: شماره 37
تهیه شده در دپارتمان:  حقوق 

نویسنده: سینا عبائی
ناظر علمی: حنیف عموزاده

طراح جلد و صفحه آرایی: سعید رسته مقدم
تاریخ انتشار: بهار 1400

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اندیشكده تعاون و توسعه است
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چه کسی مخاطب گزارش است؟

 معاونتتعاونوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی؛*

 معاونتامورمجلس،حقوقیواستانهایوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی؛*

 سازمانسینماییوزارتفرهنگوارشاداسالمی؛*

 سازمانتنظیممقرراترسانههایصوتوتصویرفراگیردرفضایمجازی؛*

 معاونتفضایمجازیسازمانصداوسیما؛*

 معاونتاموراستانهاسازمانصداوسیما؛*

پیام های کلیدی گزارش

 بهرهبرداریازظرفیتبخشتعاونبرایتشکیلرسانههایاینترنتینوین؛*

 افزایشسهممناطقدرتولیدمحصوالترسانهای؛*

 اشتغالزاییبرایساکنینمناطقازطریقافزایشسهممحصوالتآنهادررسانهها؛*

گزینه های سیاستی موجود

 تصویبقانونمحتوایمنطقهای؛*

 انعقادتفاهمنامهمیانوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی،وزارتارشادوفرهنگاسالمی*

وسازمانصداوسیما؛

 تهیهدستورالعملهایاجراییتشکیلشرکتهایاینترنتیپخشوتولیدمحتوایمنطقهای*

بهصورتتعاونی؛
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تعاونی های رسانه ای نوینتعاونی های رسانه ای نوین 6

خالصه اجرایی

درطی٢0سالاخیرباتوسعهزیرساختهایارتباطی،بهخصوصدر5سالگذشتهکهنسل

چهارمتلفنهمراهدرکشورگسترشیافتهاستضریبنفوذاینترنتدرایرانبهعدد112/5رسیده

است.همچنیندربخشخطوطثابتنیزتقریباتمامشهرهایایرانزیرپوششADSLقرارگرفتهاند

وحدود10.600.050مشترک،بهاینترنتثابتمتصلهستند.درزمینهاینترنتروستایینیزازلحاظ

جمعیتی،بیشاز98درصدجمعیتروستاییکشوربهاینترنتپرسرعتدسترسیدارند)آذری

جهرمی،1399(.

توسعهفناوریارتباطاتورشدچشمگیرشبکهاینترنتدرایران،تحوالتبنیادینیدرمدل

تقسیمکارایجادکردهوبههمگراییارتباطی-رسانه ایشتاببیشتریبخشیدهاست،همچنین

فرصتهاوامکاناتجدیدیراپیشرویاعضایجامعهگشودهاست.

پیدایشرسانههاووسایلارتباطجمعینوینیکیازمظاهرتحوالتیاستکهاینترنتدر

صنعترسانهایجادکردهاست.امروزهبهغیرازرسانه هایجمعینظیرروزنامه،رادیو،تلویزیون،

سینماو....محتوایرسانهایدرقالبهاینوینباکارویژههایمختلفی)ازجملهسایت،اپلیکیشن،

تلویزیونهایاینترنتیو...(ذخیرهوپخشمیشوند.درنتیجهحوزهتولیدمحتواباوجودتوسعه

اینترنتتغییراتروزافزونیراشاهداستاماعلیرغمگشایشبسترهایجدیدوتوسعهاینترنت

شهرستانهاوروستاهایخارجازپایتختوهمینطورمستنداتقانونیمبنیبرپوششعادالنه

محتوایرسانهایازحیثفرهنگوجغرافیا،همچنانمناطقکشور)شهرهاوروستاهایخارجاز

پایتخت(سهمچندانیدرحوزهتولیدمحتواندارند.

سندحاضربهدنبالتبییناینمطلباستکههدفارزشمندفوقیعنیافزایشتولیدمحتوای

مناطقدربسترهاینوین،درصورتبهرهگیریازظرفیتهایبخشتعاونباسرعتبیشتری،محقق

خواهدشد.
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ضرورت های تولید محتوای منطقه ای
ایجاداتحادوروحیههمدلیوهمبستگیملی؛⁕

افزایشدرکوگفتگویبینفرهنگی؛⁕

پیشگیریومقابلهبااحساستبعیضونفرتپراکنیمیاناقوام؛⁕

صیقلدادنهویتاجتماعیمشترک؛⁕

شناساندنمناطقمختلفکشوروظرفیتهایخاصآن؛⁕

بسترهای قانونی تولید محتوای منطقه ای در حقوق ایران

الف( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

اصلسومبند9:رفعتبعیضاتنارواوایجادامکاناتعادالنهبرایهمه،درتمامیزمینههای

مادیومعنوی.

اصلپانزدهم:زبانوخطرسمیومشترکمردمایرانفارسیاست.اسنادومکاتباتومتون

رسمیوکتبدرسیبایدبااینزبانوخطباشدولیاستفادهاززبانهایمحلیوقومیدرمطبوعات

ورسانههایگروهیوتدریسادبیاتآنهادرمدارس،درکنارزبانفارسیآزاداست.

اصلنوزدهم:مردمایرانازهرقوموقبیلهکهباشندازحقوقمساویبرخوردارندورنگ،نژاد،

زبانوماننداینهاسببامتیازنخواهدبود.

ب( قانون خط مشی های کلی سازمان صدا و سیما )مصوبه مجلس شورای اسالمی 1361(

ماده7-صداوسیمایجمهوریاسالمیمتعلقبهتمامیملتاستوبایدمنعکسکنندهزندگی

واحوالتمامیاقوامواقشارمختلفکشورباشد.بدیهیاستکهدراینمیانتکیهاصلیبایدبر

اکثریتهایاعتقادی)مسلمانان(،اقتصادی)مستضعفان(وسنی)کودکانونوجوانان(باشد.

ُقوا"حرکتکلیصداوسیمابایددر ماده8-بهموجبآیهشریفه"  اِْعَتِصُموا بَِحْبِل الّل َجِمیعًا َواَل َتَفَرّ

جهتوحدت،الفت،وانسجامهرچهبیشترجامعهوبرحذرداشتنمردمازپراکندگیوتفرقهباشد.
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تعاونی های رسانه ای نوینتعاونی های رسانه ای نوین 8
ماده11-تالشدرجهترشدوشکوفاییاستعدادهایانسانیوبارورساختنخالقیتهای

فکریوهنری.

ماده13-گسترشوتوزیععادالنهپوششصداوتصویرباتوجهبهاولویتهایفرهنگی،

سیاسیوجغرافیایی.

پ( طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات )مصوبه شورای عالی فضای مجازی سال 1399(

٣-٣-٢-٢-دستیابیاقتصادمحتوایداخلیبهسهمپانزدهدرصدیازاقتصاددیجیتالکشوربا

نرخرشدسالیانهپنجاهدرصد.

٣-4-٢-٢-تحققسهمهفتاددرصدیخدماتمحتواییداخلی)اعمازویدیویدرخواستیو

اشتراکویدیو(ازترافیکمصرفیکاربرانبانرخرشدسالیانهچهلدرصدیازطریقتنظیممقررات

تولیدوخدماتمحتوا.

٣-۵-٢-٢-سهمحداقلچهلدرصدیمحتوایحرفهایداخلیسازگاربافرهنگاسالمیـ

ایرانیازسبدمحتوایحرفهایسکوهایداخلیوسکوهایخارجیمجازدرکشور.

٣-۶-٢-٢-ایجادشبکهاختصاصیایمن،سالمومفیدکودکونوجوانوافزایشسهمترافیک

محتوایمفیداختصاصیردههایسنیکودکونوجوانبهپانزدهدرصدازترافیککلکشور.

 نمونه کاوی محتوای منطقه ای در برخی کشورهای اروپایی

  بریتانیا

طبقگزارشیازسایتآفکام1تحتعنوان"ثبتعناوینبرنامههایساختهشدهدرخارجازلندن2"در

تعریفشرکتهایمحتوایمنطقهایبراساسقانونارتباطاتبریتانیاچنینآمدهاست:

شرکتهایتولیدمحتوایمنطقهایبایدواجدسهشرطذیلباشند:

1.قانونارتباطاتبریتانیا

2. Made Outside London Programme Titles Register, 2019
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1.خارجاز1M25یکپایگاهتجاریوتولیدیاساسیداشتهباشد.

2.حداقل٪70بودجهتولید)بهاستثنایبرخیهزینههایخاصمثلآرشیو،هزینههایحقچاپ،

جایزهمسابقهو...(بایددرخارجازM25هزینهشود.

3.حداقل٪50ازظرفیتتولیدباهزینهبایدمحلکارمعمولخودرادرخارجازM25در

انگلستانداشتهباشند.

بانظربهگزارشهایمتعددآفکاممیتوانچنینتعریفیازمحتوایمنطقهایبهدستداد:

»محتواییکهخارجازمرکزتولیدمیشودومنعکسکنندهزبان،گویشلهجهوفرهنگ)قومیت،دین

و...(مردمآنخطهباشدمحتوایمنطقهاینامیدهمیشود«.مقصودازمرکزپایتخت،مقصودازمنطقه،

همهشهرهاوروستاهایخارجازپایتختومقصودازمحتوایمنطقهایمحصوالترسانهایهمه

بخشهایخارجازپایتختاست.باتوجهبهمشابهتساختارتکبافتحاکمیتاینکشورباکشور

ایرانمیتوانچنینتعریفیراازمحتوایمنطقهایدرخصوصایراننیزدرنظرگرفت.

درگزارشدیگریازسایتآفکامتحتعنوان"ملیتهایرسانهای2"آمدهاست:

»دربریتانیامحتوایمنطقهایعمدتاازطریقرسانههایعمومیپخشمیگردند.سهممحتوای

تولیدیبرایمخاطبیندرمناطقخارجازلندندر10سالگذشتهافزایشیافتهاستواینامر

عمدتاتوسطرسانههایعمومیکهبرایتولیدمحتوادرسراسرانگلستانسهمیهدارندصورت

میپذیرد.بیبیسییکیازبزرگترینسفارشدهندگانتولیداتمنطقهایاست.اینشبکهسهمیه

باالترینسبتبهسایرپخشکنندههایعمومیداردواینمربوطبههمهکانالهایآناست.ازبین

رسانههایتولیدمنطقهای،فقطBBCوChannel4هستندکهمقدارقابلتوجهیازمحتوایشبکه

خودشانرادرتمامبخشهایانگلستانتولیدمیکنند،اگرچهITVوChannel 5همدرسال2019

1.بزرگراهیکهبهدورلندنکشیدهشدهوبهاصطالحمرکزراازپیرامونجداکردهاست.

2.MediaNations,2020
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تعاونی های رسانه ای نوینتعاونی های رسانه ای نوین 10
سهمبیشتریازمحتوایخودراازاسکاتلندوایرلندشمالیسفارشدادند.تولیددرسراسرانگلیس

ازنظرژانرهاییکهعمدتادرمناطقمختلفساختهمیشوندمتفاوتاست.اسکاتلندبهواسطه

حضوربیبیسیدراسکلهگالسکوواقعدراقیانوسآرامدارایطیفوسیعیازتولیداتاست.

BBC’sEggheadsاینمنطقهمیزبانمجموعهایازمحتواهایسرگرمکنندهطوالنیمدتازجمله

وchannel 4s fifteen to oneبودهاستاماازنظرحجم،دامنهمحتوایورزشیسفارشداده

شدهازتولیدکنندگانمستقلمستقردراسکاتلند)کهاغلبدرمکانهایمختلفاطرافانگلستان

فیلمبرداریمیشود(بهاینمعنیاستکهورزشبیشتریننسبتساعترابهخوداختصاص

میدهد.ایرلندشمالیکمترینتولیدرادربینمناطقانگلستانداردوبسیاریازتولیدکنندگانمستقل

محلیدرآنجاسفارشتهیهمحتوایمستندرامیگیرند.محتوایدرامبیشترینمیزانهزینهیشبکه

رابهخوداختصاصمیدهد.شمالانگلیسمیزبانگستردهترینتولیداتدرخارجازلندناستاز

جملهITV’sCoronationStreetوEmmerdale،وبخشهایورزشیوبیبیسیکودکانکهمستقر

درمدیاسیتیدرسالفوردهستند.عالوهبرتولیداتدررسانههایعمومیسرویسهایپخش

دیگرمثلنتفیلیکسبرخیازمحصوالتتولیدیخودرادرمناطقیخارجازلندنتهیهمیکند.

اگرچهمنطقهشمالانگلیسمنطقهجغرافیاییوسیعیراشاملمیشود،تولیداتبهطورمعمولدر

شمالغربیمتمرکزمیشود.درولز،ریالیتیشوهابیشترینسهمرادررسانههایعمومیدارند،اما

سریالهایدراموژانرسریالآبکی1بیشترینهزینهرادراینزمینهدارند.ازمارس٢01۶،٣4

ایستگاهتلویزیونیمحلیدرسراسرانگلستانمجوزآفکامرادارند؛ازجملهدربلفاست،بیرمنگام،

برایتونوهوو،بریستول،کاردیف،ادینبورگ،گالسگو،گریمزبی،لیدز،لیورپول،لندن،منچستر،

نیوکاسل،نورویچ،ناتینگهام،آکسفورد،پلیموث،پرستون،شفیلد،ساوتهمپتونوسوانزی.اکثریت

قریببهاتفاقاینپخشکنندگانپیشازسال٢011وجودنداشتند.«)ص88و89(

1. Soap
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شکل 1: سهم تولید محتوای مناطق بریتانیا از نظر ژانرهای تولیدی در 2019

ایتالیا

بنابرگزارشدیگریازسایتآفکامتحتعنوان"پخشمنطقهایومحلیدراروپا1"آمدهاست:

»درسال197۶دادگاهایتالیامخالفتقانوناساسیباانحصاردولتبرفعالیتپخشرارسمااعالم

کرد.ماده8قانون،پخشمنطقهایرادرراستایارزشیابیوگسترشفرهنگمنطقهایومحلی

درچهارچوبوحدتسیاسیفرهنگیوزبانیازجملهبرخیازمقرراتمربوطبهحمایتاز

اقلیتهایزبانیتشخیصدادهوحمایتکردهاست.پسازآنتعدادپخشکنندگانمنطقهای

بهطورمداومافزایشیافتتابهبیشاز۵00پخشکنندهرسید.بعدازدیجیتالیشدنوتوسعه

1. RegionalAndLocalBroadcastingInEurope
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فناوریارتباطاتاینعددبهبیشاز٣000پخشکنندهارتقایافتهاست.پخشدرایتالیاتحت

نظارتمرجعنظارتیآگکام1وکمیتههایمنطقهایارتباطات2است،البتهخودکمیتههایمنطقهای

نیزذیلآگکامتعریفمیشوند.پخشمنطقهایدرتعریفایتالیاهمبهمعنایجغرافیاییآناست.

درماده٢قانونخدماتادارهصوتیتصویری3مجوزفعالیتبرایبرودکسترهانهایتتا10منطقه

وحداکثرتا۵0درصدازجمعیتکشوراستوپخشتنهامحدودبهبخشهایجغرافیاییتعیین

شدهاستوپخشآندرخارجازمرزهایجغرافیاییممنوعاست.طبققانونیکسومازظرفیت

انتقالفرنکانسیمیبایستبهپخشمنطقهایاختصاصیابد،برایاطمینانازاقلیتهایزبانی،

مناطقخودمختارونظارتبراجرایآنبهآگکامواگذارشدهاست.«)ص۶٣و۶4(

اسپانیا

همچنینطبقهمینگزارشدرمورداسپانیاآمدهاست:

«اسپانیابه17جامعهخودمختارتقسیمشدهاست.کانالهایعمومیمنطقهایدراسپانیابهعنوان

کانالهایخودمختارشناختهمیشوند،زیراآنهامتعلقبهجوامعخودمختارمتناظرآنهاهستند.

دولتهایجوامعخودمختاربهاینکانالهایارانهمیدهندکهازطریقتبلیغاتنیزپولجمعمیکنند.

درحالحاضردرمجموع12پخشکنندهمستقلمنطقهای،28کانالتلویزیونیراارائهمیدهند.

فدراسیونشرکتهایپخشکنندهمستقل4درحالحاضریازدهعضودارد.فدراسیوندرزمینه

مذاکرهدربارهحقوقفیلموبرخوردباسرویسهایخبری،تبلیغکنندگانوحقوقورزشیباهم

همکاریمیکند.طبققانونصوتیتصویریمصوب2010جوامعخودمختارونهادهایمحلی

مجازندخدماترسانهایسمعیوبصریعمومیراباهدفپخشکانالهایعمومییاموضوعی

بصورترایگانپخشکنند،بهاستثنایکانالهایاختصاصیافتهبهپخشانحصاریارتباطات

1. AGCOM

2. Regional Committees for Communications (Co.Re.Com)

3. AVMS

4. FORTA
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تجاری،اصالحیهاوت2012قانونصوتیتصویری،مشارکتدولتیوخصوصی،مدیریتمستقیم

یاغیرمستقیمپخشکنندههایخدماتعمومیرامجازمیداند.لذااگریکجامعهخودمختار

تصمیمبهارائهخدماتعمومیپخشندارد،ممکناستطیمناقصهایاعطایمجوزهایموجود

بهارائهدهندگانخدماتخصوصیرابرگزارکند.درقانونخدماتمصوبدسامبر٢007پارلمان

اسپانیا،هدفازانسجامارضی،تعدد،وتنوعزبانیوفرهنگیاسپانیاتحتماده9عنوانشدهاست.

درپیاینقانونشرکترادیوتلویزیونملیاسپانیا1بهعنوانیکخدماتعمومی،برایکمکبه

ساختهویتوساختاراسپانیابهعنوانیککشور،بادرنظرگرفتنوجودملیتهاومناطقمختلف

وبهعنوانمحرکوضامنجریاناطالعاتدربینجوامعمختلفخودمختاردرارائهمحتوایخود

عملمیکند.شرکترادیوتلویزیونملیدوکانالعمومیملی)ویکنسخهHD(ویککانالبین

المللی،یککانالخبری،یککانالکودکوورزشیدارد.یکسرویستلویزیونیابتکاریویک

سرویسدرخواستیسمعیوبصریبافیلمهایبایگانینیزازخدماتآناست.«)ص8۵و8۶(.

اهمیت تعاونی شدن شرکت های پخش و تولید اینترنتی محتوای منطقه ای

الف( تسهیل تشکیل شرکت های پخش و تولید اینترنتی محتوای منطقه  ای:

استفادهازظرفیتبخشتعاونوحمایتهایقانونیاینبخشتوسطدولتمطابقآنچهدرماده

17،18و٢4قانونبخشتعاونمصوب1٣70وبندبوجماده9وماده11قانوناجرایسیاستهای

کلیذکرشدهاست،سببمیگردد،شرکتهایاینترنتیتولیدوپخشمحتوایمنطقهایباسهولت

وسرعتبیشتریتشکیلشوندوبهواسطهحمایتهایدولتیوهمینطورماهیتتعاونی-که

مبتنیبرتشریکمساعیوهمکاریجمعیاست-مشکالتمالیوکمبودامکاناتتاحدامکان

مرتفعگردد.

ب(کاهش تعرفه محصوالت رسانه ای و تعدیل بهای کلیت بازار:

باکاهشهزینهتاسیسوتولیدشرکتهاکهدرنتیجهتعاونیشدنوبهرهبرداریازمزایا

1. RTVE
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وحمایتهایبخشتعاونحاصلمیشود،تعرفهمحصوالترسانهایاینشرکتهاباتعرفه

پایینتریبهدستمصرفکنندگانخواهدرسیدوهمینطوررقابتبخشتعاونبابخشخصوصی

بهتعدیلبهایافسارگسیختهکاالهایرسانهای-کهعمدتادرانحصاربخشهایخصوصی

هستند-میانجامد.

ج( اشتغالزایی:

استفادهازمزایایبخشتعاونسببمیگرددتاافرادیکهدرحوزهکسبوکارهایرسانهای

نوینمهارتوتخصصکافیدارنداماابزارهاوامکاناتمالیرادراختیارندارندمطابقاهداف

مذکوردرماده٢قانونبخشتعاون،بتواننداینامکاناتومنابعرابهدستآورندواستعدادهای

بالقوهیخودراشکوفاکنند.

ازطرفدیگرتشکیلشرکتهایاینترنتیتولیدوپخشمحتوایمنطقهای،سببمیگرددتا

بخشهایخارجازمرکزکشور،یعنیشهرستانهاوروستاهابهجهتایجادچنینپلتفرمهایی-که

درحقیقتبسترهاینوینانتشارمحتواهستند-تشویقبهتولیداثروفروشمحتوابهاینشرکتها

شوندوبهطورغیرمستقیمفعالیتهایرسانهایاقماریدرشهرهاوروستاهارونقپیداکند.

د( افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور:

یکیازاهدافبخشتعاونکهدرابالغیهسیاستهایکلیاصل44نیزذکرشده،افزایشسهم

بخشتعاونیدراقتصادکشوربه٢۵درصداستکهاینمهمباورودبخشتعاونبهکسبو

کارهاینوینباسرعتبیشتردظیمحققمیشود.
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توصیه های سیاستی

تولیدوانتشارمحتوایمنطقهایهدفیاستارزشمنددرراستایافزایشسهممناطقخارج

ازپایتختدرامرتولیدمحتوایرسانهایکهدربسیاریازکشورهایاروپاییاعمازتکبافتو

چندپارچهسابقهچنددهسالهداشتهودرابتداعمدتاتوسطرسانههایعمومیصورتمیگرفته

است.

درکشورمارسانههایعمومی-بهدالیلمتعددیکهخارجازموضوعاینپژوهشاست-

نتوانستهاندبهصورتساختارمندمناطقخارجازمرکزرادرامرتولیدمحتواسهیمکنند.هرچندبه

صورتموردیمیتوانتولیداتیکهویژگیهایمحتوایمنطقهایراداراستدراینرسانههایافت.

بارشدوتوسعهاینترنتوشکلگیریرسانههایجمعینوین،انحصاررسانههایعمومیاز

میانرفتوپلتفرمهایخصوصیمتعددیبهتولیدوانتشارمحتواپرداختندوفرایندتولیدمحتوا

راتسهیلنمودند.بنابراینانتظارمیرودکاستیهایرسانههایعمومیدرموردپوششمحتوای

منطقهایتوسطاینرسانههایمتکثرازطریقایجادپلتفرمهایاختصاصیمحتوایمنطقهایجبران

گردداماباوجودفراهمبودناینزیرساختهایعنیدسترسیاکثرشهرهاوروستابهاینترنتو

توسعهرسانههاینوین،همچنانشاهدشکلگیریرسانهایکهاینهدفارشمندرامحققکند

نیستیم.

بنظرمیرسدیکیدیگراززیرساختهایمهمبرایتشکیلچنینشرکتهاییتامینمالیافراد

وحمایتهایدولتیازآنهااستکهاستفادهازظرفیتبخشدراینخصوصمیتواندپازل

زیرساختیراتکمیلنمودهوسببتشویقوترغیبافرادبهایجادشرکتهایتعاونیاینترنتیبا

هدفپوششمحتوایمنطقهایگردد.
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منابع

سازمانتنظیممقرراترادیویی)1400(،آمارحوزهفناوریاطالعات،آخرینتاریخدسترسی-1

٣1خرداد1400؛قابلبازیابیاز:
 https://b2n.ir/amarnet  

آذریجهرمی،محمدجواد)1٣99(.98درصدجمعیتروستاییبهاینترنتدسترسیدارند.-٢

سایتخبرگزاریمهر،آخرینتاریخدسترسی:0۶تیرماه1400.قابلبازیابیاز:
https://b2n.ir/t03812

معاونتحقوقیریاستجمهوریاسالمی،قانوناساسیجمهوریاسالمی،معاونتتدوین-٣

تنقیحوانتشاراتقوانینومقررات.

مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی)1400(.قانونخطمشیکلیواصولبرنامههای-4

سازمانصداوسیماجمهوریاسالمیایرانمصوب1٣۶1،مرکزپژوهشهایمجلسشورای

اسالمی،آخرینتاریخدسترسی:01تیرماه1400،قابلبازیابیاز:
 https://b2n.ir/p47019

مرکزملیفضایمجازی)1٣99(.طرحکالنومعماریشبکهملیاطالعات،سایتمرکزملی-۵

فضایمجازی،آخرینتاریخدسترسی01تیرماه1400،قابلبازیابیاز:
https://b2n.ir/melli1400 

6- Ofcom(2019). Made outside London Programme Titles Register. publication date 

30 septamber.2020.OFCOM.available at: https://b2n.ir/t99969 

7- Elda Brogi,et al(2016). Regional and Local Broadcasting in Europe. European 

Audiovisual Observatory. Strasbourg2016. available at: https://b2n.ir/a24718

8- Ofcom(2020). Media nations 2020. Published 5 August 2020.Ofcom. available 

at: https://b2n.ir/g83021
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»مقام معظم رهبری«

به نظر من، یكی از راه حل ها و اساسی ترین و منطقی ترین 
و بنیادی ترین كارهایی كه می تواند در این كشور برای 

استقرار عدالت انجام بگیرد،  تعاون است.
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شناسنامه
عنوان: تعاونی ها و باشگاه های فوتبال در ایران

خالصه سیاستی: شماره 38
تهیه شده در دپارتمان: فرهنگی-اجتماعی

نویسندگان: حنیف عموزاده، علی فتوتیان،  رضا اخباری
طراح جلد و صفحه آرایی: سعید رسته مقدم

تاریخ انتشار: بهار 1400

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اندیشكده تعاون و توسعه است.
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چه کسی مخاطب گزارش است؟

* معاونت*تعاوِن*وزارت*تعاون،*کار*و*رفاه*اجتماعی؛ 

* وزارت*ورزش*و*جوانان؛ 

* فدراسیون*فوتبال؛ 

* فراکسیون*مجلس*شورای*اسالمی؛ 

پیام های کلیدی گزارش

* استفاده*از*الگوی*اتحادیه*های*هوادار-مالک*در*اسپانیا؛ 

* قانون*50+1*آلمان*و*مشارکت*توأمان*بخش*خصوصی*و*هواداران*در*اداره*باشگاه*ها؛ 

* ناتوانی*نسبی*الگوی*تعاونی*در*برخی*کشورهای*فوتبال*دوست*سرمایه*محور*همچون* 

انگلیس*و*ایتالیا؛

گزینه های سیاستی موجود

* *فراهم*آوردن*زمینه*های*قانونی*تشکیل*باشگاه*های*فوتبال*در*قالب*اتحادیه*ها؛ 

* تنقیح*قانون*جامع*باشگاه*داری*با*تأکید*بر*مدل*آلمانی*باشگاه*داری*تعاون*محور؛ 

* رفع*موانع*درآمدزایی*باشگاه*های*فوتبال*از*طریق*حل*مسأله*حق*پخش*تلویزیونی*و*حقوق* 

مالکیت*معنوی*باشگاه*ها*در*این*حوزه؛
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 خالصه اجرایی

از* یکی* پرسپولیس،* و* استقالل* تهرانی،* پرطرفدار* باشگاه* دو* خصوصی*سازی* مسأله*

مجادله*برانگیزترین*اتفاقات*حال*حاضر*فوتبال*کشور*است.*این*دو*باشگاه*روی*هم*رفته*نزدیک*به*

380*میلیارد*تومان*بدهی*دارند*و*عالوه*بر*این*ها،*سو*مدیریت*حاکم*در*دو*باشگاه*سبب*شده*تا*با*

داشتن*پرونده*های*مالی*متعدد*در*فیفا*و*کس1،*هزینه*هنگفتی*بر*دو*باشگاه*تحمیل*شود2.*از*طرفی*

مسأله*خصوصی*سازی*دو*باشگاه*پس*از*12*سال*پیگیری*سه*دولت*دهم،*یازدهم*و*دوازهم،*همچنان*

بی*نتیجه*مانده*است3.*از*جمله*عمده*ترین*مشکالت*مربوط*به*ناتوانی*در*امر*خصوصی*سازی*دو*

باشگاه*استقالل*و*پرسپولیس*می*توان*به*سود*ده*نبودن*این*دو*بنگاه*و*بدهی*های*کالنشان*اشاره*کرد*

که*سبب*شده*واگذاری*آن*ها*در*بورس*و*فروش*کامل*باشگاه*به*یک*مالک*دارای*اهلیت*دشوار*

گردد.*بجز*واگذاری*این*دو*باشگاه*در*بورس*و*فروش*آن*ها،*راه*حل*های*دیگری*نیز*از*سوی*برخی*

افراد*مطرح*می*شود.*به*عنوان*نمونه،*بهمن*عبداللهی*رئیس*اتاق*تعاون*ایران*قالب*تعاونی*سهامی*عام*

را*قالب*مناسبی*برای*واگذاری*سهام*این*باشگاه*ها*می*داند.*وی*معتقد*است*که*تأسیس*تعاونی*سهامی*

عام*می*تواند*فصل*جدیدی*را*در*روند*گسترش*سهم*تعاونی*ها*در*اقتصاد*کشور*به*صورت*عام*و**

جمع*سپاری*مالکیت*در*باشگاه*های*فوتبال*بطور*خاص*بهمراه*داشته*باشد*)عبداللهی،*1399(.*حال*

سؤال*ما*در*این*متن*این*است:*آیا*الگوی*تعاونی*می*تواند*راه*حلی*برای*معضل*باشگاه*داری*این*دو*

باشگاه*پر*طرفدار*باشد؟*موانع*تحقق*الگو*و*مدل*تعاونی*برای*باشگاه*داری*استقالل*و*پرسپولیس*در*

چیست؟*برای*پاسخ*به*این*سؤاالت،*ابتدا*بررسی*از*تجربیات*موفق*تعاونی*های*فوتبال*ارائه*خواهد*

شد*و*سپس*مدل*مطلوب*با*توجه*به*وضعیت*ایران*معرفی*خواهد*شد.*

1. Court of Arbitration for Sport (CAS)
2.*تنها*در*ماه*گذشته*باشگاه*پرسپولیس*بابت*بدهی*به*کالدرون،*مربی*پیشین*خود،*توسط*فیفا*به*پرداخته*580*هزار*دالر*و*170*هزار*دالر*

به*دستیارانش*محکوم*شد.*برای*مطالعه*بیشتر*بنگرید*به:*)خبرگزاری*تابناک،*1399(.
3.*برای*مطالعه*بیشتر،*توضیحات*معاون*سازمان*خصوصی*سازی*درباره*واگذاری*دو*باشگاه؛*ر.ک.*به:*)تارنمای*روزنامه*دنیای*اقتصاد،*1398(.
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تجربه بین المللی

در*میان*باشگاه*های*فوتبال*جهان،*الگوی*تعاونی*به*صورت*کم*و*بیش*مورد*استفاده*قرار*گرفته*است.*

در*این*بخش*از*نوشتاری*حاضر*به*برخی*تجربیات*موجود*در*عرصه*بین*المللی*اشاره*خواهد*شد.

اسپانیا

در*میان*تیم*های*اسپانیایی،*تنها*چهار*تیِم*رئال*مادرید،*بارسلونا،*اتلتیکو*بیلبائو*و*اوساسونا*توسط*

مردم*اداره*می*شوند.*طبق*گزارش*وبسایت*ترنسفر*مارکت،*باشگاه*بارسلونا*144*هزار*نفر*عضو*رأی*

*.)Transfermarket, 2020(*می*گویند*)دهنده*است*که*به*آن*ها*سوسیوس1*)به*معنی*شریک*و*عضو

اعضای*دیگر*باشگاه*که*»صخره*ها2«*نام*دارند،*با*وجودِ*پرداخت*حق*عضویت*و*حمایت*از*باشگاه،*

*رأی*دادن*ندارند*و*عموماً*خارجی*ها*هستند*)LaSalle, 2012(.*در*واقع،*این*افراد*حامیان*مالی* حقِّ

و*مجموعه*ای*از*افراد*ثروتمند*و*البته*عالقه*مند*به*بارسلونا*هستند*که*به*باشگاه*کمک*می*کنند.*باشگاه*

رئال*مادرید*نیز*متشکل*از*همین*اعضا*است*و*هر*دو*باشگاه*توسط*یک*هیأت*نمایندگان*از*سوی*

هواداران*انتخاب*می*شوند*)به*مانند*هیأت*مدیره*باشگاه*های*دیگر(.*تعداد*اعضای*سوسیوس*رئال*

*.)Anirudh, 2020( مادرید*در*سال*2020*حدود*90*هزار*نفر*برآورد*می*شود

گوییدو*آسکار3*و*فیلیپ*گانیپاین4*تحقیقی*در*زمینة*بررسي*مشکالت*اساسي*ناکارآمدي*لیگ*

برتر*اسپانیا*انجام*دادند.*نتایج*تحقیق*آن*ها*نشان*داد*ساختار*کنوني*باشگاه*هاي*لیگ*برتر*فوتبال*

نامتناسب*بوده*و*فقدان*قوانین*و*مقررات*مرتبط*با*اقتصاد*و*مدیریت*مالي*در*باشگاه*ها،*فقدان*قوانین*

ویژه*و*مدرن*در*مورد*حق*پخش*رسانه*اي*و*حامیان*مالي*از*دیگر*عوامل*ناکارآمدي*لیگ*فوتبال*

اسپانیا*است*)See: Ascari & Gagnepain, 2006(.*باروس5*تحقیقي*روي*وضعیت*اقتصادي*فوتبال*

1. Socios 
2. Penyes
3. Guido Ascari
4. Philippe Gagnepain
5. Barros
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کشور*پرتغال*انجام*داد.*این*تحقیق*روي*دو*موضوع*تمرکز*داشت،*کمک*هاي*دولت*و*نوع*مالکیت*

باشگاه*هاي*فوتبال.*بررسي*او*نشان*داد*که*باشگاه*هاي*فوتبال*نیز*به*علل*مختلف*نیاز*مبرم*به*حمایت*

دولت*دارند،*ولي*آنچه*اهمیت*دارد*این*است*که*رابطة*دولت*و*باشگاه*باید*به*طور*روشن*و*صریح*

تعریف*شود.*او*به*این*نتیجه*رسید*که*کمک*هاي*دولت*و*شهرداري*ها*به*باشگاه*هاي*حرفه*اي*فوتبال*

نباید*به*صورت*مستقیم*صورت*گیرد،*بلکه*باید*در*قالب*ساخت*استادیوم،*اختصاص*زمین*براي*

اهداف*ورزشي*و*ارائة*وام*هاي*کم*بهره*با*مهلت*بازپرداخت*بلندمدت*باشد.*به*طور*کلی*هرگاه*

حمایت*مالی*دولتی*مستقیم*از*باشگاه*ها*می*شود،*ناکارآمدی*باشگاه*ها*هم*بیشتر*می*شوند*)نقل*شده*

در:*زارع،*بابائیان،*مرادی،*و*حسینی،*1393،*صص.*577*و*578(.

منابع*اصلی*سرمایه*و*بودجه*باشگاه*ها*در*اکثر*موارد*اشخاص*حقیقی*ثروتمند*هستند*اما*برای*

باشگاه*های*رده*باال*که*به*وسیله*لیگ*قهرمانی*در*سطح*جهانی*دیده*می*شوند،*مدعیان*زیادی*وجود*

دارند.*هرچند*که*بسیاری*هم*هستند*که*تنها*به*هواداران*خود*روی*می*آورند.*البته*باشگاه*هایی*که*به*

شکل*تعاونی*اداره*می*شوند*هم*مانند*هر*باشگاهی*دیگر*از*بی*ثباتی*های*اقتصادی*و*مالی*در*دوره*های*

بحران*اقتصادی*در*امان*نیستد.*اما*این*ساختار*مالکیتی*آن*ها*را*از*سایر*باشگاه*ها*در*اروپا*مانند*

باشگاه*های*بزرگ*انگلیسی،*متمایز*کرده*است.*که*در*ادامه*بیشتر*بدان*اشاره*خواهد*شد.*

 آلمان

در*آلمان*تمامی*تیم*های*فوتبال*شبیه*به*تعاونی*ها*فعالیت*می*کنند*)از*لحاظ*مالکیت*و*نحوه*اداره*

باشگاه(.*شرط*حضور*تیم*ها*در*دسته*اول*و*دوم*لیگ*آلمان*این*است*که*حداقل*51*درصد*سهامشان*

توسط*مردم*خریداری*شود.*سرمایه*گذاران*بزرگ*تنها*قادر*به*خرید*محدود*سهام*هستند.*قانون*

»50+1«*بندی*از*مقررات*سازمان*لیگ*آلمان*است*که*در*اکتبر*1998*تصویب*شد*تا*راه*را*برای*ورود*

سرمایه*به*باشگاه*های*این*کشور*که*نیاز*مبرمی*به*سرمایه*گذاری*در*بازسازی*بنیادین*زیرساخت*های*

خود*داشتند،*باز*کند.*قبل*از*تصویب*این*قانون*باشگاه*ها*در*آلمان*به*شکل*سازمان*های*غیرانتفاعی*
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اداره*می*شدند*و*مالکیت*خصوصی*ممکن*نبود.*اما*این*قانون*این*اجازه*را*به*باشگاه*ها*داد*تا*به*

صورت*شرکت*های*سهامی*خاص*مدیریت*شوند.*با*قانون*»50+1«*طوری*سازوکار*را*تعریف*

کرد*که*باشگاه*همچنان*50*درصد*به*عالوه*یک*سهم*خود*را*در*اختیار*داشته*باشد*و*هیچ*گاه*یک*

سرمایه*گذار*نتواند*سهام*دار*عمده*باشگاه*شود.*بدین*ترتیب*اکثریت*حق*رای*نیز*همچنان*دراختیار*

اعضای*باشگاه*می*ماند.*استدالل*اصلی*این*قانون*این*است*که*باشگاه*ها*نهادهای*اقتصادی*نیستند*که*

نیاز*داشته*باشد*تا*به*صورت*مستقیم*وارد*بازار*شوند.*به*تعبیری،*حق*رأی*هواداران*برای*انتخابات*

باشگاه*های*آلمانی*حتماً*باید*حداقل*1+50*باشد*و*هیچ*فرد*یا*بنگاه*تجاری*نمی*تواند*سهام*را*به*

گونه*ای*خریداری*کند*که*حق*رای*اکثریت*را*در*اختیار*داشته*باشد*و*اکثریت*حق*رأی*تنها*در*اختیار*

*.)Müller, 2011( هواداران*است.*البته*این*قانون*در*آلمان*برای*تیم*های*لیگ*دسته*سوم*اجرا*نمی*شود

همچنین*باشگاه*هایی*که*بیش*از*20*سال*قبل*از*وضع*این*قانون،*سرمایه*گذارِ*ثابت*یک*تیم*بودند،*از*

این*قانون*مستثنی*شده*اند.*از*آن*جمله*می*توان*به*تیم*ولفسبورگ*)زیر*مجموعه*خودروسازی*فولکس*

*.)Hesse, 2014( اشاره*کرد*)واگن(*و*باشگاه*بایر*لورکوزن*)زیر*مجموعه*صنایع*داروسازی*بایر*آلمان

به*عنوان*نمونه،*در*باشگاه*بایرن*مونیخ*آلمان،*شرکت*های*بزرگ*آدیداس،*آئودی*و*شرکت*

سرمایه*گذاری*آلیانز،*هر*کدام*8.33*درصد*سهام*را*در*اختیار*دارند*)مجموعاً*25*درصد(*و*75*

*.)FC Bayern Munich Website, 2021(*درصد*سهام*در*اختیار*مردم*و*اعضای*سابق*باشگاه*است

*.)Statista, 2018(*همچنین*این*باشگاه*در*سال*2019*میالدی،*بالغ*بر*293*هزار*عضو*داشته*است

باشگاه*بایرن*مونیخ*و*سایر*باشگاه*های*آلمان*طبق*قانون*1998*فدراسیون*فوتبال*آلمان*توانستند*به*

باشگاه*های*سهامی*عام*یا*خاص*تبدیل*شوند*که*در*آلمان*آن*ها*را*آکتین*گزلشفات*)1AG(*می*نامند.*

این*نوع*شرکت*های*سهامی*می*توانند*سهام*خود*را*در*بورس*عرضه*کنند*اما*سهام*باشگاه*بایرن*

مونیخ*در*بورس*عرضه*نمی*شود*و*ترکیب*سهامدارانش*به*همان*صورتی*است*که*اشاره*شد.*رقیب*

1. Aktiengesellschaft
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دیرینه*بایرن*مونیخ*اما*اولین*باشگاه*آلمانی*است*که*بخشی*از*سهام*خود*را*در*بورس*آلمان*عرضه*

کرده*است.*دورتمند*در*سال*2000*این*مهم*را*انجام*داد.*این*باشگاه*بر*اساس*قانون*آلمان*یک*

شرکت*سهامی*مشترک*محسوب*شده*که*ترکیبی*از*شرکت*سهامی*با*مسئولیت*محدود*و*شرکت*

تضامنی*است*)BVB Share, 2021(.*باشگاه*دورتمند*نیز*طبق*قانون،*باید*1+50*درصد*از*سهام*خود*

را*در*اختیار*هواداران*و*اعضای*باشگاه*قرار*دهد.*این*امر*درباره*همة*باشگاه*های*آلمانی*صادق*است*

)بجز*چند*باشگاه*در*دسته*یک*و*دو*آلمان*که*در*حال*حاضر*4*باشگاه*هستند(.*

یک*موضوع*اما*هنوز*در*فوتبال*آلمان*حل*نشده*باقی*مانده*و*آن*حداکثر*سهامی*است*که*یک*

سرمایه*گذار*در*چندین*باشگاه*می*تواند*داشته*باشد.*سوال*اینجاست*که*آیا*یک*سرمایه*گذار*می*تواند*

در*چند*باشگاه*سهم*داشته*باشد؟*اگر*می*تواند*به*چه*میزان؟*تاکنون*محدودیتی*در*این*زمینه*وجود*

نداشته*اما*سازمان*لیگ*به*دنبال*راه*حلی*است*که*سالمت*مسابقات*با*سهامداری*فرد*در*چند*

باشگاه*زیر*سوال*نرود.*بر*خالف*بوندس*لیگا*در*سایر*لیگ*های*اروپا*محدودیت*هایی*برای*تعداد*

سرمایه*گذاری*های*یک*سرمایه*گذار*وجود*دارد.*در*لیگ*برتر*انگلستان*هر*سرمایه*گذار*تنها*سهام*

یک*باشگاه*را*می*تواند*بخرد.*اما*در*"سری*آ*ایتالیا"*و*"اللیگای*اسپانیا"*یک*سرمایه*گذار*می*تواند*

سهام*چند*باشگاه*را*داشته*باشد*)تارنمای*روزنامه*دنیای*اقتصاد،*مدل*های*مدیریتی*در*فوتبال*جهان،*

*.)1391

مدل*آلمانی*باشگاه*داری*از*طریق*وضع*قوانین*متمرکز*از*سوی*فدراسیون*فوتبال*آلمان*توانسته*

سهم*هواداران*را*در*اداره*تیم*های*ورزشی*باال*ببرد،*ولی*نباید*آن*را*با*تعاونی*ها*اشتباه*گرفت.*برخی*

باشگاه*ها*همچون*الیپزیگ*توانسته*اند*از*طریق*اعضای*صوری،*سهام*را*عماًل*در*اختیار*یک*شرکت*

.)Olterman, 2016(*قرار*دهند

الگو*شدن*قانون*1+50*در*اروپا*نیز*قابل*توجه*است.*در*اردیبهشت*1400،*اعتراض*عمده*

هوادارای*منچستریونایتد*و*لیورپول*به*باشگاه*داری*خصوصی*جالب*توجه*بود.*اّما*جالب*تر*از*آن*این*
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مسئله*بود*که*به*گزارش*خبرگزاری*بی*بی*سی،*بسیاری*از*هواداران*این*دو*باشگاه*با*پالکاردهای*خود*

خواستار*تصویب*قانونی*شبیه*به*قانون*50*بعالوه*1*و*نزدیک*شدن*به*الگوی*آلمانی*باشگاه*داری*

فوتبال*شدند.*این*امر*نشان*از*موفقیت*این*الگو*در*اروپا*دارد*)خبرگزاری*بی*بی*سی،*1400(.*

این*قانون*هم*خالی*از*ایراد*و*اشکال*نیست.*یکی*از*مهم*ترین*ایرادات*آن*این*بود*که*قانون*»1+50«*

مانع*بسیاری*از*سرمایه*گذاری*های*مفید*شد*و*بسیاری*از*باشگاه*های*آلمانی*از*روند*پیشرفت*عقب*

افتادند.*باشگاه*های*پردرآمدی*مثل*هامبورگ،*اشتوتگارت*و*وردر*برمن*دیگر*به*آن*منابع**مالیی*که*

باشگاه*های*انگلیسی*و*اسپانیایی*به*آن*دسترسی*پیدا*کرده*بودند،*دسترسی*نداشتند.*انتقادات*دیگری*

هم*به*این*قانون*مطرح*می*شود.*از*جمله*این*که*این*قانون*ناقض*قانون*رقابت*در*اتحادیه*اروپا*است.

*منتقدین*قانون*»50+1«*در*تمام*این*سال*ها*معتقد*بوده*اند*که*این*قانون*دیگر*با*واقعیت*دنیای*

فوتبال*امروزی*سازگار*نیست.*چون*باشگاه*های*دسته*اول*و*دسته*دوم*بوندس*لیگا*و*حتی*لیگ*دسته*

سوم*آلمان*که*چند*سال*پیش*حرفه*ای*شد،*خیلی*وقت*است*با*درآمدهای*ساالنه*ای*باال*مانند*یک*

نهاد*اقتصادی*مدیریت*می*شوند*و*این*قانون*دست*و*پای*مدیران*را*برای*جذب*سرمایه*گذاران*و*

منابع*مالی*اضافه*برای*تامین*هزینه*های*باشگاه*را*می*بندد.*اما*در*عوض*در*سایر*لیگ*های*برتر*اروپا*

بر*خالف*لیگ*آلمان*یک*نفر*می*تواند*سهام*دار*عمده*و*مالک*اصلی*باشگاه*باشد.

کارل*هاینتس*رومینگه،*مدیر*اجرایی*بایرن*مونیخ*از*منتقدان*جدی*این*قانون*است*و*در*مصاحبه*ای*

می*گوید:*»تاریخ*قانون*»50+1«*گذشته*و*این*قانون*برای*باشگاه*های*آلمانی*بین*المللی*یک*ضرر*

محسوب*می*شود.*باید*ترویج*این*پوپولیسم*را*متوقف*کنیم.*این*قانون*در*تمام*باشگاه*های*بوندس*لیگا*

در*یک*سطح*تقریباً*بیهوده*انجام*می*شود.*بوندس*لیگا*قطعا*از*وجود*مالکیت*بر*اکثریت*سهام*باشگاه*ها*

سود*خواهد*برد.*باید*حتماً*گزینه*سرمایه*گذاری*برای*سرمایه*گذاران*جدید*به*شرطی*که*هویت*

باشگاه*ها*تغییر*نکند*را*بررسی*کنیم.*اگر*از*نظر*آماری*و*حقیقی*به*ماجرا*نگاه*کنیم،*در*سال*های*اخیر*

قافیه*را*به*سایر*رقبای*اروپایی*باخته*ایم.*در*سال*2013،*آلمان*در*رنکنیگ*باشگاه*های*اروپا*پس*از*
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اسپانیا*در*رده*دوم*قرار*داشت*اما*حاال*انگلیس*و*حتی*ایتالیا*نیز*از*آلمان*پیشی*گرفته*اند.*باید*کمی*

مراقب*باشیم*زیرا*این*موضوع*مخصوصاً*در*بازار*آسیا*یا*آمریکا*مورد*توجه*واقع*خواهد*شد.*بایرن*

نمی*تواند*به*تنهایی*مقابل*این*قانون*بایستد*بلکه*کل*بوندس*لیگا*باید*در*لغو*این*قانون*مشارکت*کنند.*

آلمان*با*این*قانون،*تا*همیشه*جزیره*افراد*خوشبخت*نخواهد*بود.*یا*باید*لغو*قانون*»50+1«*را*در*پیش*

گیریم*و*آن*را*دنبال*کنیم،*یا*این*که*گوشه*ای*بنشینیم*و*بهای*آن*را*بپردازیم«*)رومنینگه،*1397(.*

باشگاه های معترض به نهضت خصوصی سازی در اروپا

توجه*به*موفقیت*تعاونی*ها*در*امر*باشگاه*داری*با*موفقیت*های*اروپایی*بارسلونا*و*بایرن*مونیخ*

بیشتر*از*قبل*جلب*توجه*می*نمود.*دیو*بویل1*بایرن*مونیخ*را*الگوی*مناسبی*از*اداره*یک*تیم*فوتبال*

به*صورت*تعاونی*همراه*با*درآمدزایی*و*کسب*موفقیت*معرفی*می*کند*)Boyle, 2012(.*جدای*

از*موفقیت*برخی*باشگاه*های*تعاونی،*موجی*از*مخالفت*با*فرآیندهای*خصوصی*سازی*فوتبال*در*

انگلستان*نیز*باعث*شد*باشگاه*داری*به*صورت*تعاونی،*مجدداً*در*افکار*عمومی*مطرح*شود.*پس*از*

خصوصی*سازی*گسترده*باشگاه*های*فوتبال*که*از*سال*1983*آغاز*شد*و*نخستین*باشگاه*یعنی*تاتنهام*

سهام*خود*را*در*بورس*عرضه*کرد،*جنبشی*مردمی*برای*راه*اندازی*مجدد*تیم*ها*با*سرمایه*های*مردمی*

راه*افتاد*که*تقریباً*همگی*یا*ورشکست*شدند*و*یا*این*که*در*لیگ*های*منطقه*ای*و*محلی*به*فعالیت*

.)Keoghan, 2014( خود*ادامه*می*دهند

در*همین*حین،*در*انگلستان*بیشترین*امید*از*سوی*جمعیتی*است*که*برنامه*ها*و*ایده*های*خود*

را*با*باشگاه*فوتبال*یونایتد*آف*منچستر*به*اشتراک*می*گذارند.*این*باشگاه*توسط*هواداران*ناراضی*

منچستر*یونایتد*شکل*گرفت.*این*هواداران*نه*تنها*از*روی*کار*آمدن*خانواده*گلیزر*ناخرسند*بودند*

بلکه*با*این*موضوع*که*از*وفاداری*شان*به*باشگاه*به*عنوان*ابزاری*برای*درآمدزایی*استفاده*می*شود*تا*

مالکان*غایب*از*صحنه*بتوانند*سهم*دیگران*را*بخرند،*مشکل*داشتند.*بازسازی*دوباره*باشگاه*توسط*

1. Dave Boyle
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هواداران*چشم*انداز*جدیدی*برای*بررسی*ماهیت*باشگاه*فوتبال*بود.*این*ماهیت*را*می*توان*تعامل*

بیشتر*با*روح*اولیه*حاکم*بر*بازی*و*جمعیت*تشکیل*دهنده*باشگاه*ها*تعریف*کرد.*آن*ها*در*جمع*

کردن*یک*میلیون*و*ششصد*پوند*از*هزار*و*چهارصد*طرفدار*موفق*بودند*که*می*توان*آن*را*در*جو*

اقتصادی*فعلی،*همیاری*شگفت*انگیزی*نامید.*موفقیت*آن*ها*روی*سال*ها*ارتباط*نزدیک*با*هواداران*

ساخته*شده*است.*سایر*مالک*هواداران*هم*باید*از*آن*ها*الگو*بگیرند*تا*بتوانند*به*نتایج*تعاونی*برسند.

در*اتریش،*هنگامی*که*شرکت*مشهور*نوشابه*های*انرژی*زا*موسوم*به*Red*Bull**تیم*شهر*سالزبورگ*

را*خرید،*عده*ای*از*هواداران*متعصب*تیم*سالزبورگ،*تیم*جدیدی*به*نشانه*اعتراض*به*فروش*این*

باشگاه*به*بخش*خصوصی،*تیم*دیگری*راه*اندازی*کردند*که*72*درصد*سهام*آن*در*اختیار*مردم*است.*

در*انگلستان*نیز،*پس*از*خصوصی*سازی*گسترده*باشگاه*های*فوتبال*که*از*سال*1983*آغاز*شد*

و*نخستین*باشگاه*یعتی*تاتنهام*سهام*خود*را*در*بورس*عرضه*کرد،*نهضتی*مردمی*برای*راه*اندازی*

مجدد*تیم*ها*با*سرمایه*های*مردمی*راه*افتاد*که*تقریباً*همگی*یا*ورشکست*شدند*و*یا*این*که*در*

لیگ*های*منطقه*ای*و*محلی*به*فعالیت*خود*ادامه*می*دهند.*مثاًل:*A.F.C*Liverpool*که*یک*تیم*کوچک*

شهر*لیورپول*است*)با*تیم*اصلی*شهر*لیورپول*اشتباه*نشود(*و*کاماًل*به*شکل*یک*تعاونی*اداره*می*شود*

و*محصول*همین*جنبش*های*اعتراضی*است.*

از*جمله*دیگر*باشگاه*های*معروفی*که*به*صورت*تعاونی*اداره*شده*و*دارای*اعتبار*زیادی*در*

فوتبال*اروپا*هستند*می*توان*به*گالسگو*رنجرز*اسکاتلند*و*پاناتینایکوس*یونان*نیز*اشاره*کرد1.*

آسیا

در*آسیا،*تنها*دو*کشور*کره*جنوبی*و*هندوستان*باشگاه*فوتباِل*تحت*اداره*مردم*دارد*)هرکدام*فقط*

یک*باشگاه*فوتبال(.*Travancore*Royal*FC*در*هند*و*Seoul*United*FC*در*کره*جنوبی*که*دومی*کاماًل*مثل*

یک*تعاونی*اداره*می*شود.*بجز*هند*و*کره*جنوبی،*تعدادی*تیم*باشگاهی*در*اندونزی*و*دو*باشگاه*در*

1. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fan-owned_sports_teams



408

تعاونی ها و باشگاه های فوتبال در ایرانتعاونی ها و باشگاه های فوتبال در ایران 14

ژاپن*نیز*از*مدل*سوسیوس*بارسلونا*در*امور*باشگاه*داری*و*مالکیت*خود*پیروی*می*کنند*که*هیچکدام*

باشگاه*های*شناخته*شده*ای*محسوب*نمی*شوند1.*

موانع رشد تعاونی ها در امر باشگاه داری در ایران

نسبت*تعاونی*ها*و*مدیریت*باشگاه*های*ورزشی*در*ایران*موضوع*مغفول*مانده*در*ادبیات*علمی*

است.*تنها*پژوهش*مهمی*که*در*این*رابطه*به*احصاءِ*چالش*ها*پرداخته،*مقاله*ای*با*عنوان*"موانع*توسعه*

تعاونی*های*ورزشی*در*جمهوری*اسالمی*ایران"*است.*در*این*پژوهش،*نگارندگان*از*طریق*مصاحبه*

با*35*خبره*حوزه*تعاون*و*ورزش*به*این*نتیجه*رسیدند*که*19*مانع*عمده*فعالیت*باشگاه*های*ورزشی*

در*قالب*تعاونی*وجود*دارد*که*از*جمله*مهمترین*آن*ها*می*توان*به*نارسایی*و*تناقضات*قانون*تعاون*

کشور،*تداخل*وظایف*وزارت*تعاون*با*وظایف*اتحادیه*ها،*نبود*تعریف*مشخص*از*باشگاه*تعاونی*

در*قانون،*فقدان*فرهنگ*تعاون*محور*و*مهمتر*از*همه*بی*توجهی*نسبی*تعاونی*ها*به*مقوله*سود*در*

مقایسه*با*بخش*خصوصی*اشاره*کرد*)علی*دوست*قهفرخی،*جاللی*فراهانی،*و*نادران،*1390(.*

1. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fan-owned_sports_teams
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توصیه های سیاستی 

به*طور*کلی،*تنها*تعدادی*بسیاری*کمی*از*باشگاه*های*دنیا*به*شکل*کامل*به*مانند*یک*تعاونی*

اداره*می*شوند*)از*جذب*سرمایه*تا*اداره*دموکراتیک*آن(*که*عموماً*باشگاه*های*ناشناخته*ای*هستند.*

در*لیگ*برتر*فوتبال*انگلستان*و*یا*در*ایتالیا*باشگاه*های*معتبر*به*صورت*تعاونی*اداره*نمی*شوند.*در*

آسیا*نیز*مسأله*به*همین*شکل*است.*تنها*در*دو*کشور*الگوی*هوادار*مالکی*اتخاذ*شده*که*عیناً*تعاونی*

محسوب*نمی*شوند.*نخست*در*اسپانیا*است*که*در*آن*کشور*نیز*بجز*چهار*کشور*مابقی*باشگاه*ها*به*

صورت*خصوصی*اداره*می*شوند.*چهار*باشگاه*دیگر*اّما*الگوی*موفقی*از*هوادار-مالکی*داشته*اند.*این*

چهار*باشگاه*به*لحاظ*حقوقی*اتحادیه*محسوب*می*شوند*و*به*صورت*اتحادیه*در*اسپانیا*ثبت*شده*اند.*

الگوی*موفق*دوم*نیز*آلمان*است*که*بجز*چند*باشگاه،*مابقی*بر*اساس*قانون*1+50*عمل*می*کنند.*در*

این*الگو*نیز*حق*رأی*بیشتر*در*اختیار*هوادران*است*نه*در*اختیار*شرکت*های*بزرگ*یا*ثروتمندان.*

برخی*از*این*باشگاه*سهام*خود*را*در*بورس*عرضه*می*کنند*و*برخی*دیگر*خیر.*بنابراین*تنها*همین*

دو*الگو*موفق*باشگاه*داری*نزدیک*به*تعاونی*در*دنیا*وجود*دارد*که*هر*یک*اقتضائات*خاص*خود*را*

داشته*اند.*حال*چنانچه*بخواهیم*با*تجربه*از*الگوی*اسپانیا*و*آلمان*در*ایران*عمل*کنیم،*راه*حل*های*زیر*

برای*شروع*بحث*قابل*تأمل*به*نظر*می*رسد:*

الف(*ایجاد*زمینه*های*الزم*برای*اتحادیه*های*مالک-هوادار*به*منظور*مشارکت*هواداران*و*توسعه*

کنش*گری*آنان*در*مشارکت*پیرامون*مدیریت*باشگاه*بدین*صورت*که*اتحادیه*از*هواداران*یک*

باشگاه*به*وجود*آید*و*هواداران*حق*عضویت*سالیانه*پرداخت*نمایند*و*در*انتخاب*مدیر*و*مدیران*

باشگاه*نقش*مستقیم*ایفا*کنند.*بدیهی*است*حق*عضویت*نمی*تواند*تنها*منبع*مالی*باشگاه*باشد*و*

پرداخت*حق*عضویت*توسط*هواداران*تنها*برخی*هزینه*های*مدیریتی*و*حمایتی*از*خود*اتحادیه*

هواداران*را*پوشش*می*دهد.*اّما*این*قابلیت*برای*باشگاه*های*پرهوادار*وجود*دارد*که*مدیران*منصوب*

از*طریق*ظرفیت**هواداری*باشگاه*مثل*فروش*بلیط*استادیوم،*فروش*پیراهن*تیم*و*سایر*اقالم*مرتبط*
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با*نام*تجاری*باشگاه*و*یا*از*طریق*درآمدهای*حاصل*از*حق*پخش*تلویزیونی*)که*بی*شک*باید*برای*

آن*در*ایران*راه*حلی*اندیشیده*شود(*می*تواند*هزینه*های*باشگاه*پر*طرفدار*را*تأمین*کنند.*الزم*به*ذکر*

است*که*الگوی*اول*تنها*برای*باشگاه*های*پرهوادار*مثل*استقالل*و*پرسپولیس*و*تراکتورسازی*توصیه*

می*شود.*

ب(*تصویب*قانون*متناسب*پیرامون*نحوه*مالکیت*باشگاه*ها*)به*طور*مثال*قانون*1+50(*و*الزام*

باشگاه*ها*به*عرضه*سهامشان*که*بایستی*توسط*فدراسیون*فوتبال*ایران*وضع*گردد.*در*این*راستا،*به*

مانند*آلمان*می*توان*باشگاه*هایی*که*پیشتر*توسط*بخش*خصوصی*خریداری*شده*اند،*استثنا*شوند.*این*

الگو*نیز**برای*باشگاه*های*دسته*دوم*و*سوم*ایران*توصیه*نمی*شود؛*مگر*آن*که*باشگاهی*در*این*رابطه*

داوطلب*باشد.*مدل*باشگاه*داری*آلمانی*می*تواند*تهدیدات*مربوط*به*اعتراضات*امنیتی*نسبت*به*نحوه*

باشگاه*داری*دو*باشگاه*پرطرفدار*تهران*را*نیز*کاهش*دهد.*البته*الگوی*اول*تجربه*موفق*تری*است.***
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پیوست یک: سیستم مالی باشگاه بارسلونا )مواد 64 تا 67 اساسنامه باشگاه(

ماده 64 حساب های ساالنه

حساب*های*ساالنه*ای*که*توسط*هیئت*مدیره*به*مجمع*ارائه*خواهد*شد*شامل*موارد*زیر*می*شود:

ترازنامه*و*صورت*سود*و*زیان،*به*نحوی*که*به*شکل*شفاف*وضعیت*مالی*و*منابع*سرمایه**	

باشگاه*را*تشریح*نماید.

گزارش*مالی*برای*سال*مالی*مربوطه*که*تغییرات*یا*رویدادهای*معنادار*در*رابطه*با*بودجه**	

باشگاه*را*تشریح*نماید.

ماده 65 حسابرسی

حساب*های*ساالنه*ذکر*شده*در*ماده*پیشین،*توسط*حسابرسان*خبره*که*توسط*هیئت*مدیره*

انتخاب*شده*اند،*بازنگری*و*حسابرسی*می*شود.*همچنین*حسابرسی*می*تواند*در*مورد*کل*یا*بخشی*

از*حساب*های*ساالنه،*بسته*به*درخواست*شخصی*که*به*لحاظ*قانونی*حق*ثبت*چنین*درخواستی*

را*دارد*و*البته*با*تقبل*هزینه*حسابرسی*توسط*این*فرد،*صورت*پذیرد.*

تمامی*حسابرسانی*که*ذیل*این*ماده*قرار*می*گیرند*به*مجمع*عمومی*معرفی*خواهند*شد.

ماده 66 حق کنار گذاشتن اعضای هیئت مدیره

هیئت*مدیره*توانایی*کامل*برای*مدیریت*مالی*باشگاه*را*تحت*محدودیت*به*ثبت*رسیده*در*

مقررات*اجرایی*و*قوانین*ذیل*این*اساسنامه*که*ذکر*خواهد*شد،*را*داراست:

الف(*هیئت*مدیره*نمی*تواند*بیش*از*20*درصد*کل*بودجه*را*به*هزینه*های*عملیاتی*تخصیص*

دهد،*چه*ان*میزان*به*واسطه*درآمدهای*پیش*بینی*نشده*در*بودجه*در*دسترس*باشد،*چه*درآمدها*

فراتر*از*انتظار*محقق*شود.
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ب(*هیئت*مدیره*می*تواند*پولی*را*در*فرم*اعتبار*یا*وام*و*یا*با*انتشار*اوراق*بدهی*قابل*انتقال،*تا*

سقف*10*درصد*درآمد*ساالنه*پیش*بینی*شده*در*بودجه،*به*فردی*مشخص*انتقال*دهد.

ج(*هیئت*مدیره*می*تواند*با*انتشار*اوراق*بدهی*قابل*انتقال*و*یا*با*وام*دهی*مشروط*به*اینکه*

مقدار*پول*تخصیصی*بیش*از*10*درصد*درآمد*پیش*بینی*شده*در*بودجه*نباشد،*کسب*درآمد*نماید.

الزم*است*هیئت*مدیره*به*منظور*افزایش*این*سقف،*موافقت*مجمع*عمومی*را*که*در*مورد*)الف(*

با*آرای*اکثریت*و*در*موارد*)ب(*و*)ج(*با*آرای*دو*سوم*حاضران*در*مجمع*حاصل*می*شود،*کسب*

نماید.*در*هر*دو*حالت*بایستی*گزارشی*توسط*کمیسیون*مالی*نیز*تهیه*شود.

ماده 67 تراز دارایی خالص

هیئت*مدیره*مؤظف*به*حفظ*دارایی*های*خالص*باشگاه*است*و*در*این*رابطه*بایستی*تمام*

تالشش*را*به*منظور*مدیریت*این*دارایی*ها*که*بدون*استثناء*در*حساب*های*ساالنه*ارائه*شده*به*

مجمع*انعکاس*خواهد*یافت،*به*کار*گیرد*و*تراز*دارایی*خالص*مثبتی*را*پس*از*کسر*مالیات*به*مجمع*

ارائه*نماید.*در*مقابل*اگر*اسناد*مالی*نشانگر*زیانی*باشد*که*مورد*تأیید*مجمع*عمومی*نیز*قرار*گیرد،*

هیئت*مدیره*بایستی*مقدار*زیانی*که*به*واسطه*نتایج*عملکردشان*در*دو*سال*اخیر*حاصل*شده*را*

جبران*نمایند.

به*همین*ترتیب*هیئت*مدیره*باید*تمام*تالشش*را*برای*مدیریت*باشگاه*به*نحوی*که*بدهی*

خالص*هرگز*بیشتر*از*دو*برابر*EBITDA*)درآمدها*پیش*از*کسر*بهره،*مالیات*ها*و*استهالک(*نشود،*

به*کار*گیرد.*در*مقابل*اگر*نسبت*بدهی*به*واسطه*تسویه*حساب*های*مالی*سال*گذشته،*به*باالتر*از*

مقدار*یاد*شده*برسد*و*مجمع*نیز*آن*را*تأیید*نماید،*هیئت*مدیره*مؤظف*است*تراز*دارایی*خالص*را*

در*دو*سال*آتی*برای*دستیابی*به*نسبت*بدهی*قابل*قبول،*مجدداً*برقرار*نماید.*انطباق*با*این*نسبت*

باید*به*صراحت*در*گزارش*حسابرسی*ساالنه*باشگاه*تأیید*شود.
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اگر*در*این*بین*تحت*هر*شرایطی*تغییری*در*هیئت*مدیره*اتفاق*افتد،*هیئت*مدیره*جدیدی*که*

قدرت*اجرایی*را*در*دست*دارد*مقید*به*اجرای*تمام*اهداف*خواهد*بود.

عدم*رعایت*آشکار*هر*یک*از*دو*قانون*مندرج*در*این*ماده*به*دلیل*گذشت*دو*سال*مالی*از*زمانی*

که*اولین*عدم*انطباق*اتفاق*افتاده،*بدون*اینکه*موجودی*خالص*مورد*نظر*حاصل*شود،*در*هر*یک*

از*دو*شرایط،*می*تواند*دلیل*انحالل*فوری*و*پیش*از*موعد*هیئت*مدیره*باشد،*که*توسط*کمیسیون*

مدیریت*جایگزین*خواهد*شد،*به*شکلی*که*ترکیب،*عملکرد*و*صالحیت*های*آن*مواردی*خواهد*

بود*که*در*ماده*35.4*شرح*داده*شده*است.

برای*محاسبه*تراز*دارایی*خالص*مورد*اشاره*در*این*ماده*نسبت*به*بدهی*کل،*بخش*های*مربوط*

به*تأمین*مالی*پروژه*های*سرمایه*گذاری*فوق*العاده*در*امالک*مورد*استفاده*باشگاه*به*منظور*تمرینات*

ورزشی*و*فعالیت*های*معمول،*لحاظ*نخواهد*شد*و*در*این*حالت،*پروژه*های*مذکور،*موضوع*یک*

برنامه*تأمین*مالی*مستقل*و*خاص*خواهد*بود.
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»مقام معظم رهبری«

به نظر من، یكی از راه حل ها و اساسی ترین و منطقی ترین 
و بنیادی ترین كارهایی كه می تواند در این كشور برای 

استقرار عدالت انجام بگیرد،  تعاون است.



419

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

شناسنامه
عنوان: بررسی امكان و ضرورت تأسیس رشته تعاون در مؤسسات 

آموزش عالی كشور در مقطع كارشناسی ارشد
خالصه سیاستی: شماره 39

تهیه شده در دپارتمان: فرهنگی-اجتماعی
نویسنده: لیال عرب سرخی

ناظر علمی: حنیف عموزاده
طراح جلد و صفحه آرایی: سعید رسته مقدم

تاریخ انتشار: تابستان 1400

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اندیشكده تعاون و توسعه است.



420

مطالب فهرست 

1. مقدمه........................................................................................ 5
6 .................................................................................. 2. بیان مسأله
7 ....... 3. بررسی ظرفیت های نظام دانشگاهی ایران در آموزش تعاون

17 ................................................................... 4. تجربیات بین المللی 
5. جمع بندی و پیشنهادات.............................................................. 26
29 .......................................................................................... 6. منابع



421

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

5تهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعیتهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعی

1. مقدمه

تعاون به عنوان مفهومی اجتماعی-فرهنگی، همواره مقّوم حیات اجتماعی در کلیه جوامع بشری بوده 

است. تعاون در معنای عام کلمه ناظر بر همکاری و دستیاری است و در بسیاری از آداب اجتماعی و رسوم 

مناسبتی ایرانیان همواره جاری و ساری بوده است. اما باید توجه داشت که تعاون به معنای تخصصی  و در 

کسوت مفهومی برای سازمان دهی افراد جهت انجام کار تشکلی در قالب انواع فعالیت های مستقل و نیمه 

مستقل، عالوه بر بسترهای بومی مشارکت داوطلبانه، نیازمند آموزشی نظامند نیز می باشد. آموزشی که عالوه 

بر جنبه عمومی با ماهیت ترویجی برای افکار عمومی، دارای بعدی تخصصی ناظر بر آموزش نهادی است. 

در آموزش نهادی، تعاون به عنوان محتوایی تخصصی در قالب مجموعه ای از دروس مرتبط، با همراهی هر 

دو جنبه نظر و عمل به داوطلبان و فعالین واجد شرایط تدریس می شود.

در جامعه جهانی، آموزش تعاون، به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای توسعه و ترویج فرهنگ تعاون 

مطرح است. بر اساس یافته های این گزارش، آموزش تعاون در نظام دانشگاهی در سه شکل ارائه می شود. 

شکل اول، موسسات و دانشگاه هایی چون موندراگون را شامل می شود که بنیاد آنها توسط یک یا چند 

تعاونی نهاده شده است. این ها عالوه بر تأسیس، به شیوه تعاونی نیز اداره می شوند و در مفاد آموزشی خود 

نیز رشته تعاون را به عنوان یک تخصص تدریس می کنند. نوع دوم دانشگاه هایی همچون دانشگاه تعاونی 

کنیا هستند، که با هدف تامین نیروی انسانی زبده برای تعاونی ها، رشته مستقلی با عنوان تعاون دارند و در 

مقاطع دیپلم و کارشناسی دانشجو می پذیرند. حالت سوم، زمانی است که برخی از مفاد حوزه تعاون همچون 

کارگروهی به صورت یک واحد درسی برای تمام رشته ها از جمله مهندسی و پزشکی تدریس می شوند. در 

واقع در این شرایط، یک نهاد آموزشی تعاون را در قالب تکنیک آموزش گروهی- ملهم از رشته هایی چون 

روانشناسی- به داوطلبان در قالب دوره و یا کارگاهی بصورت مشارکتی تدریس می کنند. 

به هر روی، کاربرد هر یک از این روش ها برای آموزش تعاون در بستر آموزش عالی و دانشگاهی به 

ویژه به عنوان رشته ای تخصصی، بنا به اقتضاء زمان و مکان می تواند در توسعه امر تعاون و ارتقاء کیفی 

عملکرد تعاونی ها مفید و منشأ اثر باشد. به نظر می رسد در بستر جامعه امروز ایران که با وجود پیشینه قابل 

توجه تعاون در فرهنگ عامه، رویکرد مثبتی نسبت به تعاونی ها وجود ندارد، بیش از هر زمان دیگری نیازمند 

آگاه سازی جامعه از راه آموزش و پرورش هستیم. لذا آموزش و تربیت نیرو های ماهری که ضمن تعهد به 

احیاء امر تعاون، به فنون و اصول اجرایی اداره یک تعاونی نیز اشراف داشته باشند، حائز اهمیت خواهد بود. 



422

بررسی امکان و ضرورت تأسیس رشته تعاون در مؤسسات آموزش عالی کشور در مقطع کارشناسی ارشدبررسی امکان و ضرورت تأسیس رشته تعاون در مؤسسات آموزش عالی کشور در مقطع کارشناسی ارشد 6
در این نوشتار برآنیم تا ضمن مرور تجربیات بین المللی، به تاریخچه و وضع کنونی آموزش دانشگاهی تعاون 

پرداخته و در نهایت با تکیه بر ظرفیت ها برخی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، پیشنهاداتی 

عملیاتی را در خصوص تأسیس رشته تعاون ارائه نماییم. 

2. بیان مسأله

مهم ترین دالیل طرح موضوع تعاون به عنوان رشته تخصصی در ساحت دانشگاه با تمرکز بر اهمیت 

تعاونی ها به عنوان مصداق عینی مفهوم تعاون عبارتند از:

ضرورت احیاء امر تعاون:

 با وجود ریشه دار بودن امر تعاون در فرهنگ اسالمی-ایرانی، آموزش به تقویت تشکل یافتن و ارتقاء 

کیفیت سازماندهی نیروهای داوطلب منجر می شود. 

همیاری در توسعه ملی:

 وجه دیگر اهمیت تعاون و ضرورت آموزش آن به توسعه اقتصادی مربوط می شود. چرا که تعاونی ها 

به عنوان نهادهای خودگردان و نیمه مستقل می توانند از سویی با فعالیت در تولید مّلی و از سوی دیگر با 

مشارکت در توزیع کاالها، نقش موثری در تامین نیازهای کشور خواهند داشت.

مبارزه با نابرابری های روز افزون اجتماعی و اقتصادی:

 تعاونی ها به مثابه مصداقی از توسعه خرد و محلی می توانند با محوریت نیروی کارآزموده و با تمرکز 

بر گروه های حاشیه ای شده، زمینه دریافت خدمات اجتماعی و تامین نیازهای اقتصادی را فراهم نمایند.

اشتغالزایی: 

به زعم اتحادیه بین المللی تعاون1، اکنون حدود 280 میلیون نفر -معادل 10 درصد جمعیت کره زمین- 

در فرصت های شغلی برآمده از تعاونی ها مشغول به کار هستند. در ایران نیز سهمی 8 درصدی از اشتغال 

کل کشور را تشکیل می دهد. بر اساس اطالعات سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون، آمار تعاونی های 

فعال در حال بهره برداری و در دست اجرا در کشور تا پایان سال 1398، جمعا 94 هزار و 151 تعاونی و 

کل اعضای تعاونی ها 57.7 میلیون نفر بوده که در حال حاضر یک میلیون و 771 هزار و 525 نفر در این 

تعاونی ها مشغول به کار هستند )ایسنا، 1399(. بدین ترتیب به گواه آمارهای ملی و بین المللی، تعاونی ها 

می توانند فراهم-کننده فرصت های اشتغال برای اعضاء خود و گروه های هدف باشند. این توسعه روزافزون 

1. International Cooperative Alliane (ICA)
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7تهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعیتهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
تعاونی ها نیازمند افزایش دانش و توانمندسازی این نیروی کار بزرگ در فضای کسب و کار جهانی است.

افزایش توان مدیریتی و متعاقبًا رقابتی تعاونی ها:

 افزایش دانش فنی مدیران تعاونی امری الزم و ضروری در فضای متصلب و رقابتی بازار محسوب 

می شود. در واقع یکی از ضعف های عمده تعاونی در امر رقابت با بخش خصوصی، نداشتن دانش کافی 

و شناخت جامع از فضای بازار است. این مهم تنها از طریق آموزش صحیح تعاونگران که عمدتاً اقشار 

ضعیف تر جامعه هستند میسر خواهد شد. 

3. بررسی ظرفیت های نظام دانشگاهی ایران در آموزش تعاون )تجربه ایران از 

آموزش تعاون در دانشگاه ها(

در ایران سابقه تحقیق و آموزش دانشگاهی در حوزه تعاون به قبل از پیروزی انقالب اسالمی و به 

تأسیس مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران در سال 1346 می رسد. به طور همزمان در دانشگاه شیراز 

نیز رشته ای تحت عنوان «عمران اجتماعی» با محتوای مشابه وجود داشت. بعد از وقوع انقالب اسالمی 

و در سال 1359 با ادغام رشته های مختلف علوم اجتماعی، گرایش های شش گانه  ای شامل: «پژوهشگری 

اجتماعی»، «خدمات اجتماعی»، «ارتباطات اجتماعی»، «دبیری اجتماعی»، «برنامه  ریزی اجتماعی» و در نهایت 

«تعاون و رفاه اجتماعی» شکل گرفتند. رشته  اخیر حاصل ادغام دو رشته تعاون دانشگاه تهران و عمران 

اجتماعی دانشگاه شیراز است. در ادامه، رشته «برنامه ریزی اجتماعی» در دانشگاه شیراز و رشته  «تعاون و رفاه 

اجتماعی» در دانشگاه تهران از بستر این ادغام ایجاد شدند.

جدول 1: وضعیت کنونی رشته تعاون در دانشگاه های دولتی

رشتهدانشکده/ گروهدانشگاهردیف

برنامه ریزی رفاه اجتماعیدانشکده علوم اجتماعیتهران1

دانشکده علوم اجتماعیعالمه طباطبایی2
تعاون و رفاه اجتماعیتعاون و رفاه اجتماعی

برنامه ریزی اجتماعی

برنامه  ریزی اجتماعی و تعاوندانشکده حقوق و علوم اجتماعیتبریز3

تعاون و رفاه اجتماعیدانشکده علوم اجتماعییزد4

مدیریت و خدمات اجتماعیعلمی-کاربردی5
کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون

کاردانی امور تعاون
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تعاون و رفاه اجتماعیپیام نور6

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون-حکیم سبزواری7

8
جامعه   شناسی و برنامه ریزی اجتماعیاقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعیشیراز

در ادامه به معرفی و مرور وضعیت دانشگاه هایی پرداخته می شود که تعاون را به عنوان یک رشته یا 

گرایش تخصصی آموزش می دهند.

1-3. دانشگاه تهران:

گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی گرایش کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی را که مصوب شورای 

انقالب فرهنگی بوده است از سال 1382 در دانشکده علوم اجتماعی راه اندازی کرده است. به عالوه، این 

گروه در مقطع کارشناسی ارشد، در رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی و برنامه ریزی گردشگردی نیز دانشجو 

می پذیرد.

برخی از موضوعات و مباحثی که دانشجویان گروه برنامه ریزی اجتماعی در مقطع کارشناسی با آن 

آشنا می شوند عبارت است از: مبانی جامعه شناسی برای برنامه ریزی، موضوعات مربوط به سیاستگذاری 

اجتماعی، نظریه ها و سیاست های رفاه اجتماعی، فنون برنامه ریزی اجتماعی، مبانی و اصول برنامه ریزی 

شهری و منطقه ای، مبانی و اصول برنامه ریزی فراغتی، تحلیل برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی، نظریه های فقر و نابرابری اجتماعی و اصول و مبانی برنامه ریزی گردشگری )پایگاه اینترنتی 

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. مشاهده شده در اردیبهشت 1400(.

2-3. دانشگاه عالمه طباطبایی:

در سال 63-62 و در زمان جنگ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی که رشته  های 

«پژوهشگری اجتماعی»، «خدمات اجتماعی» و «ارتباطات اجتماعی» را قبل از انقالب داشت، تقاضای دو 

رشته جدید شامل: «تعاون و رفاه اجتماعی» و «برنامه ریزی اجتماعی» را ارائه کرد. 

از نخستین سال، برای این پنج رشته نزدیک به 150 تا 180 دانشجو در دانشکده علوم اجتماعی 

پذیرفته می شدند و پس از اتمام ترم اول، دانشجویان انتخاب می کردند که تمایل به تحصیل در کدامیک از 

گرایش های علوم اجتماعی را دارند. در خصوص دو رشته جدید، عالقه به رشته های برنامه ریزی اجتماعی، 

پژوهشگری اجتماعی و خدمات اجتماعی بیشتر، وبه رشته تعاون و رفاه اجتماعی کمتر بود. این روند 
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9تهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعیتهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
تا جایی پیش رفت که رشته تعاون ساالنه، تنها 15 تا 20 دانشجو داشت. در نهایت در سال 1370 برای 

هر گرایشی جداگانه 30 دانشجو پذیرفته می شد که تعادل برقرار شود. یعنی رشته  تعاون و رفاه اجتماعی 

به عنوان کد رشته ای جداگانه در دفترچه های کنکور جای گرفت. اکنون با تغییراتی در سرفصل دروس 

هم اکنون این رشته با عنوان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون ارائه می شود )پایگاه اینترنتی عطنا، 1397(.

3-3. دانشگاه تبریز:

گروه آموزشی علوم اجتماعی از سال 1362 با پذیرش دانشجو در رشته علوم اجتماعی، گرایش 

پژوهشگری، فعالیت  آموزشی خود را آغاز کرده است. این گروه آموزشی از سال 1380 اقدام به پذیرش 

دانشجو در رشته تحصیلی علوم اجتماعی با گرایش تعاون و رفاه اجتماعی در سطح کارشناسی مبادرت 

ورزیده که تا سال 1396 )زمانی که به دلیل یکسان سازی رشته های دوره کارشناسی این رشته-گرایش 

حذف گردید( تداوم داشته است. در حال حاضر این گروه آموزشی در رشته جامعه شناسی در مقطع 

کارشناسی دانشجو می پذیرد. پس از احساس ضرورت نسبت به تربیت نیروهای متخصص در این رشته، 

از سال 1375 به ایجاد دوره کارشناسی ارشد علوم اجتماعی با گرایش پژوهشگری اقدام نموده و نسبت به 

پذیرش دانشجو در این مقطع و رشته تحصیلی مبادرت کرده است. از سال 1379 مقطع کارشناسی ارشد 

رشته جامعه شناسی نیز در این گروه آموزشی دایر شده و به تربیت نیروی متخصص در این حوزه پرداخته 

است. در راستای سیاست های کلی نظام  آموزش عالی کشور و در جهت بسط و توسعه رشته های دانشگاهی 

در دوره های تحصیالت تکمیلی، این گروه آموزشی از سال 1388 دوره دکترای تخصصی جامعه شناسی 

اقتصادی و توسعه را نیز دایر کرده است.

گروه آموزشی علوم اجتماعی در حال حاضر دارای 11 عضو هیات علمی تمام وقت، شامل: 3 نفر با 

مرتبه علمی استادی، 5 نفر با مرتبه علمی دانشیاری، 2 نفر با رتبه علمی استادیاری و یک نفر مربی است. 

این گروه آموزشی، ضمن حفظ وضعیت مطلوب آموزشی، جهت ارائه خدمات با کیفیت به دانشجویان به 

منظور ارتقای کیفیت تحصیلی و افزایش توان علمی استادان گروه تالش می کند. در این مسیر، این گروه 

آموزشی، جهت به کار گیری نیروهای انسانی متخصص به عنوان عضو هیات علمی )از طریق نظام یکپارچه 

استخدام هیات علمی دانشگاه( نیز اقداماتی انجام داده و یا در دست انجام دارد.

این گروه آموزشی در حال حاضر دارای دو دوره کارشناسی علوم اجتماعی )با گرایش های پژوهشگری 

علوم اجتماعی و تعاون و رفاه اجتماعی(؛ دو دوره کارشناسی ارشد )در رشته های پژوهشگری علوم 

اجتماعی و جامعه شناسی(؛ و یک دوره دکترای تخصصی )جامعه شناسی اقتصادی و توسعه( بوده و در 
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حال گسترش دامنه فعالیت های آموزشی خود در دوره های تحصیالت تکمیلی مربوطه می باشد. این گروه 

آموزشی در مجموع در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 به طور تقریبی دارای 355 دانشجو در رشته 

ها و دوره های مختلف تحصیلی است که به تفکیک جنس، دوره تحصیلی و رشته تحصیلی در جدول زیر 

نشان داده شده است:
جدول شماره 2: به تفکیک رشته، مقطع و جنسیت

دکترای تخصصیکارشناسی ارشدکارشناسی

مردزنمردزنمردزنرشته تحصیلی

****5020علوم اجتماعی- پژوهشگری

****6015علوم اجتماعی- تعاون و رفاه اجتماعی

****10238پژوهشگری اجتماعی

**155**پژوهش علوم اجتماعی

**1116**جامعه شناسی

1310****جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

شایان ذکر است که گروه علوم اجتماعی عالوه بر ارائه خدمات آموزشی در سطح گروه، با تالش و 

مساعی اعضای محترم هیات علمی خود، در سطح دانشگاه نیز وظیفه تامین مدرس برای سایر دانشکده ها 

جهت تدریس دروس جامعه شناسی عمومی، جمعیت شناسی، و جمعیت و تنظیم خانواده را نیز بر عهده 

داشته و خدمات مشاوره ای در زمینه تحقیقات علمی اجتماعی در اختیار دانشجویان و محققان دیگر گروه 

ها و حتی دیگر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی قرار می دهد. همچنین اساتید این گروه به عنوان مشاور و 

عضو کمیته علمی و تخصصی در بسیاری از شوراها و کمیته های علمی و آموزشی سایر نهادها و ارگان 

های رسمی استان نیز فعالیت می کنند )پایگاه اینترنتی دانشگاه تبریز، مشاهده شده در اردیبهشت 1400(.

4-3. دانشگاه یزد:

گروه تعاون و رفاه اجتماعی در سال 1375 همزمان با تاسیس رشته علوم اجتماعی در دانشگاه یزد 

ایجاد شد و به طور متوالی در طول این سالها به پذیرش دانشجو پرداخته است. این گروه از سال 1396 به 

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی تغییر نام داد. 

ایجاد رشته تعاون و رفاه اجتماعی با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و تعمیق فرهنگ تعاون و همکاری 

در جامعه بوده است و از آنجا که بخش تعاونی به عنوان یکی از 3 بخش کالن در اقتصاد ایران بوده در 
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11تهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعیتهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
راستای تامین نیروی انسانی برای این بخش رشته تعاون و رفاه اجتماعی گسترش یافته است.

بخش تعاون و رفاه اجتماعی همه ساله در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو 

می پذیرد. در حال حاضر این بخش در مقطع کارشناسی با عنوان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون، در مقطع 

ارشد با عنوان پژوهش علوم اجتماعی و در مقطع دکترا تحت عنوان بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشجو 

می پذیرد )پایگاه اینترنتی دانشگاه یزد، مشاهده شده در اردیبهشت 1400(.

5-3. دانشگاه علمی-کاربردی:

دانشگاه جامع علمی-کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری است 

که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ 

التحصیالن مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی می باشند تشکیل و با بکارگیری و سازمان دهی امکانات، 

منابع مادی وانسانی دستگاه های اجرایی، نسبت به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و 

کارشناسی اقدام می کند.

دانشگاه جامع علمی کاربردي تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زیر نظر وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت 

سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز 

بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای 

فعالیتی که به آن ها محول می شود. دانش و مهارت الزم را کسب نمایند. دانشگاه جامع مسوولیت برنامه ریزی، 

سازماندهی، پشتیبانی های کارشناسی، عملیاتی، اطالعات و سیاستگذاري های کالن و نیز نظارت و ارزشیابی 

مراکز و موسسات علمی کاربردی را بر عهده دارد. مراکز و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی زیر نظر 

دانشگاه، رکن اجرایی آموزش های علمی-کاربردی و به قصد ارتقای دانش کار و ایجاد مهارت های متناسب 

با حوزه فعالیت شغلی افراد تاسیس شده است.

اهداف آموزش های علمی  کاربردی عبارتند از:

ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه جانبه )صنعتی، نظامی و دانشگاهی( در گسترش اعتالء دانش   .1

و پژوهش علمی کاربردی کشور

ارتقای شاخص های کمی و کیفی آموزش های کاربردی در جامعه  .2
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فراهم سازی زیر بنای مناسب به منظور بکارگیری توان دانش آموختگان دوره های نظری در حل   .3

مسائل کاربردی

زمینه سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال تکنولوژی نوین )پایگاه اینترنتی دانشگاه جامع   .4

علمی-کاربردی واحد 13،  مشاهده شده در اردیبهشت 1400(.

این دانشگاه در 25 مرکز آموزش خود در سراسر کشور رشته «کاردانی حرفه ای تعاون» در مقطع کاردانی 

ارائه می دهد و در توضیح ماهیت این رشته به توضیح ارکان فوق می پردازد:

تعریف:

 تعاون به جمع ارزش های اخالقی همراه با اهداف اقتصادی و اجتماعی و رفع نیازهای مشترک افراد 

می پردازد و در این نظام اقتصادی و اجتماعی همه فعالیت ها با مشارکت جمعی صورت می گیرد و چنین 

است که استعدادها رشد کرده و بارور می گردد. رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون برای استقرار 

تعاون با تشکیل و توسعه تدریجی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی صورت می گیرد. در واقع کارشناسی 

مدیریت تعاون رشته ای است که منجر به تأسیس و اداره تعاونی های بزرگ مقیاس همراه با تهیه طرح های 

کسب و کار می گردد.    

ضرورت و اهمیت:

تعاون در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، در کنار بخش های دولتی و خصوصی یکی از بخش 

های اقتصادی مطرح و به عنوان روشی برای قراردادن ابزار کار در اختیار افراد جویای کار بوده که توسعه 

فرصت های شغلی نیز مورد توجه آن قرار گرفته است. عالوه بر آن در سیاست های قانون ابالغی اصل 

44 قانون اساسی افزایش سهم بخش تعاون به 25 درصد از اقتصاد ملی تاکید شده است. توسعه این بخش 

عالوه بر سرمایه گذاری های کالن مالی نیازمند سرمایه انسانی آموزش دیده و ماهر است که با کسب دانش 

و قابلیت های حرفه ای الزم راه را برای توسعه این بخش فراهم می سازد.

نیازهای جامعه:

امروزه شرکت های تعاونی نقش شایان توجهی را در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه یافته 

و در حال توسعه دارند. وسهم قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی جامعه را به خود اختصاص داده اند. در 

کشور ما نیز ایران، اقتصاد تعاونی و توسعه آن مورد توجه دولت مردان و سیاست گزاران اقتصادی قرار گرفته 

به نحوی که نظام اقتصادی کشور را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده و به صراحت در 
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13تهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعیتهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
اصول 43 و 44 قانون اساسی به نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور اشاره شده است. سیاست های کلی اصل 

44 در خصوص توسعه بخش تعاون نیز دلیلی بر اهمیت این بخش اقتصادی است. از این رو توسعه منابع 

انسانی بخش تعاون از طریق اجرای دوره های بلند مدت آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد تا اهداف کلی 

بخش تعاونی از جمله اشتغال زایی و توسعه عدالت اجتماعی تحقق یابد. اجرای دوره آموزشی کارشناس 

حرفه ای مدیریت تعاون گامی مؤثر برای بالندگی های انسانی بخش تعاون کشور است )وب سایت شرکت 

تعاونی پیشتازان آئین زندگی، مشاهده شده در اردیبهشت 1400(. 

اهدافردیف

 تربیت کارشناس حرفه ای و ماهر برای انجام تحقیقات مقدماتی در تشکیل تعاونی ها1

2
 تربیت کارشناس حرفه ای و ماهر برای ارزیابی منافع کلی، تشکیل کمیته سازمان دهی، شفاف سازی هدف 

تجاری، انجام یک امکان سنجی، تدوین طرح های تجاری، تهیه اسناد قانونی و ثبت آن تعاونی    

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن

 انجام امور کارشناسی در حوزه تعاونی های تولیدی، توزیعی، خدماتی1

  انجام امور کارشناسی در حوزه سرمایه گذاری و توسعه تعاونی ها2

 انجام امور کارشناسی در حوزه ترویج و آموزش تعاون3

 ارزیابی طرح های اقتصادی4

 ارزیابی، بازرسی و نظارت بر فعالیت تعاونی ها5

 تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی تعاونی ها6

تجزیه و تحلیل مسائل مالی تعاونی ها7

 انجام حسابداری و حسابرسی تعاونی ها8

 ارائه خدمات مشاوره در زمینه تعاونی ها9

 اداره شرکت ها و اتحادیه های تعاونی10

 مدیریت بنگاه های اقتصادی11

 مدیریت مالی تعاونی ها12

 مدیریت امور بازرگانی تعاونی ها13

مشاغل قابل احراز

کارشناس در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی1
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 کارشناس در بانک توسعه تعاون2

 کارشناس در سازمان تعاون روستایی3

کارشناس در صندوق ضمانت سرمایه گذاری4

 کارشناس اتحادیه تعاونی5

  مدیر شرکت تعاونی6

 حسابدار موسسات تعاونی7

 حسابرس موسسات تعاونی8

  بازرس موسسات تعاونی9

  مدرس دوره های آموزش کوتاه مدت تعاون   10

نهادهای هدف

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) همراه با تمام ادارات تابعه(1

 شرکت های تعاونی2

 سازمان های تعاونی3

اتحادیه های تعاونی4

مؤسسات اقتصادی5

 مؤسسات تهیه کننده طرح های کسب و کار6

6-3. دانشگاه پیام نور:

دانشگاه پیام نور از سال 1367 تاکنون با ارائه آموزش عالی از راه دور و نیمه حضوری مشغول فعالیت 

می-باشد. مهم ترین دستاوردهای ملی دانشگاه پیام نور عبارت از: اشتغال به تحصیل بیش از 850 هزار 

دانشجو در سال 1393در این دانشگاه، پوشش حدود 30 درصدی از کل دانشجویان کشور، توسعه بیش 

از 500 مرکز و واحد دانشگاهی در اقصی نقاط کشور، کسب رتبه دوم آسیا و رتبه ششم جهان در میان 

دانشگاه های باز و از راه دور، و کسب رتبه برتر فرهنگی دانشگاه های ایران در سال 1389 و کسب رتبه برتر 

خدمت رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال 1390 می باشد. 

همچنین ظرفیت بین المللی این دانشگاه شامل: تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری منعقد شده با 

دانشگاه های: رادیو تلویزیونی )چین(، ایندیراگاندی و جامع ملی اسالمی )هندوستان(، چندرسانه ای و 

بین المللی اسالمی )مالزی(، تشرین، افتراضیه و دمشق )سوریه( می باشد. این دانشگاه همچنین در چندین 
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15تهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعیتهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
مجمع علمی بین المللی معتبر در دنیا مانند: انجمن آسیایی دانشگاه های باز، انجمن بین المللی آموزش باز و 

از راه دور و اتحادیه دانشگاه های جهان اسالم عضویت فعال دارند )پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور(.

الزم به ذکر است که رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون در 42 واحد دانشگاه پیام نور تدریس می شوند. 

این در حالی است که یک از این دوره ها به طور متوسط 20 دانشجو را جذب می کند. تقریبا به طور ساالنه 

800 دانشجو در این رشته می پذیرد )ر.ک. به: دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب برای پذیرش دانشجو 

صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، مقطع کارشناسی سال 1399(. با توجه به این ظرفیت قابل توجه پرورش 

دانشجو در دانشگاه پیام نور، از سویی ضرورتی برای تأسیس رشته در مقطع کارشناسی وجود ندارد و از 

سوی دیگر نیز با این ظرفیت باالی دانشجو در مقطع کارشناسی، بهتر است به تأسیس گرایش یا رشته ای 

در مقطع کارشناسی ارشد پرداخته شود. 

7-3. دانشگاه حکیم سبزواری

به گزارش پایگاه اینترنتی خبرگزاری دانشجو دانشگاه حکیم سبزواری پیرو مصوبه شورای گسترش 

آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 11 آذرماه 97، پس از بررسی امکانات و 

اعضای هیات علمی مجوز تأسیس سه رشته شامل: «معماری و انرژی» در مقطع کارشناسی ارشد و «آمار و 

سنجش آموزشی» و «برنامه ریزی اجتماعی و تعاون» در مقطع کارشناسی را دریافت کرده است. همچنین 

اشاره شده که از سال تحصیلی 99 - 98 در این رشته ها به پذیرش دانشجو اقدام می شود )خبرگزاری 

دانشجو، 1397(. البته تا زمان نگارش این طرح جزییاتی از رشته تعاون و گروه آموزشی آن در پایگاه اینترنتی 

دانشگاه موجود نیست.

8-3. دانشگاه شیراز

دپارتمان علوم اجتماعی در سال 1344 به عنوان بخشی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز 

تأسیس شد. نام این بخش در ابتدا بخش عمران ملی بود؛ دوره پنج ساله ای  که رشته های فرعی مختلفی 

همچون فنی و شهرسازی، جامعه شناسی، بهداشت، کشاورزی و اقتصاد را در بر می گرفت. هدف از تأسیس 

این بخش با توجه به گستردگی دامنه مطالعات و تنوع محتوای برنامه، پرورش افرادی بود که بتوانند نقش 

عمده ای در پیشرفت برنامه های عمرانی و توسعه جوامع شهری، روستایی و عشایری ایران ایفا نمایند. اما به 

دلیل تنوع دروس و عدم شناخت دستگاه های اجرایی، این رشته در سال 1354 به -عمران ملی و برنامه ریزی 

منطقه ای- تغییر یافت تا فارغ التحصیالن آن بتوانند به مسائل و مشکالت مناطق کوچک بپردازند.
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بخش عمران ملی که طبق اصل 44 تأسیس شده بود، در محل شاپور قدیم شیراز قرار داشت و مرکز 

آموزش آن نیز در مرو دشت بود. دانشجویان در تابستان نیز برای انجام کارهای عملی در زمینه مطالعات 

اقتصادی-اجتماعی در زمینه کشاورزی، آب، خاک و ... به آنجا مراجعه می کردند. آنها از اساتید مجرب 

داخلی و خارجی بهره مند می شدند و عالوه بر دروس تئوری با انجام کارعملی در مناطق روستایی و ایجاد 

قابلیت توسعه در روستاها و شهرها زمینه های آبادانی آن مناطق را فراهم می ساختند.

پس از انقالب در سال 1358رشته برنامه  ریزی شهری و منطقه ای در مقطع کارشناسی که از رشته های 

نو پا در دانشگاه های معتبر دنیا بود به عنوان یک رشته قوی بین رشته ای در دانشگاه شیراز تأسیس گردید. 

اما این رشته که از یک دوره 5ساله پیوسته به 4 ساله پیوسته تغییر شکل داده بود، تنها چهار سال در دانشگاه 

رایج بود و در طول این مدت توانست اساتید زیادی را به جامعه تقدیم کند.

 در سال 1362پس از جریان انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه و سپس بازگشایی دوباره آن در سال 

1363 رشته برنامه  ریزی شهری و منطقه ای مورد پذیرش واقع نشد و خواسته شد که این رشته با 34 واحد 

از واحدهای تخصصی عمران ملی قدیم و به عنوان گرایشی در قالب یکی از دو رشته علوم اجتماعی یا 

جغرافیا قرار گیرد. آقای مهندس کبگانی و دکتر نّصابه به عنوان طرح ریزان این رشته جدید انتخاب شدند. 

آن ها عنوان رشته برنامه ریزی اجتماع1  نام گذاردند. منظور از اجتماع، سطحی باالتر از محله و ناحیه در 

شهر و با ابعاد فیزیکی و اقتصادی-اجتماعی مشخص بود، یعنی رشته ای که به محدوده ای جغرافیایی با 

مشخصات اقتصادی-اجتماعی مشخص بپردازد و فعالیت هایی نظیر طرح ریزی  های آینده، جلوگیری از 

هدررفت آب و برق در مناطق و ... را شامل شود.

در مجموع موضوعات مورد بحث در رشته برنامه ریزی اجتماعی، عمدتاً مربوط به مسائل اجتماعی 

انسان و برنامه ریزی در خصوص آن است. در واقع این گرایش درصدد ایجاد جامعه انسانی توسعه یافته با 

استفاده از اصل برنامه ریزی است. به طور نمونه، در هنگام ساخت یک کارخانه یا مرکز تحقیقاتی، کارشناس 

برنامه ریزی اجتماعی وظیفه دارد تا ضمن مکان یابی مناسب برای این کار، برنامه ای برای رعایت حقوق 

اقشار مختلف درگیر در این پروژه ارایه دهد تا انجام این توسعه، رفاه و آسایش بیشتری را برای آن اجتماع 

فراهم آورد.

بدیهی است که با توجه به گستردگی عرصه "اجتماع"، قلمرو این علم وسعتی قابل توجه خواهد داشت. 

مثاًل در یک موضوع خاص، برنامه ریزی در هر یک از عرصه های روستایی، شهری و کشوری می تواند در 

1. Community Planning
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دستور کار یک کارشناس برنامه ریزی اجتماعی باشد. الزم به ذکر است، حضور فعال در جامعه و استفاده 

مداوم از تحقیقات میدانی و نتایج آن، از مهمترین ویژگی های الزم برای یک کارشناس در این رشته است 

)پایگاه اینترنتی دانشگاه شیراز، مشاهده شده در اردیبهشت 1400(.

9-3. دانشگاه شهید چمران اهواز

این دانشگاه با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان تفاهم نامه ای را برای اجرای طرح هایی 

در حوزه تعاون امضاء کرده است.

برخی از مهم ترین طرح های این تفاهم نامه و وضعیت آنها عبارتند از:
استقرار چرخه بهره وری در شرکت های تعاونی توزیعی )خاتمه یافته(.  -

عارضه یابی و استانداردسازی مدیریت و بازرسی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی توزیعی )خاتمه یافته(.  -
امکان سنجی مزیت های رقابتی تعاونی های تولیدی برای توسعه بازارهای تعاونی در استان خوزستان   -

)خاتمه یافته(.

بررسی شرایط کسب وکار در استان خوزستان با وجود بروز ریز گردها: یک مطالعه داده بنیاد )با تأکید   -

بر شرایط کسب وکار( )در حال انجام(.

واکاوی زمینه های بروز طالق و پیامدهای آن در بین خانواده های استان با تأکید بر کارگران و   -

بررسی ویژگی ها و زمینه های اجتماعی- اقتصادی پدیده کودکان خیابانی و کار در شهر اهواز )پایگاه اینترنتی 

دانشگاه شهید چمران اهواز(.

4. تجربیات بین المللی 

 در این بخش به مرور تجربیات بین المللی در آموزش تعاون در قالب دانشگاه ها و موسسات عالی 

آموزشی و دوره های آموزشی کوتاه مدت پرداخته خواهد شد. 

1-4. دانشگاه تعاون کنیا1

دانشگاه کنیا تا سال 2012 تحت نظر یک گروه و دانشکده فعالیت می کرد. با این حال، دانشکده تعاون 

و توسعه از سال 2013 فعالیت های خود را از سطح اعطاء دیپلم به کارشناسی ارتقاء داده و اکنون با توجه 

به نیازهای این بخش درصدد توسعه و اجرای برنامه های بیشتر است. 

دانشگاه کنیا متشکل از 4 دپارتمان شامل: مدرسه کسب و کار و اقتصاد، مدرسه محاسبه و ریاضیات و 

1. The Cooperative university of Kenya
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مدرسه تعاونی ها و توسعه جماعت محور1 است. مدرسه تعاون در این دانشگاه، ماموریت خود را آموزش 

سطح باالی نیروی انسانی برای کشور کنیا و دیگر جوامع شرق آفریقا تعریف کرده است. در اینجا حوزه هایی 

چون: مدیریت تعاونی، توسعه اجتماعات محلی، مدیریت بحران و توسعه پایدار تدریس می شود. این بخش 

در سال 2016 برای توسعه دامنه فعالیت های این دانشکده پیشرو تاسیس گردید. چشم انداز این مدرسه 

دستیابی به تعالی در آموزش عالی در مطالعات تعاون و توسعه جوامع محلی است و ماموریت آن ارائه 

دانش، مهارت و آموزش به کارآموزان در این حوزه است. ساختار این مجموعه به گونه ای است که متشکل 

از دو دپارتمان شامل: تعاون و توسعه تجارت کشاورزی و توسعه اجتماع محلی و محیط زیست می باشد. 

دوره های آموزشی دانشگاه تعاون کنیا

دپارتمان تعاون و توسعه تجارت کشاورزی:

دیپلم مدیریت تعاونی، دیپلم مدیریت کسب وکار کشاورزی و گواهی در مدیریت تعاونی

دپارتمان توسعه اجتماع محلی و محیط زیست: 

جدول 2: برنامه های آموزشی مربوط به تعاون در دانشگاه کنیا

1. Community development
2. Bachelor of Co-operatives and Community Development (BCCD)
3. Bachelor of Science in Disaster Risk Management & Sustainable Development (BDRM)
4. Diploma in Community Development and Social Work
5. Certificate in Cooperative Management (CCM)
6. Certificate in Cooperative Management

هزینه واحدهای درسیتعداد ترم هاشرایط الزمعنوان دوره

کارشناسی تعاونی ها و 
توسعه اجتماعات محلی2

دارای معدل کل + C و 
نمره ریاضیات و زبان 

انگلیسی C و دارای دیپلم 
از هر موسسه مورد تأیید 

هیئت علم دانشگاه

6 یا 8 ترم برای دارندگان 
دیپلم

50 هزار شلینگ کنیا
5 هزار شلینگ هم برای 
آموزش آنالین به ازاء 

هر دوره
کارشناسی علوم مدیریت 

ریسک و توسعه پایدار3

دیپلم توسعه جامعه محلی 
و مددکاری اجتماعی4

معدل C- یا هر 
صالحیت دیگری که 

مورد تأیید هیئت علمی 
باشد.

3 ترم

27 هزار شلینگ کنیا
3 هزار شلینگ کنیا برای 

دوره های آنالین

گواهی مدیریت تعاونی5
D معدل

3 ماه )بر حسبت سال 
تحصیلی آوریل، آگوست 

و دسامبر(

16 هزار و 100 شلینگ 
کنیا برای هر ترم گواهی مدیریت تعاونی6
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آینده مدرسه و فرصت های پیشرو

بهبود ظرفیت در تحقیقات و نتایج توسعه برنامه های جدید از جمله برنامه های کارشناسی ارشد و دکتری     
گسترش شبکه های همکاری و مشارکت با سازمان ها مختلف

ایجاد و افزایش ظرفیت برای کارکنان    

گسترش بخش های دانشگاهی برای افزایش ارائه خدمات با کیفیت باالتر1    

2-4. دانشگاه موندراگون2: کشور اسپانیا

موندراگون یک دانشگاه تعاونی است که در سال 1997 تأسیس شد. این دانشگاه متشکل از گردهمایی 

سه تعاونی آموزشی شامل: مدرسه عالی پلی تکنیک موندراگون3، مدرسه ترتیب معلم4 و تعاونی کارآفرینی5  

است. در این دانشگاه هر دانشکده می تواند با ساختار حقوقی تعاونی بر اساس یک پروژه مشترک با رعایت 

اصول تعاونی مانند اولویت کار و همکاری، دموکراسی و همبستگی فعالیت نماید. الزم به ذکر است که 

ضمانت اجرای این اصول از طریق همکاری و تجمیع 3 مجموعه شامل: شرکت های کارگری )صاحبان 

شرکت تعاونی با دارایی سرمایه(، شرکای همکاری6 )نمایندگان شرکت های تعاونی و غیرتعاونی ها و سایر 

مؤسسات( و دانشجویان محقق می شود.  

موندراگون به عنوان یک دانشگاه، تمرکز خود را بر ایجاد شغل مناسب در جامعه بر اساس آموزش در 

تناسب با نیازهای تجارت تعریف کرده است. در واقع در این دانشگاه، بر خالف دیگر همتایان، با همراه 

نمودن تحصیل و کار، توانایی اقتصادی و بنیه آموزشی همزمان تقویت می شوند. 

در این دانشگاه با ارجاع به اصل «تمرکززدایی و خودگردانی» هر دانشکده دارای ساختار تعاونی است که 

توسط مجمع عمومی و هیئت مدیره اداره می شود. فعالیت های روزمره تعاونی توسط هیئت اجرایی متشکل 

از مدیری برای هر دانشکده و اعضاء تیم وی اجرا می شوند. در این ساختار، هیئت مدیره در واقع یک هیئت 

نمایندگی است که با گزارش های ماهانه هیئت اجرایی نقش نظارتی در این نهاد را بر عهده دارد. الزم به 

1. تجربه ای شبیه به تجربه دانشگاه تعاون كنیا توسط دانشگاه وامنیكوم هند پیشتر مشاهده شده كه در متن حاضر بدان پرداخته نشده است. با این حال اندیشكده 
تعاون به طور اختصاصی درباره این دانشگاه در بولتن سیاستی شماره یک خود به شكل مبسوط پرداخته است. برای مطالعه درباره مدرسه وامنیكوم لطفاً رجوع 

www.cooptt.com :كنید به
2. Mondragon University
3. Mondragon Higher Polytechnic School S.Coop
4. Teacher Training School S.Coop 
5. Enpresagintza S.Coop
6. Collaborating Partners
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ذکر است که در این ساختار که تعاونی باشد، هم نمایندگان در مجمع عمومی و هم هیئت مدیره، هر دو 

به طور دموکراتیک انتخاب می شوند )وب سایت دانشگاه موندراگون. مشاهده شده در فروردین 1400(. 

تجربه موندراگون به این سبب که خود یک تعاونی  است نمی تواند الگوی مطلوبی برای استفاده از آن در 

مؤسسات آموزش عالی دولتی باشد. البته مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی طبعاً امکان بهره مندی از این 

الگو را داشته، چنانچه به صورت تعاونی اداره شوند. 

دانشگاه تعاونی کشاورزی1: کشور کره   .4-3

دانشگاه تعاونی کشاورزی از سال 1962 تاکنون حدود 6 هزار فارغ التحصیل را با هدف شناسایی 

و پرورش استعدادها برای کشاورزی، جوامع روستایی و تعاونی های کشاورزی آموزش داده است. سه 

موضوع اصلی در این دانشگاه عبارتند از: 

- ارتباط )Connection(: ضرورت تربیت افرادی که بتوانند ارتباط انسان با محیط و فناوری را درک 

کنند و کسانی که می توانند از این روابط به روش های دیجیتالی استفاده کنند.

- همکاری )Cooperation(: ضرورت تربیت افرادی مستعد با ارزش های تعاون و ارائه مدل تعاونی 

در جهت حل مسائل کشاورزی و جوامع روستایی و ترویج منافع و ارزش های عمومی در عرصه حیات 

اجتماعی.

- ایجاد )Creation(: عملی کردن ارزش های تعاون در قالب یک انسان برای تقویت همزمان آموزش و 

تحقیق در جهت ایجاد یک دانش عملیاتی.

رشته ها و برنامه های آموزشی

1. رشته مدیریت تعاونی: برنامه دو ساله

استخدام: کسانی که از کالج های حرفه ای فارغ التحصیل شده اند )52 نفر(. 

شرایط فارغ التحصیلی: کالس+ تمرین: 80 امتیاز 

صدور گواهینامه: 4 نوع گواهی شامل: زبان خارجی، حروف چینی، محاسبات، کشاورزی، توزیع و امور مالی

2. رشته صنعت تعاونی: برنامه سه ساله

استخدام: پذیرش عمومی )30نفر(، پذیرش استعدادهای جوامع روستایی )28 نفر(

شرایط فارغ التحصیلی: کالس + تمرین: 120امتیاز

1. Agricultural Cooperative niversity
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 صدور گواهینامه: 4 نوع گواهی )4 نوع را انتخاب کنید: زبان خارجی، حروف چینی، محاسبه، کشاورزی، توزیع و مالیه(.

برنامه های آموزشی:

-  تمرین برای تقویت مهارت های عملی در تعاونی های کشاورزی:

تنظیم برنامه درسی برای دانش پایه به همراه توانایی کاربرد آنها

-  تمرین زمینه تعاون:

سازگاری با بستر تعاون و کسب دانش اولیه کار و اجرای آموزش عملی

-  سیستم ترمیک:

تقویت توانایی عملی و توانایی سازگاری زمینه ای )ترم آخر پیش از فارغ التحصیلی، آموزش زبان خارج از کشور و تمرین صنعت خارج 

از کشور(

-  یادگیری میدانی جهانی:

 توسعه قابلیت های همکاری جهانی را با فراهم آوردن فرصت هایی برای تمرین در خارج از کشور )ترم آخرقبل از فارغ التحصیلی، 

آموزش زبان خارج از کشور و تمرین خارج از کشور( فراهم می کند.

سیستم صدور گواهینامه فارغ التحصیلی:

کسب اجباری 4 نوع گواهینامه برای کارهای کشاورزی مانند رایانه )پردازش داده(، زبان خارجی )شامل حروف چینی(، آموزش کشاورزی 

و تمرین

-   برنامه پشتیبانی از صدور گواهینامه توسط ترم و فعالیت آکادمی سایبر

برخی از آموزش های دانشگاه تعاونی کشاورزی تحت نظارت بنیاد همکاری صنعت-دانشگاه1 

حوزه آموزش مدیریت:*   

مدرسه کسب  وکار تعاونی

1. Industry-University Cooperation Foundation

تربیت مدیرانی با ایدئولوژی تعاونی ها و تحوالت محیطی-   
 پرورش توانایی مدیریت خالق و رهبری مدیران عامل شرکت های تعاونی کشاورزی-   

اهداف

رهبری متحد )تعاونی های دامداری و کشاورزی و کاالهای آن(-    هدف غایی

برنامه درسی منحصر به فرد مجهز به تئوری مدیریت پیشرفته و هزینه های واقعی تعاونی ها-   

تشکیل هیئت علمی شامل: بهترین دانشمندان هر رشته از داخل کره و از کشورهای خارجی-   

شکیل یک شبکه گسترده و آموزش در سایت های تجاری منحصر به فرد در کشور کره و خارج از آن-   

محتوا



438

بررسی امکان و ضرورت تأسیس رشته تعاون در مؤسسات آموزش عالی کشور در مقطع کارشناسی ارشدبررسی امکان و ضرورت تأسیس رشته تعاون در مؤسسات آموزش عالی کشور در مقطع کارشناسی ارشد 22
دوره استراتژی برای مدیران1

حوزه آموزش مدیریت کشاورزی و توزیع:*   

دوره مدیر عاملی کشاورزی2

دوره مدیریت کشاورزی-صنعتی

1. Chief Strategy Course
2. Agriculture CEO Course

پـرورش مدیـر عامـل شـرکت تعاونـی کشـاورزی بـرای آینـده کـه منجر به رشـد و توسـعه -   
تعاونی هـای کشـاورزی می شـود

بینش و دانش مدیریتی را برای سـاخت سیسـتمی متناسـب با تغییرات محیط مدیریت فراهم -   
می کند.

اهداف

رهبـری متحـد توسـط کسـانی کـه از مدرسـه کسـب و کار تعاونی را بـه پایـان رسـانده اند. )تعاونی دام -   
کشـاورزی و اتحادیه کاال( هدف غایی

باالتریـن سـطح در شـرکت های تعاونـی کـه رهبـری و دانـش را نشـان می دهـد کـه نماینـده تعاونـی -   
است. کشـاورزی 

توسعه قابلیت نوآورانه مدیر عامل و ایجاد شبکه همکاری بین مدیران و ایجاد شبکه همکاری آن ها-   
محتوا

-  پرورش بهترین کشاورزان برای تولید هر محصول )کاال( از طریق آموزش پیشرفته تولید، مدیریت 
و توزیع کشاورزی

-  تربیت رهبران متخص در اداره روستاها در جهت توسعه منطقه ای و روستایی
اهداف

-  گروه هدف کسانی هستند که بیش از 3 سال تجربه کشاورزی برای هر کاال را دارند. هدف غایی

دولت محلی آموزش و پرورش کشاورزان را به دانشگاه تفویض کند.-   
آموزش عملی که دانش جدید مدیریت کشاورزی را با علم در دانشگاه ترکیب کند.-   

اجرای آموزش های تخصصی در کل فرآیند کشاورزی: شامل: دانش کشاورزی، طراحی، تولید،    -

توزیع و مدیریت

محتوا

اهداف
 پرورش بهترین کشاورزان برای تولید هر محصول )کاال( از طریق آموزش پیشرفته تولید، -   

مدیریت و توزیع کشاورزی
تربیت رهبران متخصص در اداره روستاها در جهت توسعه منطقه ای و روستایی-   

گروه هدف کسانی هستند که بیش از 3 سال تجربه کشاورزی برای هر کاال را دارند.-   هدف غایی

محتوا

دولت محلی آموزش و پرورش کشاورزان را به دانشگاه تفویض کند.-   
آموزش عملی که دانش جدید مدیریت کشاورزی را با علم در دانشگاه ترکیب کند.-   
اجرای آموزش های تخصصی در کل فرآیند کشاورزی: شامل: دانش کشاورزی، طراحی، تولید، -   

توزیع و مدیریت
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23تهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعیتهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
دیگر دوره ها:*   

دانشگاه بازگشت به کشاورزی و روستا1 

دانشگاه تعاون2: منچستر انگلستان  .4-4

در سال 1919 این مؤسسه با هدف گسترش آموزش برای تعاونی ها تاسیس شد. تمرکز اصلی و اولیه 

این مرکز بر چگونگی راه اندازی یک کسب و کار تعاونی موفق و رفتار مبتنی بر اخالق به عنوان یک تعاون گر 

بود. این مجموعه در ابتدا به عنوان یک مرکز اقامتی آغاز به کار کرد و اولین دانشجویان از سراسر انگلستان، 

ایسلند و استرالیا مورد پذیرش قرار گرفتند. البته باید توجه ایده تشکیل این مرکز پیش از این نیز در سال 

1830 نیز مورد بررسی قرار گرفته بود. 

اکنون تجربه صد ساله این دانشگاه، برای فعالیت در آموزش تعاون نشان داده که افزایش سواد افراد در 

تعاون می تواند، کلیدی برای بهبود عملکرد در این حوزه باشد. در این دانشگاه عالوه بر دوره های آموزشی 

ثابت همچون: دوره های کوتاه مدت آنالین، آموزش برای سازمان ها، تفکر و یادگیری تعاونی، دیگر کارگاه ها 

و کالس های درخواستی هم طبق نیاز اعالم شده از سوی دانشجویان و مخاطبان برگزار می شود. 

شایان توجه است که فعالیت های این دانشگاه صرفا به آموزش محدود نشده و طرح های بسیاری را هم 

با تمرکز بر موضوعاتی چون: جوانان، اشتغال و بازیابی تعادل اقتصادی در در سراسر انگلستان و قاره اروپا 

اجرا نموده اند. در زمینه پژوهش نیز این دانشگاه به تبادل علمی و دریافت کمک مالی از دیگر نهادهای علمی 

همچون: دانشگاه متروپولیتن منچستر، گروه های راچدیل و غیره می پردازد.

1. Rural and Farming Return University
2. Co-operative University

افزایش ظرفیت طراحی و استقرار روستایی و کشاورزی برای کسانی که امیدوارند به روستاها -   
بازگردند

تقویت توانایی درک و اجرای مراحل بازگشت به کشاورزان و جوامع روستایی.-   
اهداف

ساکنان مناطق مورد نظر یا هر کسی که می خواهد به آن منطقه بازگردد.-    هدف غایی

اجرای آموزش گام به گام برای آماده  سازی بازگشت به جوامع کشاورزی و روستایی با توجه به -   
سطح شرکت کننده )دانشجو(

افزایش تاثیر آموزش های ارائه شده از طریق آموزش میدانی متمرکز در مزارع اطراف-   
محتوا
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دانشگاه تعاونی در تالین1: کشور میانمار  .4-5

در 19 ماه مه 1994، دولت میانمار، کالج منطقه ای تعاونی یانگون را تاسیس نمود. این کالج در 21 ژوئن 

1994 پذیرش دانشجو را آغاز کرد و در 23 ژوئن 1996 به کالج مدرک یانگون تغییر نام داد و از سال 

تحصیلی 2013 - 2012 تاکنون با عنوان کالج تعاون شناخته می شود.

دانشگاه تعاون یک دانشگاه دولتی است که در شهرستان تالین در بخش یانگون میانمار قرار دارد. 

این دانشگاه ساالنه 300 دانشجو برای برنامه های 4 ساله خود می پذیرد و کارشناسی علوم تجارت را با 5 

تخصص در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می دهد. دانشگاه تالین بخشی از شبکه نوآوری اجتماعی جنوب 

شرقی آسیا2 است. در این پروژه با بودجه کمیسیون اروپا که برای ارتقاء خالقیت و نوآوری اجتماعی در 

کنسرسیومی با 15 شریک از جمله: دانشگاه آلیکانته، دنشگاه گالسگو کالدونیان، دانشگاه آریزو، دانشگاه 

تاماسات، آشوکا در تایلند، میث سامالن و تبادل نوآوری اجتماعی و دیگران است، همکاری می کند.

دانشگاه تعاون تالین 11 دپارتمان تخصصی شامل: گروه اقتصاد، بازرگانی، آمار، مطالعات مدیریت، 

مطالعات تعاون، ICT، مطالعات برمه، انگلیسی، ریاضیات، حقوق و جغرافیای اقتصادی در دو مقطع 

کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد )ویکی پدیا. مشاهده شده در فروردین 1400(.

6-4. مدرسه اقتصاد و حقوق برلین3 

این مرکز به عنوان بزرگترین ارائه دهنده برنامه های آموزشی مربوط به تعاون در پایتخت آلمان شناخته 

می شود. گروه مطالعات تعاون بیش از 2000 کرسی برای تحصیل و کار همزمان در ارتباط با 700 شرکت 

را در 18 رشته مختلف به داوطلبان و عالقه مندان ارائه می دهد. متقاضیان می توانند از 18 رشته مختلف در 

بخش مطالعات تعاون مشغول تحصیل شوند. 

7-4. مدرسه کسب وکار سابی4 واقع در دانشگاه سنت ماری5 )تجربه برتر(

مدرسه کسب و کار سابی در دانشگاه سنت ماری کانادا رشته ای تحت عنوان مدیریت ارشد امور تعاونی 

و اتحادیه اعتباری6 را فعال کرده اند که تحت عنوان MMCCU فعالیت می کند. این رشته دانشگاهی سطح 

1. Co-operative University, Thanlyin
2. Southeast Asian Social Innovative Network (SEASIN)
3. Berlin school of economics and law
4. Sobey School of Business
5. Saint Mary
6. Master of Management Cooperatives and Credit Unions (MMCCU)
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25تهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعیتهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
تحصیالت تکمیلی نوعی مدیریت امور تعاونی ها و اتحادیه های اعتباری است که ماهیت میان رشته بین 

اقتصاد، حسابداری، علوم اجتماعی و مدیریت دارد. این دانشگاه از موفق ترین دانشگاه های جهان در حوزه 

آموزش امور تعاون محسوب می شوند. به نظر نگارنده، تجریه این دانشگاه بهترین نمونه و الگو برای 

تأسیس رشته مدیریت امور تعاونی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور است. همچنین تأکید این 

دانشگاه برای آموزش مدیران تعاونی های اعتباری در مقطع کارشناسی ارشد، حکایت از نیاز این نوع از 

تعاونی ها به برخورداری از دانش فنی مالی دارد1.

1.  برای مطالعه بیشتر رجوع كنید به: 
https://www.smu.ca/academics/sobey/welcome.html
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5. جمع بندی و پیشنهادات )توصیه های سیاستی(

بنابر آنچه گفته شد، با توجه به اهمیت بین المللی آموزش تعاون و وجود ظرفیت های کافی در مؤسسات 

آموزش عالی کشور، به معاونت تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3 گزینه یا راه حل جایگزین1 

ارائه می شود:

1. با توجه به ظرفیت های ملی و بین المللی دانشگاه پیام نور، رشته «مدیریت امور تعاونی» را می توان با 

رویکردِ همراهی نظر و عمل ایجاد نمود. با توجه به این که دانشگاه پیام نور بستر مناسبی برای آموزش از راه 

دور فراهم آورده است، این نهاد آموزشی بهترین گزینه برای ارتقا دانش مدیریتی مدیران تعاونی ها در مقطع 

تحصیالت تکمیلی است. مدیرانی که بیشتر وقت خود را به فعالیت در تعاونی ها می گذرانند و تعاونی هایی 

که بیشتر اعضا و مدیرانشان در مناطق حاشیه ای و کمتربرخوردار فعالیت می کنند. در واقع دانشگاه پیام نور، 

مسأله کمبود زمان و دوری مسافت را به واسطه ماهیت ذاتی خود برای این دست از مخاطبین تعاونی ها حل 

می کند. تأسیس رشته مدیریت امور تعاون در مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان MCA2 فرصت را جهت 

بازاریابی مناسب دانشجویان و مدیران حوزه تعاون فراهم می آورد. همان گونه که دانشگاه سنت ماری کانادا 

این کار را از طریق طراحی مدرک MMCCU انجام داده است. 

2. در قالب بندی موضوع در بستر حوزه آموزش و ترویج کشاورزی و با ارجاع به تجربیات بین-المللی 

به ویژه تجربه کشور کره، ایجاد رشته مستقلی با محتوای ارتباط رشته کشاورزی و تعاونی-ها می تواند مثمر 

ثمر باشد. شایان ذکر است که در ایران، تعاونی های کشاورزی بیشترین سهم فعالیت در این حوزه را دارند 

و نهادهای مستقل علمی از جمله انجمن علمی تعاون با انتشار مجله «تعاون و کشاورزی» توجه ویژه ای به 

مبحث کشاورزی و تعاونی ها دارد. 

3. دانشگاه علمی-کاربردی هم اکنون دارای رشته مدیریت تعاون است و ظرفیت ارتباط با مؤسسات، 

واحدهای صنعتی و به طور کلی بازار اشتغال وجود دارد. تمرکز این واحد بهتر است در سطح کاردانی 

و کارشناسی و بر محور آموزش تجربی اصول مدیریتی حوزه تعاون باشد. لذا بایستی از ورود این نهاد 

در سطح تحصیالت تکمیلی پرهیز شود و طرح درس کنونی مدیریت امور تعاون در مقطع کاردانی و 

کارشناسی با توجه به نیازهای فعلی محیط بازار و تجربیات بین المللی بازبینی گردد. 

بدیهی است که نگارش طرح درس مناسب برای رشته تعاون، حال با هر عنوانی، نیازمند موافقت وزارت 

1. Alternative
2. Master of Cooperative Administration (MCA)
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27تهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعیتهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رایزنی با یک گروه آموزشی در یکی از دانشگاه های کشور و تشکیل کمیته ای 

از متخصصین برای نگارش پیش نویس اولیه آن است. لذا پیشتر از پیشبرد ایده کانونی متن حاضر، کسب 

موافقت های اولیه بایستی در دستور کار قرار گیرد. این مهم از آن جهت حائز اهمیت است که در گذشته 

فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تأسیس رشته تعاون با موفقیت چندانی رو به رو نشده 

است. طبق بررسی صورت گرفته توسط اندیشکده تعاون، نامه نگاری ها و تالش های وزارت تعاون برای 

تأسیس گرایش تعاون ذیل رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد که از آذر ماه سال 1398 آغاز شده، تا 

کنون به نتیجه نرسیده است.

 بر همین اساس پیشنهاد نهایی اندیشکده تعاون بر اساس سه راه حل جایگزین فوق الذکر، در 3 گام1 

بدین صورت مفصل بندی می گردد:

1. گام نخست، این که خالصه سیاستی کنونی توسط مسئولین مرتبط در وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی خوانده شده و در رابطه با سه وضعیت یا راه حل فوق تصمیم گیری شود. این که تأسیس رشته 

"مدیریت امور تعاون" در مقطع کارشناسی ارشد در دستور کار قرار گیرد که این مهم می تواند توسط دانشگاه 

پیام نور انجام شود؛ یا گرایش تعاون ذیل رشته آموزش و ترویج کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد طراحی 

شود که در این زمینه بیشتر مراکز آموزش عالی کشور از ظرفیت های الزم برخوردار هستند، با این حال 

پیشرو بودن دانشگاه تهران در رشته  کشاورزی و وجود پژوهشکده توسعه تعاون در پردیس کشاورزی 

دانشگاه تهران می تواند جایگاه برجسته تری نسبت به سایر مراکز آموزش عالی کشور به این دانشگاه دهد؛ 

و یا با تمرکز بر دانشگاه علمی-کاربردی، طرح درس همان رشته مدیریت امور تعاون در مقطع کاردانی و 

کارشناسی با همکاری دانشگاه جامع علمی-کاربردی تقویت و بازنگری گردد. 

2. پس از اتخاذ تصمیم و ضرورت سنجی توسط وزارتخانه، فرآیند نامه نگاری آن با وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری برای تأسیس رشته آغاز شود. بدیهی است که مبنای این نامه نگاری ها، الزام وزارت 

"عتف" مبنی بر تأسیس گسترش رشته تعاون بر اساس ماده 71 قانون تعاون جمهوری اسالمی ایران است 

و از این جهت ظرفیت قانونی الزم برای تأسیس رشته تعاون وجود دارد2. 

3. پس از کسب موافقت وزارت علوم و شورای عالی انقالب فرهنگی آنگاه بایستی تشکیل کارگروه 

1. Stage
2. بند 2 ماده 71 قانون تعاون:

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظفند نسبت به توسعه گرایش ها، رشته ها و گروه های علمی مرتبط با 
تعاونی اقدام نمایند. 
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تخصصی نگارش طرح درس مناسب توسط کارگروهی تخصصی انجام پذیرد. اندیشکده تعاون در این 

راستا اعالم آمادگی کرده و می تواند با بهره گیری از شورای علمی حاضر در مجموعه خود و همکاری 

انجمن علمی تعاون، مأموریت نگارش طرح درس اختصاصی رشته تعاون و یا بازنگری طرح درس های 

فعلی را در دستور کار خود قرار دهد. برآورد می شود که این مهم در طی 6 ماه و برگزاری حداقل 15 جلسه 

تخصصی بر اساس یک پیش نویس اولیه تهیه شده توسط اندیشکده تعاون و انجمن علمی تعاون، قابل 

انجام است. 

 

شکل 1: طرح شماتیک پیشنهاد اندیشکده تعاون برای تأسیس رشته تعاون

6. منابع
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خبرگزاری ایسنا. )13 99(. آخرین آمار شاغالن بخش تعاون . قابل دسترسی در: - 1

https://www.isna.ir/news/99043022537

خبرگزاری دانشجو. )1397(. مجوز سه رشته جدید برای دانشگاه حکیم سبزواری صادر شد. قابل - 2

مشاهده در:
https://snn.ir/fa/news/746496

پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور. قابل مشاهده در: - 3
http://pnu.ac.ir/sp81/portal/home/?473354

پایگاه اینترنتی دانشگاه شهید چمران اهواز. تبادل تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه شهید چمران اهواز و - 4

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی. قابل مشاهده در:
https://scu.ac.ir/article/1436217

پایگاه اینترنتی دانشگاه تعاون کشاورزی. قابل مشاهده در:- 5
http://nonghyup.ac.kr/e_main.asp

پایگاه اینترنتی دانشگاه موندراگون. قابل مشاهده در:- 6
https://www.mondragon.edu/en/home

پایگاه اینترنتی دانشگاه تعاونی کنیا. قابل مشاهده در:- 7
https://www.cuk.ac.ke/

پایگاه اینترنتی دانشگاه تعاون در انگلستان. قابل مشاهده در:- 8
https://www.co-op.ac.uk/co-operative-university

پایگاه اینترنتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. قابل مشاهده در:- 9
https://social.ut.ac.ir/

ویکی پدیای دانشگاه تعاونی تالین. قابل مشاهده در:- 10
https://en.wikipedia.org/wiki/Co-operative_University,_Thanlyin

پایگاه اینترنتی مرکز آموزش علمی-کاربردی )شرکت تعاونی پیشتازان آئین زندگی(. مشاهده شده در - 11
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اردیبهشت 1400. معرفی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون. قابل مشاهده در:

https://cpaz.ir/

پایگاه اینترنتی دانشگاه جامع علمی-کاربردی، مرکز فرهنگ و هنر، واحد 13. مشاهده شده در - 12

اردیبهشت 1400. قابل دسترسی در:
http://www.uast13.ir/

پایگاه خبری-تحلیل دانشگاه عالمه طباطبایی )عطنا(. 1397. آشنایی دانشجویان نو ورودی با گروه - 13

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون. قابل مشاهده در: 
https://www.atnanews.ir/archives/260160

پایگاه اینترنتی دانشگاه تبریز، مشاهده شده در اردیبهشت 1400. قابل مشاهده در:- 14
https://law-social.tabrizu.ac.ir/fa/

پایگاه اینترنتی دانشکاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی. مشاهده شده در اردیبهشت - 15

1400. قابل دسترسی در: 
https://ssd.atu.ac.ir/index.jsp?pageid=5596
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»مقام معظم رهبری«

و  اساسی ترین  و  حل ها  راه  از  یكی  من،  نظر  به 
بنیادی ترین كارهایی كه می تواند در این استقرار عدالت 

انجام بگیرد، تعاون است.



449

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

شناسنامه
عنوان: حكمرانی تعاونی یا حكمرانی شركتی: درس آموزه هایی 
از قوانین تعاون سایر كشورها برای تحقق حكمرانی تعاونی در ایران

خالصه سیاستی: 40
تهیه شده در دپارتمان: فرهنگی- اجتماعی

نویسنده: حنیف عموزاده
طراح جلد و صفحه آرایی: سعید رسته مقدم

تاریخ انتشار: زمستان 1400

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اندیشكده تعاون است.



450

مطالب فهرست 

4 .............................................................................. خالصه اجرایی
حكمرانی شركتی یا حكمرانی تعاونی............................................ 5
چشم اندازهای نظری...................................................................... 7
7 ............................................................. نظریه و مدل دموكراتیک 
9 ....................................................... نظریه كارگزار – مدل پیروی 
نظریه مباشر – مدل مشاركتی ........................................................ 9

10 .................................. نظریه وابستگی منابع – مدل پذیرش همكار 
11 ...................................................................... نظریه و مدل ذی نفع 
نظریه هژمونی مدیریتی .................................................................. 12
14 ........................................................................... جدول مقایسه ای 
توصیه های سیاستی......................................................................... 15
منابع............................................................................................... 17



451

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(
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خالصه اجرایی

این مقاله چارچوب نظری جدیدی برای فهم حکمرانی تعاونی ها و انجمن های همیاری1 ارائه می کند. ادبیات 

نظری حکمرانی تعاونی به نسبِت حکمرانی شرکتی توسعه نیافته است. مطلب حاضر به طور مختصر به دنبال 

بازنگری چشم اندازهای اصلِی نظرِی موجود در این زمینه است و بحث دربارۀ اینکه چطور نظریات سنتی و 

کالسیک حوزه حکمرانی شرکتی می توانند برای توسعه ادبیات حکمرانی همیارانه )تعاونی محور( و انجمن های 

همیاری، مفید باشند. بررسی ابعاد نظری مختلف هر یک از این چشم اندازها می تواند باعث شود تا چارچوب 

مفهومی جدیدی از این بینش های مختلف شکل بگیرد. ترکیب این چشم اندازهای متناقض، نویدبخش مسیری 

روشن برای آینده خواهد بود. به موازات توسعه بخش خصوصی و رخداد مشکالت متعدد در جوامع تعاونی 

مختلف در سرتاسر اروپا همچون سوء مدیریت، رسوایی های مالی و شکست دموکراسی، کیفیت اداره تعاونی ها 

زیر سؤال رفت. نگرانی جدی درباره مشروعیت دموکراتیک هیأت مدیره بخاطر مشارکت، اثربخشی و توانایی 

پایین اعضای بی تجربه هیأت مدیره برای نظارت مؤثر بر روی مدیران مجرب و حفاظت از منافع اعضا و 

سهامداران در حال افزایش است. این دسته از نگرانی نظر اصحاب دانشگاهی را در رابطه با نحوه اداره تعاونی ها 

و سازوکارهای مسلط بر ارکانشان، جلب کرده است. در بخش غیرانتفاعی، بسیاری از ادبیات تولید شده عمومًا 

به تجویز بر روی رکن اداری یک سازمان متمرکز شده است. اگرچه این موضوع، به واسطه ساده سازی بیش 

از مسائل و دست کم گرفتن نقش تعارض منافع اعضا با یکدیگر، مورد نقد جدی قرار گرفته است و عموماً با 

راه حل هایی همراه بوده که بیشتر آرمان گرایانه به نظر می رسند و در عمل قابلیت اجرا ندارند. این نواقص ما را 

به این سمت و سو هدایت می کند که فهم گسترده تری از مسائل و مصائب تعاونی ها داشته باشیم و تصویِر 

جامع تری از چالش های بخش تعاونی را در نظر آوریم. این نوشتار به دنبال پاسخ به این سؤاالت است: نخست 

اداره سازمان های غیرانتفاعی، به ویژه تعاونی ها و انجمن های همیاری، ادبیاتی درباب حکمرانی خود تولید 

نکرده اند، حال آیا نظریات متنوع مطرح شده در حوزه حکمرانی شرکتی می توانند در رابطه با تعاونی ها نیز تسری 

یابند؟ پاسخ اولیه ما این است که برخی نظریات و مدل های مطرح در حاکمیتی شرکتی، قابلیت به کارگیری در 

1. انجمن هــای مشــارکتی Mutual Association عمومــاً نوعــی تعاونــی هســتند کــه توســط حقــوق خصوصــی اداره مــی شــوند ولی 
ایــن ســازمان ها حــق عرضــۀ ســهام ندارنــد.
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حکمرانی تعاونی را نیز دارند و این پاسخ نیز برگرفته از نظر کریس کانفورث1، محقق نام آشنای عرصه تعاونی ها 

در جهان است. سپس در این نوشتار، شرح مختصری از چارچوب فکری کورنفورث تحت عنوان »چارچوب 

متناقض نما« در قالب جدولی مقایسه ای از نظریات و مدل ها موجود در عرصه حکمرانی شرکتی ارائه می شود. در 

هنگام ارائه هر یک از نظریه ها و یا مدل های حکمرانی شرکتی، این بحث مطرح می شود که قانون تعاون سایر 

کشورها، چگونه خود را با نظریات و مدل های مطرح در حکمرانی شرکتی تطبیق داده است، و در نهایت این که 

قوانین فعلی ایران بهتر است به چه شیوه ای جهت تحقق بهتر حکمرانی تعاونی با بهره گیری از مفاهیم به کار 

رفته در ادبیات حکمرانی شرکتی، تغییر کنند. 

حکمرانی شرکتی یا حکمرانی تعاونی

حکمرانی شرکتی2، وظایف و مسئولیت های بین عوامل مختلف را در یک بنگاه نشان می دهد که شامل 

سهامداران، هیأت مدیره، مدیران اجرایی، ذی نفعان، حسابرسان و حسابداران و قانونگذاری می شود. به عالوه 

حکمرانی شرکتی، قوانین و روش های تصمیم گیری در امور شرکتی را نیز ارائه می کند. به تعریف جامع تر، 

حکمرانی شرکتی شامل فرآیندهایی است که با استفاده از آن ها، اهداف مشخص شده توسط یک شرکت دنبال 

می شود )مهاجرانی، مشایخی، و طالبیان، 1398، صص. 3-4(. در واقع حکمرانی شرکتی، سیستمی از قواعد، 

سازوکارها، روابط و رویه ها هستند که شرکت توسط آن ها و در جهت تحقق اهداف آن، اداره می شود. هدف 

در حکمرانی شرکتی، حل تعارض منافع اعضا و تحقق اهداف و برنامه های شرکت است. در واقع حاکمیت 

شرکتی، هم کارآمدی و هم برابری اقتصادی را مخاطب خود قرار می دهد. از این جهت، بر روی طراحی مدل 

مناسب برای هیأت مدیره و حفاظت از حقوق مالکین با هدف به حداکثر رساندن ارزش سهام آن ها و تضمین 

  .)Zattoni & Judge, 2012, p. 6( سرمایه گذاران برای بازگشت سرمایه شان متمرکز است

حکمرانی تعاونی3 عبارت است از هدایت شرکت های تعاونی به سوی موفقیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 

این شامل پاسخ به سؤاالت کلیدی، تعریف نقش ها و مسئولیت ها، و ایجاد فرآیندهایی برای تعیین انتظارات و 

1. Chris Cornforth 
2. Corporate Governance
3. The Governance of Cooperative
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اطمینان از پاسخگویی است )Scholl & Sherwood, 2014(. در واقع، حکمرانی تعاونی، مفهوم مستقلی نیست 

و به تبع مفهوم حکمرانی شرکتی مطرح شده و به سان حکمرانی شرکتی نیز، مجموعه ای از قواعد و رویه ها 

را شامل می شود که اهداف تعاونی در آن به بهترین شکل محقق شود. از این جهت، این مطلب بر روی این 

موضوع متمرکز است که چطور تعاونی ها و انجمن های همیاری می تواند با بهره گیری از ظرفیت مفهومی و 

تجربه سازوکارهای مربوط به حاکمیتی شرکتی، به بهترین شکل اداره شوند. 

در باب حکمرای شرکتی، نظریات متعددی مطرح شده است. هر یک از این نظریات، مدل حکمرانی خاصی 

را توصیه می کند. نظریاتی همچون نظریه کارگزار1، نظریه مباشر2، نظریه ذی نفع3، و نظریه چیرگی مدیریتی4. 

فرض ما این است که بسیاری از این مدل ها قابلیت تعمیم در حوزه تعاون را دارند، ولی چگونگی این تعمیم 

مشخص نیست. بنابراین در این نوشتار تالش خواهد شد تا مقایسه ای میان این مدل ها داشته و نسبت آن ها  با 

قوانین تعاون برخی کشورها پیشتاز عرصه تعاون، مشخص شود. 

دیدگاه ها و نظریات فوق، به صورت جداگانه هر یک بر یک بعد مسأله هیأت مدیره و اداره شرکت تأکید 

دارند. برای همین این مسأله در سطح ادبیات نظری حکمرانی شرکتی نیز پدیدار شده است که آیا امکان ادغام 

و یکپارچه سازی این صورت بندی ها با یکدیگر وجود دارد یا نه. در واقع این یک بحث زبرنظری5 در رابطه با 

حکمرانی شرکتی خواهد بود. ادعا کریس کانفورث این است که یک چشم انداز متناقِض چندالگوواره ای6 می تواند 

رویکردی امیدبخش برای مفصل بندی یک چارچوبی مفهومی جدید ارائه کند. این چارچوب مفهومی جدید 

می تواند برخی از تنش ها، ابهامات و مسائل را برجسته سازد. برخی از این تنش ها عبارتند از:

تنــش میــان اعضــای هیــأت مدیــره کــه نماینــدگان7 گروهــی خــاص هســتند بــا متخصصیــن8 کــه     

ــده اند.  ــذب ش ــازمان ج ــر س ــرای اداره بهت ب

1. Agent Theory
2. Stewardship Theory
3. Stakeholder Theory
4. Managerial Hegemony Theory
5. Meta-Theory
6. Multi-Paradigm Paradox Perspective
7. Representatives
8. Expert
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تنــش بیــن نقش هــای هیئــت مدیــره بــرای پیشــبرد عملکــرد1 ســازمانی و اطمینــان از همنوایی     

)تبعیــت و همراهــی اعضــا(2، یعنــی اینکــه ســازمان بــه شــیوه ای پاســخگو و محتاطانــه رفتــار 

.  کند

تنش میان نقش های متضاد پشتیابی3 و نظارت4 هیأت مدیره.     

بحث درباره هر یک از این تنش ها ما را به سمت ترسیم و ایجاب رویه ها در امر حکمرانی تعاونی ها و 

سازمان های همیاری هدایت می کند و در نهایت چشم اندازی متناقض برای تحقیقاتی آتی در زمینه حکمرانی 

تعاونی ارائه می کند. الزم به ذکر است که تمامی نظریات و مدل های مطرح از مقاله کریس کورنفورث5 )2004( 

با عنوان »حکمرانی تعاونی و انجمن های همیاری )خدمات متقابل(: چشم اندازی متناقض نما« اقتباس شده و 

برخی تعدیل های صورت گرفته توسط نگارنده متن، به صورت مجزا و با ذکِر منبعِ استفاده شده، در خالل متن 

متمایز شده  اند.  

چشم اندازهای نظری

طیف گسترده ای از نظریه ها برای فهم نقش هیأت مدیره در بخش خصوصی ارائه شده است که هر کدام 

بر نحوه کار خود هیأت مدیره و این  که چه کسی باید به برای آنان کار کند، تأکید دارند. حال، در ادامه تالش 

می شود تا هر یک از این نظریات و نسبت و کاربردشان در رابطه با تعاونی ها مورد بررسی قرار گیرد. البته ما با 

چشم اندازهای دموکراتیک کار را آغاز می کنیم چراکه قرابت بیشتر با تعاونی ها و سازمان های همیاری دارند. 

نظریه و مدل دموکراتیک6 

حکومت دموکراتیک یک نهاد محوری در جوامع غربی است. ایده ها و رویه های اساسی شامل: انتخابات 

آزاد بر اساس هر نفر یک رأی، تکثرگرایی یا به عبارت دیگر، نماینده هایی که بازنمایی منافع مختلف هستند، 

1. Performance
2. Conformance
3. Supporting
4. Controlling
5. Chris Cornforth
6. Democratic Theory & Model
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پاسخگویی به رأی دهندگان، جدایی میان افراد منتخب از کسانی که سیاستگذاری در بخش اجرا می کنند 

)تفکیک قوه مقننه و مجریه( و موارد اینچنینی، همگی جزو ارزش های این جوامع هستند؛ لذا اداره شرکت 

و تعاونی نیز می تواند مبتنی بر این ارزش ها جلو رود. در واقع ایده ها و رویه های دموکراتیک بر حکمرانی و 

نحوره اداره سازمان های این جوامع نیز اثرگذار بوده است. تعاونی ها و همیاری ها نیز متأثر از این فضا، به عنوان 

انجمن هایی عضومحور شناخته می شوند؛ چراکه عضو در آنجا انتخاب می کند، اجرا می کند و در نهایت ناظر 

است. یک چشم انداز یا مدل اداره دموکراتیک بیان می دارد که وظیفه هیأت مدیره این است که به حل تعارض 

منافع میان اعضا بپردازد و سیاست هایی فراگیر برای اجرا توسط کارمندان طراحی کند. در این نگاه، هر فرد 

عامی1 و بدون تخصصی می تواند برای اداره هیأت مدیره کاندید شود و در صورت انتخاب از سوی اعضا، می تواند 

مسئولیت مدیریت تعاونی را بر عهده گیرد. در این نگاه، صالحیت و شایستگی فرد، فرع بر نظر اکثریت اعضا 

است. در واقع تخصص ممکن است مطلوب باشد اما یک نیاز اصلی نیست، همانطور که در برخی دیدگاه های 

دیگر در مورد حکمرانی همچون مدل مشارکتی2 وجود دارد. 

در کشورهایی همچون آلمان، مسئله دموکراتیک بودن اداره یک تعاونی به عنوان یک نظریه و مدل به 

محاق رفته است. در قانون پیشین آلمان و تا پیش از دهۀ 1920 میالدی، تعاونی هایی با 10 هزار عضو می بایست 

به شیوه دموکراسی مستقیم اداره شوند. یعنی در هر تصمیم گیری تعاونی، کلیه افراد بایستی مشارکت داشته 

باشند و دموکراسی نمایندگی در آن وجود نداشت. الزامات بازار و رقابت شدید میان شرکت ها، به بخش تعاونی 

نیز تسری یافته است. لذا هم اکنون، دموکراسی مستقیم، جای خود را به دموکراسی نمایندگی یا همان هیئت 

مدیره داده است. با این حال، حکمرانی تعاونی در آلمان به سمت حذف دو بازوی نظارت و نمایندگی نیز پیش 

رفته است. در قانون آلمان مصوب 2006 میالدی، برای تعاونی های کوچک مقیاس، یعنی زیر 20 نفر عضو، 

رکن بازرسی و هیأت مدیره حذف و تمام تصمیمات با مشارکت همه اعضای و به شیوه دموکراسی مستقیم 

گرفته می شود. این تصمیم عالوه بر ترویج روحیه دموکراتیک، اسباب و لوازم کاهش هزینه ها در تعاونی ها را نیز 

 .)Munker, 2013, p. 414( فراهم آورده است

1. Layman
2. Partnership Model
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نظریه کارگزار1 – مدل پیروی2 

نظریه کارگزار برای مدت کوتاهی بر ادبیات حکمرانی شرکتی مسلط شد. این نظریه بیان می کند که در یک 

بنگاه اقتصادی، بین مالک )همان قاعده یا ستون شرکت( و کارگزار )یعنی فردی که در آن شرکت کار می کند 

و در آن عمر خود را می گذارد( تعارض منافع وجود دارد. از این رو مالکان یا سهامداران هر بنگاه اقتصادی با 

مشکلی روبرو هستند که مدیران احتمااًل به جای سهامداران در جهت منافع خود عمل می کنند. در حالی که بازار 

آزاد به عنوان بهترین محدودیت برای اختیارات مدیریتی تلقی می شود. نظریه کاگزار، ترتیبات حکمرانی شرکتی 

را ابزار دیگری برای اطمینان از اینکه مدیریت در راستای منافع سهامداران عمل می کند، می داند. از این منظر 

وظیفه اصلی هیئت مدیره کنترل مدیران است. این نشان می دهد که اکثر اداره کنندگان )هیأت مدیره( شرکت ها 

باید مستقل از مدیر باشند و نقش اصلی آنها تضمین تبعیت و پیروی مدیریت است - یعنی نظارت و در صورت 

لزوم کنترل رفتار مدیریت برای اطمینان از اینکه در راستای منافع سهامداران عمل می کند. در نظریه کارگزار، 

الگوی سنتی اداره شرکت مسلط است و ویژگی منحصر به فردی برای تجربه اندوزی و الهام بخشی در بخش 

تعاونی و حکمرانی تعاونی ها محسوب نمی شود. 

نظریه مباشر3 – مدل مشارکتی4 

نظریه مباشر بر منظر روابط انسانی استوار است و در تقابل با پیشفرض های نظریه کارگزار ارائه شد. این 

نظریه فرض می گیرد که مدیران کل می خواهند کارهای خوبی انجام دهند و به عنوان مباشر مؤثر منابع سازمان 

عمل می کنند. در نتیجه مدیریت ارشد و سهامداران )یا اعضا، در مورد تعاونی ها و شرکت های خدمات متقابل/

همیاری( بهتر است به عنوان شریک دیده شوند. از این رو، وظیفه اصلی هیئت مدیره تضمین تبعیت و پیروی 

مدیر عامل با منافع سهامداران/اعضا نیست، بلکه بهبود عملکرد سازمانی است. نقش هیأت مدیره بسیار حائز 

اهمیت و راهبردی است. هیأت مدیره باید در تصمیمات کالن مشارکت داشته باشند و ارزشی به تصمیمات 

1. Agency Theory
2. Compliance Model
3. Stewardship Theory
4. Partnership Model
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مدیران اضافه کنند. در این راستا، اعضای شرکت باید هیأت مدیره مناسبی برای این نقش آفرینی انتخاب کنند. 

هیأت مدیره و مدیران نیز باید به خوبی آموزش دیده باشند تا به توانند به کار گروهی تن در دهند. ایده هایی از 

این دست در نهادهای غیرانتفاعی بیشتر می تواند مؤثر باشد؛ هرچند که در انواع مختلف مؤسسات و شرکت ها، 

اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، این مدل  مورد استفاده قرار گرفته است. پاوند1 )1995( چیزی را پیشنهاد می کند 

که او آن را »مدل شرکت تحت حکمرانی«2 برای اداره شرکت های دولتی می نامد. در این مدل هیئت مدیره و 

سهامداران عمده به عنوان شرکای مدیریت در نظر گرفته می شوند و وظیفه اصلی هیئت مدیره افزایش ارزش 

سازمان از طریق بهبود تصمیم گیری های عالی آن است. ایده مشارکت نیز به شدت در مدل مدیریت متصِل3 

بالک4 )1998( وجود دارد که او برای هیئت های غیرانتفاعی از آن حمایت می کند. در این نگاه، مدیر نه تابع 

هیأت مدیره بلکن همراه و همکار هیأت مدیره برای پیشبرد منافع شرکت است و این برخالف شکل و شمایل 

هیأت مدیره های سنتی است. نظریه مباشر نیز که به مانند نظریه کارگزار، بر مدل سنتی اداره شرکت داللت 

دارد، دستاورد و خروجی منحصر به فردی برای استخراج درس آموزه در زمینه حکمرانی تعاونی ارائه نمی کند. 

نظریه وابستگی منابع5 – مدل پذیرش همکار6 

نظریه وابستگی منابع بر نقش سهامداران ذی نفوذ و اثرگذار بر یک شرکت تأکید دارد. این نظریه بیان 

می کند که وظیفه هیأت مدیره، ارتباط گیری با سهامداران اصلی و جلب نظر و مشارکت بیشتر آن ها در تصمیمات 

کالن شرکت است. از این جهت، نیاز شرکت به منابع برای بقا سازمان از طریق جذب سرمایه گذار و نگهداشتن 

سرمایه گذاران فعلی، رفع می شود. در این دیدگاه، هیأت مدیره بخشی از سازمان و محیط است. در واقع نقش 

آنان، گسترش قلمرو و مرزهای سازمان و تأمین منابع الزم برای بقای آن از طریق سهامداران مهم است. این 

عمل هیأت مدیره از آن جهت با مفهوم وابستگی در ارتباط است که وظیفه آنان، کاهش وابستگی خارجی 

سازمان یا شرکت تعریف شده است. در واقع، تالش هیأت مدیره برای مشارکت بیشتر سهامداران اصلی و جلب 

1. See: Pound, J. )1995( ‘The promise of the governed corporation’, Harvard Business Review, March-April.
2. Governed Corporation Model
3. Conjoint-Directorship
4. See: Block, S.R. )1998( Perfect Nonprofit Boards: Myths, Paradoxes and Paradigms, Simon and Schuster, 

Needham Heights MA. 
5. Resource Dependency Theory
6. Co-optation Model
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سهامدارن جدید، سبب ارتقا مرزهای شرکت و کاهش وابستگی خارجی سازمان به بیرون می شود. پتانسیل 

تعاونی ها برای استفاده از هیئت مدیره خود برای مدیریت وابستگی های خارجی بسیار محدودتر از شرکت های 

خصوصی است، زیرا اعضای هیئت مدیره باید از اعضای تعاونی انتخاب شوند. با این حال، معمواًل تعاونی ها 

می توانند اعضای هیئت مدیره را برای جذب افراد با تجربه، تماس یا مهارت های بیشتر انتخاب کنند، اگرچه 

مشخص نیست که چقدر از این استراتژی استفاده می شود.

بسط روابط تعاونی با سرمایه گذاران نیز موضوعی مناقشه برانگیر در حکمرانی تعاونی ها است. بسیاری از 

کشورها هنوز در قبال ورود آزادانه سرمایه گذاران در تعاونی ها از خود مقاومت نشان می دهند. اّما قوانین آلمان، 

فرانسه، هند و هلند، همگی سهمداری ممتاز در تعاونی ها را پذیرفته اند )اندیشکده تعاون و توسعه، 1400(. 

همچنین افراد کارآفرین مؤسس تعاونی طبق قانون تعاون آلمان می توانند تا 20 درصد سهام تعاونی  را در اختیار 

 Munker, 2013, p.( داشته باشند. حضور عضو سرمایه گذار نیز در قوانین عموم کشورها پذیرفته شده است

 .)422

نظریه و مدل ذی نفع1 

نظریه ذی نفع داللت بر وضعیتی دارد که هیئت مدیره، تعادل بخش یک سازمان به عنوان حامی منافع 

طیفی از گروه های مشارکت کننده در سازمان و جامعه است تا صرفاً حامی مالکان یا مدیران. با ترکیب ذینفعان 

مختلف در هیئت مدیره، انتظار می رود که سازمان ها به احتمال زیاد به منافع اجتماعی گسترده تر از منافع محدود 

یک گروه پاسخ دهند. این منجر به ایجاد نقش سیاسی برای هیئت های مذاکره کننده و حل و فصل منافع بالقوه 

متضاد گروه های ذینفع مختلف به منظور تعیین اهداف سازمان و تعیین سیاست ها می شود. نظریه سهامداران 

عمدتاً در بحث های حکمرانی شرکتی در بخش خصوصی به عنوان جایگزینی برای مدل های سنتی سهامداران 

توسعه یافته است؛ جایی که بحث های جدی در مورد مطلوبیت و پیامدهای احتمالی آن وجود داشته دارد. اصول 

شمولیت نظریه ذینفع در بخش های عمومی و غیرانتفاعی کمتر بحث برانگیز است و در حال حاضر متداول شده 

1. Stakeholder Theory & Model
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است. مثال خوب این موضوع مدارس دولتی1 در انگلستان است. این مدارس که 93 درصد مدارس بریتانیا را 

شامل می شوند، تغییراتی در مجمع عمومی خود اعمال کرده اند. در مجمع عمومی مدارس، والدین دانش آموزان، 

معلمین، مقامات محلی حوزه آموزش و خیرین داوطلب در امر کمک رسانی به مدارس، اعم از کلیسا محلی و 

یا اشخاص خیر، عضو مجمع عمومی آن ها شدند. این در حالی است که طبق قانون خیریه2  این کشور، فعالیت 

بخش داوطلبانه در هیئت مدیره ممنوع شده، ولی این موضوع در قبال مدارس مستثنی شده است. 

حال در باب سایر ذی نفعان در بخش تعاون، حضور بسیاری از ذی نفعان عرصه عمومی جهت فعالیت در 

تعاونی ها دیده نشده است. مثاًل زنان یا جوانان سهم مشخصی از حضور در هیئت مدیره ندارند. این در حالی 

است که مجمع عمومی اتحادیه بین المللی تعاونی ها در سال 1996 توصیه کرده که تعاونی ها در هیئت مدیره 

خود، سهم خاصی به زنان اختصاص دهند. به طور رادیکال تر و آوانگاردتر، تعاونی های چندذینفعی3 در تحقق 

این هدف بیشتر نقش ایفا کرده اند. همچنین تعاونی های اجتماعی در ایتالیا از مدل ذی نفعی برای تعاونی های 

خود استفاده کرده اند. 

در باب مدل ذی نفعی، دو کشور هند و ایتالیا، دستآوردهای نوینی دارند. در هند، تعاونی های بزرگ که 21 

عضو هیأت مدیره دارند، باید حداقل دو عضو ثابت زن داشته باشند. همچنین تسهیالتی برای تعاونی در صورت 

مشارکت جوانان در امر اداره تعاونی ها دیده شده است )Veerakumaran, 2013, pp. 456-460(. همچنین در 

ایتالیا، با ابداع تعاونی های اجتماعی، مشارکت خیریه ها و بخش های دولتی در امر فقرزدایی و کمک به محرومین 

در قالب تعاونی افزایش داشته است. در این نوع تعاونی ها، کار داوطلبانه نیز سهم جدی در پیشبرد اهداف 

محرومیت زدایی تعاونی ایفا می کند )اندیشکده تعاون و توسعه، 1400، صص. 36-57(.

نظریه هژمونی مدیریتی4 

این نظریه به تز بِرل و مینز در سال 1932 باز می گردد5. این نظریه بیان می کند که درست است سهامداران 

1. State-Funded Schools
2. Charity Law
3. Multistakeholder
4. Managerial Hegemony Theory
5.  See: Berle, A.A. and Means, G. C. )1932( The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New 
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به طور قانونی مالک شرکتند، ولی اداره کننده آن نیستند. لذا باید امور اداره شرکت به افرادی با دانش مدیریتی 

واگذار شود. ادعای برل و مینز با شواهد تجربی مطالعه میس در سال 1971 تکمیل شد1. هیئت مدیره تنها در 

استراتژی های شرکت مداخله می کنند، مگر در شرایط بحرانی و حتی این مسئولیت، یعنی برنامه ریزی راهبردی 

برای هدایت یک شرکت، باید بر عهده رئیس شرکت )مدیرعامل(2 باشد. داللت این نظریه برای تعاونی ها هم 

بدان معنی است که اداره تعاونی نباید توسط اعضای باشد. بلکه امر مدیریتی یک موضوع تخصصی است و 

فردی با تخصص و مهارت باال باید تعاونی را اداره کند؛ لذا در هیئت مدیره باید افراد با تخصص باال نیز وجود 

داشته باشند. از انی جهت است که این نظریه به مدل پاک کن-مهر معروف است. یعنی مدیر حرف اول و آخر را 

می زند و هیأت مدیره حامی و مشاور وی در برنامه ریزی های کالن است. البته این نظریه از حیث کسب مشاوره، 

قرابت زیادی به نظریه مباشر نیز دارد ولی به صورت بنیادین از آن متمایز است. در تعاونی ها نیز، عموماً مشکل 

این است که بسیاری از اعضا، میل به مشارکت در فعالیت تعاونی ندارند و یا تخصص کافی برای این نظارت 

ندارند. لذا حضور افراد متخصص در هیئت مدیره و یا به عنوان مدیرعامل می تواند پیروی از نظریه هژمونی 

مدیریتی قلمداد شود. 

در این زمینه نیز قانون هند و آلمان نوآوری و دستآوردهای مهمی داشته اند. در این دو کشور، تعاونی ها 

می توانند از اعضا ارتقا بخشMunker, 2013, pp. 422-423( 3( یا متخصص در هیأت مدیره خود استفاده 

کنند، بدون این که الزم باشد فرد سهامدار یا عضو تعاونی باشد. این افراد که عموماً از تخصص باالیی برخوردارند 

می توانند در پیشبرد اهداف تعاونی به شکل حرفه ای و با بهره گیری از دانش روز، ایفای نقش نمایند.

York.
1.  Mace, M. )1971( Directors: Myth and Reality, Harvard University Press, Cambridge MA.
2.  Chief Executive
3.  Promoting Member
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جدول مقایسه ای 

اعضای هیأت منافعنظریه
مدل مربوطهنقش هیأت مدیرهمدیره

مالکین/اعضا و مدیران نظریه کارگزار
نماینده اعضا/مالکیندارای منافع متفاوتند. 

همرنگی )پیروی(:
1- نگهبانی از منافع مالکین 

نظارت بر مدیر
2- بررسی میزان تبعیت  )از 

تصمیمات(

مدل پیروی

مالکین/اعضا و مدیران نظریه مباشر
متخصصیندارای منافع مشترکند.

ارتقا عملکرد:
1- اضافه کردن ارزش به 
استراتژی ها و تصمیمات

2- شریک/حامی مدیران در 
تصمیمات

مدل مشارکت

اعضا/بخش عمومی نظریه دموکراتیک
منافع متفاوت دارند. 

نماینده عضو/شخص 
عامی

سیاسی:
1- نمایندگی منافع اعضا

2- تصمیم سازی
3- نظارت بر مدیران

مدل دموکراتیک

ذی نفعان دارای منافع نظریه ذی نفع
نماینده ذی نفعانمتفاوتند. 

سیاسی:
1- تعادل میان نیاز ذی نفع

2- تصمیم سازی
3- نظارت بر مدیران

مدل ذی نفع

نظریه وابستگی 
منابع

سهامداران و سازمان 
منافع متفاوت دارند. 

توسط سهامداران 
مهم انتخاب می شوند. 

گسترش مرزها:
1- حفاظت از منابع برای بقا
2- تنظیم روابط سهامداران
3- چشم انداز بیرونی برای 
جذب سرمایه گذار جدی

مدل پذیرش همکار

نظریه هژمونی 
مدیریتی

اعضا/مالکین منافع 
نماینده اعضا/مالکینمتفاوت دارند. 

نمادین:
1- تصویب تصمیمات

2- مشروعیت بخشی به 
مدیر به عنوان قدرت حقیقی 

سازمان

مدل پاکن-ُمهر1 

1. Stamp-Rubber
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توصیه های سیاستی

قبل از ورود به بحث توصیه های سیاستی، باید بدانیم که مفهوم حکمرانی تعاونی، همانطورکه در ابتدای 

مطلب نیز گفته شد، یک مفهوم عاریه ای از ادبیات مرتبط با حکمرانی شرکتی است که بیشتر توسط کورنفورث 

بسط یافته است. استدالل کورنفورث نیز این است که حکمرانی تعاونی بایستی از یک چشم انداز متناقض و 

ترکیب شده از نظریات موجود در حوزه  حکمرانی شرکتی پیروی کند تا اهداف مربوط به تعاونی که متفاوت از 

یک شرکت خصوصی است، بهتر محقق گردد. 

تجربه کشورهایی همچون آلمان، هند، هلند، ایتالیا و حتی فرانسه نشان می دهد که مفاهیم مرتبط با 

حکمرانی تعاونی به نحوی از انحا در قوانین و مقررات این کشورها گنجانده شده است. در این زمینه آلمان و 

هند پیشتاز بوده و نوآوری هایی از خود نشان داده اند. برخی از این تجربیات نشان می دهد که بجز مدل کارگزار 

و مباشر که مدل هایی سنتی در حوزه حکمرانی شرکتی محسوب می شوند، سایر نظریات و مدل ها در قوانین و 

مقررات بخش تعاونی کشورها به شکلی گنجانده شده است که هر تعاونی متناسب با نوع فعالیت و نوع عضو 

خود، بتواند مدل و یا نظریه مطلوب را در پیش گیرد. البته نشانه ای از این که این اقدام یا اقدامات، آگاهانه صورت 

گرفته، هنوز توسط نگارنده یافت نشده است؛ اّما شواهد ما را به سمت و سوی این نکته سوق می دهد که 

گنجاندن مفاهیم حکمرانی تعاونی و حکمرانی شرکتی در قوانین بخش تعاون تعداد زیادی از کشورها نمی تواند 

تصادفی باشد. در انتها، درس آموزه های مستخرج از متن حاضر را می توان در موارد ذیل خالصه نمود:

جهــت تحقــق بهتــر مــدل دموکراتیــک و بســط دموکراســی مســتقیم، بهتــر اســت در »الیحــه     

اصالحیــه قانــون تعــاون« ایــران نیــز بــرای تعاونی هــای کوچــک مقیــاس، کــه کوچــک مقیــاس بودن 

آن نیــز بایســتی تعریــف شــود، مفــری بــرای تحقــق دموکراســی مســتقیم دیــده شــود. هیــأت مدیــره و 

رکــن بازرســی در بســیاری از تعاونی هــای کوچــک 7 نفــره یــا کمــی بیشــتر، نــه تنهــا فایــده ای نــدارد، 

بلکــه اســباب افزایــش هزینه هــای تعاونــی و ایجــاد مشــکل در اداره آن را در پــی دارد. لــذا حــذف دو 

رکــن مربوطــه ســبب بســط مــدل اداره دموکراتیــک در تعاونی هــای کوچــک خواهــد شــد. 

جهــت تحقــق مــدل پذیــرش همکار، بهتــر اســت مفهــوم ســهامداری ممتــاز و ســهامدار کارآفرین     
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ــرمایه گذار در  ــای س ــور اعض ــر حض ــن ام ــود. ای ــده ش ــز گنجان ــاون نی ــون تع ــالح قان ــه اص در الیح

مجموعــه تعاونی هــا را ســبب می شــود. همچنیــن ایــن امــر در توســعه تعاونی هــای دانــش بنیــان و 

ــد مؤثــر واقــع گــردد.  کارآفریــن می توان

ــان      ــان و جوان ــای زن ــکیل تعاونی ه ــرای تش ــذاری ب ــان، ارزش گ ــدل ذی نفع ــق م ــت تحق جه

می توانــد مفیــد فایــده گــردد. حضــور خیریه هــا و ســمن ها و بخش هــای دولتــی بــه عنــوان ســهامداران 

تعاونی هــای اجتماعــی، تجربــه ای کــه می توانــد اهــداف اجتماعــی تعاونی هــا را بهتــر از قبــل محقــق 

ســازد. مهاجریــن، زباله گردهــا و زنــان سرپرســت خانــوار می توانــد جامعــه هــدف مــدل ذی نفعــان باشــد. 

در نهایت، جهات ایجاد بسترهای الزم برای تحقق مدل استیالی )هژمونی( مدیریتی یا همان مدل پاک 

کن-مهر که داللت بر فعالیت اقتدارآمیز مدیر به عنوان مهمترین رکن مجموعه دارد، بایستی سازوکار در نظر 

گرفته شود تا اعضا ارتقابخش بتوانند با تخصص خود، بستر الزم برای مشاوره برای مدیران را نیز فراهم آورد. 

البته این اقدام قرابتی نیز با نظریه مباشر دارد ولی مفاهیم پایه ای آن سنخیت با مدل تبعیت و پیروی پیدا نمی کند. 
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مقدمه

طبق اعالم سازمان بین المللی کار، در سراسر جهان حداقل 67 میلیون 
کارگر خانگی فعالیت می کنند، که بیش از چهار پنجم آنها زن هستند. این چهره 
زنانه کار خانگی در جهان تا جایی غلبه دارد که از هر 25 زن کارگر در جهان، 
یک نفر کارگر خانگی است. این جمعیت قابل توجه، پیرو برخی دالیل 

کشورهایی  درآمد  افزایش  مانند  منطقه ای 
چون دولت های عربی حاشیه خلیج فارس و 
تشدید پیری جمعیت در کشورهای توسعه 
یافته در قاره آمریکا و اروپا متمرکز شده اند. 
همچنین افزایش اشتغال زنان، ارتقاء امید به 
زندگی، کاهش باروری و تقاضای روزافزون 
طور  به  نیز  خانواده  در  مراقبتی  خدمات 
افزایش  موجب  کشورها  تمام  در  میانگین 

تعداد کارگران خانگی شده است. 

کار خانگی طیف وسیعی از خدمات شامل آشپزی، نظافت و کارهای 
عمومی منزل، شست و شو و اتو کردن البسه، مراقبت از کودکان، سالمندان و 

معلولین، باغبانی، رانندگی و بسیاری از موارد دیگر را در بر می گیرد. 

حقوق کار تنها برای 10 درصد از کارگران خانگی در   
سراسر جهان اجرا می شود.

کارگران خانگی تنها 40 درصد از میانگین دستمزد کشور   
محل کار خود را دریافت می کنند.

 اگر تمام کارگران خانگی جهان در یک کشور باشند، آنجا   
دهمین رتبه تامین فرصت شغلی را کسب می کند.
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کارگران خانگی این وظایف متعدد را در منازل و برای اشخاص حقیقی 
و یا شرکت ها انجام می دهند. 

اکثر این کارگران به کشورهای دیگر به ویژه همسایه های مجاور مهاجرت 
می کنند. به طور مثال در آمریکای التین از پرو به شیلی، از پاراگوئه به آرژانتین 
و از نیکاراگوئه به کاستاریکا؛ در آفریقا از لسوتو و زیمبابوه به آفریقای جنوبی 
و از سومالی و اوگاندا به کنیا؛ در اروپا از اوکراین تا لهستان، از مولداوی تا 
ایتالیا و از فدراسیون روسیه و کشورهای بالتیک تا فندالند در جستجوی کاری 

مناسب میان مرزها جابجا می شوند.

 انجام امور خانگی در مقابل دریافت دستمزد، ممکن است به ظاهر شغلی 
عادالنه محسوب شود، اما وقتی به شرایط کار این افراد رجوع می کنیم، با چهره 
متفاوتی روبرو خواهیم شد. آمارها حاکی از آن است که نزدیک به یک سوم 
کارگران خانگی در جهان به طور غیررسمی و خارج از مقررات ملی و جهانی 
کار فعالیت می کنند. آنها اغلب به خدمات اولیه بهداشتی، امنیت روانی، جسمی 

و جنسی دسترسی ندارند. 

در  خانگی  کارگر  میلیون   11 کار،  بین المللی  سازمان  تخمین  طبق 
کشورهای خارجی زندگی می کنند. اغلب این افراد اقامت قانونی در کشور 
میزبان ندارند و به صورت تمام وقت یا پاره وقت در ساعات طوالنی در روز 

ملزم به ارائه انواع خدمات هستند.

به همراه محدودیت در رفت و آمد در  این کار طاقت فرسا و بی وقفه 
کشوری ناشناس و غریب، انزوا و محدودیت را برای کارگر به دنبال دارد. 
این انزوا عالوه بر محدودیت در روابط اجتماعی، زمینه انواع سوء استفاده از 
سوی کارفرما را فراهم نموده و در مقابل امکان هر گونه چانه زنی را از کارگر 

سلب می کند.

در سال های اخیر، نهادهای بین المللی کارگران خانگی را به عنوان یک 
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مسأله فرهنگی-اجتماعی مورد توجه قرار داه اند. تصویب کنوانسیون )شماره 
189( در سال 2011  و توصیه نامه )شماره 201( در همان سال نقطه عطفی 
در ایجاد حمایت قانونی از این کارگران است و انگیزه بزرگی در ارزیابی، 

شناخت و حمایت از حقوق آنها ایجاد می کند. 

متقاضیان اصلی کار خانگی زنان:
1. جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام: 24 درصد
2. اروپای شمالی، جنوبی و شرقی: 22.1 درصد

3. کشورهای عربی: 19 درصد

در کنوانسیون شماره 189، تعاونی ها به کارگران خانگی کمک می کنند تا 
سازمان دهی پیدا کنند. در این کنوانسیون کار خانگی عبارت است از: »کاری 
که در خانه یا برای خانوار انجام می شود.« همچنین در تعریف کارگر خانگی 
می گوید: »هرکسی که در شغلی در یک خانه فعالیت کند.« این اسناد خواستار 
تدابیری برای حصول اطمینان از برخورداری کارگران خانگی و کارفرمایان 
آنها از آزادی اجتماعی و به رسمیت شناختن مؤثر حق چانه زنی گروهی است. 
و در نهایت حق کارگران خانگی را برای تاسیس و پیوستن به سازمان ها، 

فدراسیون ها و کنفدراسیون های انتخابی خود به رسمیت می شناسد. 

در این شرایط، شرکت های تعاونی می توانند در انواع قالب های رایج به 
ویژه نوع کارگری در کشورهای مبدأ و مقصد برای ارتقاء معیشت و بهبود 
شرایط کار راهگشا باشند. یک تعاونی می تواند هم با ایجاد فرصت شغلی 
شرافتمندانه کارآفرینی کرده و در نقش کارفرما ظاهر شود و هم می توانند به 
عنوان نماینده کارگران با کارفرما و دولت رایزنی کرده و صدای آنها را تقویت 
کنند تا بتوانند حقوق خود را استیفاء نمایند. در این نوشتار برآنیم تا با مرور 
تجربیات بین المللی تعاونی ها و اجرای مدل تعاونی  در شرکت های کسب و کار  

به نقش امر تعاون در بهبود شرایط اشتغال بپردازیم. 
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انواع تعاونی ها چه مزایا و امکاناتی را می توانند برای کارگران 
خانگی فراهم کنند؟

تعاونی های کارگری می توانند:

با تبدیل به اتحادیه های صنفی راه چانه زنی را برای بهبود شرایط کار   
کارگران باز کنند.

کمک به دسترسی به گروهی از مشاغل در تعاونی  

امکان مذاکره برای کارگران در مورد مفاد قراردادها و سایر شرایط کار به   
ویژه ساعت و دستمزد

ایجاد فرصت هایی برای کسب مهارت های جدید  

 فراهم نمودن خدماتی چون: تسهیالت مالی و مشاوره حقوقی  

فضایی برای تجربه خودگردانی دموکراتیک و کسب مهارت های مدیریتی  
نمونه: اسپانیا

پیرو اصالحات قانون تامین اجتماعی در سال 2011، تعاونی هایی برای 
زنان کارگر خانگی در منطقه والنسیا تأسیس شدند. بر اساس اصالحات 
قانونی، کلیه کارگران خانگی حتی آنهایی که فقط چند ساعت در ماه کار 

می کنند باید از طریق قرارداد کار مناسب استخدام شوند. 
از  و  بوده  برخوردار  اجتماعی  تامین  خدمات  از  تعاونی  این  اعضاء 
آموزش حرفه ای  و  مالی  کودک، حمایت  از  مراقبت  تسهیالتی چون 
برخوردارند. تعاونی کارگران خانگی لوانته والنسیا توسط 15 زن، نخستین 

تعاونی کارگران خانگی در منطقه والنسیا است.
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تعاونی ها و اتحادیه  های اعتباری می توانند:

دسترسی الزم به خدمات مالی کم هزینه را فراهم کنند. یک نمونه موفق 
آن در آسیا، اتحادیه اعتباری مهاجران در هنگ کنگ است که یک اتحادیه 
اعتبار برای مهاجرین آسیایی فعالیت می کند. ساختار آن سازوکاری برای 

جلوگیری از هزینه های باالی انتقال پول فراهم می کند. 

این اتحادیه در سال 2006 با هدف ایجاد یک مکانیسم امن و قانونی 
انتقال دارایی های اعضاء خود که شاغل در هنگ کنگ  برای نگهداری و 
هستند، تشکیل شد. این ساختار همچنین برای مهارت افزایی و افزایش آگاهی 
مهاجران در مورد مدیریت صحیح مالی و دارایی و کم به ادغام دارایی آنها در 

کشور مبدأ کارایی الزم را دارد. 

تعاونی های مصرفی می توانند:

با ارائه خدمات مورد نیاز خانواده ها در منزل و به کارگیری اعضاء خود 
به عنوان سودی دو جانبه را برای اعضاء خود و جامعه مورد تعامل خود ایجاد 
می کنند. پیرو این فعالیت، واسطه ها و آژانس های کاریابی نیز حذف می شوند. 
در اینجا ما به تفاوت هزینه های واسطه ها یا به خود کارگر تعلق می گیرد و یا 

به عنوان ثروت جمعی در صندوق تعاونی باقی می ماند.
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این اتحادیه در سال 2006 با هدف ایجاد یک مکانیسم امن و قانونی 
انتقال دارایی های اعضاء خود که شاغل در هنگ کنگ  برای نگهداری و 
هستند، تشکیل شد. این ساختار همچنین برای مهارت افزایی و افزایش آگاهی 
مهاجران در مورد مدیریت صحیح مالی و دارایی و کم به ادغام دارایی آنها در 

کشور مبدأ کارایی الزم را دارد. 

تعاونی های مصرفی می توانند:

با ارائه خدمات مورد نیاز خانواده ها در منزل و به کارگیری اعضاء خود 
به عنوان سودی دو جانبه را برای اعضاء خود و جامعه مورد تعامل خود ایجاد 
می کنند. پیرو این فعالیت، واسطه ها و آژانس های کاریابی نیز حذف می شوند. 
در اینجا ما به تفاوت هزینه های واسطه ها یا به خود کارگر تعلق می گیرد و یا 

به عنوان ثروت جمعی در صندوق تعاونی باقی می ماند.

ما می توانیم!

یک تعاونی نظافت زنان که توسط زنان مدیریت شده و تحت تملک آنها 
است، در بروکلین نیویورک در سال 2006 تاسیس شد. این تعاونی اکنون با 
درآمدزایی ساالنه حدود 600 هزار دالر ایاالت متحده آمریکا و بیش از 1500 

مشتری به ارائه خدمات خانگی و نظافت می پردازد. 

در اینجا نظام عادالنه ای از پرداخت دستمزدها اجرا می شود، که 100 درصد 
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دستمزد را بدون هیچ واسطه و کسری به اعضاء پرداخت می کند. در مقابل اعضاء 
نیز وظیفه دارند که در جلسات منظم سازمانی شرکت کنند و ماهانه 3 ساعت 
را برای بازاریابی در فروشگاه تعاونی اختصاص دهند. این بازاریابی به اقتضاء 
محصول و تصمیم گیری هیئت مدیره می تواند روش های متعدد تبلیغات از قبیل 
اداره یک غرفه در نمایشگاه، مدیریت یک میز در کنار خیابان، پخش آگهی های 
تبلیغاتی خانه به خانه، توزیع کوپن در محله ها و ... باشد. این تعاونی همچنین در 
جهت مهارت افزایی کارکنان خود به برگزاری کالس های آموزشی به ویژه زبان 

انگلیسی نیز می پردازد.

مراقبت از مشتریان در منزل

تعاونی همکاران مراقبت در منزل بزرگترین تعاونی کارگران خانگی در 
ایاالت متحده آمریکا است. این تعاونی در واقع یک آژانس مراقبت در منزل برای 
سالمندان، معلولین و مبتالیان به بیماری های مزمن است که در سال 1985 تأسیس 
شد، تا با ارائه فرصت های شغلی مطمئن برای کارگران خدمات مراقبتی، مراقبت 

در خانه را با کیفیت به مشتریان ارائه دهند. 

این ساختار با 12 بهیار شروع به کار کرد. اما روند توسعه خدمات این تعاونی 
آن قدر گسترش یافته که امروز با 2000 نفر پرسنل فعالیت می کند. این تعاونی یک 
برنامه توسعه نیروی انسانی برای کارفرمایان دارد، که ساالنه برای بیش از 600 زن 
کم درآمد و بیکار آموزش رایگان ارائه می دهد و به عنوان محرک موثری در ایجاد 

اشتغال برای جامعه مطرح می شود. 
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مقدمه

عرصه های  در  آنها  بکارگیری  بین المللی،  فناوری های  عظیم  گستره 
امری  ترقّی  و  حیات  ادامه  بقا،  جهت  اقتصادی  فعالیت های  گوناگون 
اجتناب ناپذیر نموده است؛ تعاونی های پلتفرم نمونه ای از این فناوری های نوین 
بین المللی است که فعالیت تعاونی ها بر بستر پلتفرم را فراهم نموده است؛ این 
در حالی است که پلتفرم از دیدگاه بین المللی گاهًآ همان اینترنت معنا می شود و 
به عنوان پایه ای ضمن شبکه ای مشترک با قوانین منسجم برنامه ریزی شده، عمل 
می کند و به صورت کلی خود مشتمل بر دو نوِع زنجیره بلوکی )پیچیده تر( و 
غیر زنجیره بلوکی )ساده تر نظیر اینترنت اشیاء( در نظر گرفته می شود؛ خدمات 
وب آمازون و گوگل درایو، نمونه هایی از پلتفرم های بزرگ بین المللی هستند

پیام های کلیدی:

فناورِی     استارت آپ های  از  جدیدی  نوع  پلتفرم:  تعاونی های 
مبتنی بر اقتصاد مشارکتی و دیجیتال 

فرصت ویژه ایجاد و ارتقاء تعاونی های پلتفرم ملی و بین المللی    
در پی شیوع کرونا

لزوم توجه به سختی چارچوب های نظارت بر اقتصاد دیجیتال    
با توجه به ناامنی حریم خصوصی، سرعت باالی تغییر و طبیعت 

متنوع پلتفرم های اینترنت
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تعاونی های پلتفرم

بر اساس مقاله ارائه شده توسط اد مایو، دبیر کل تعاونی های انگلستان و 
معاون رئیس تعاونی های اروپا با عنوان ” اتحادیه بین المللی تعاون و تعاونی های 
پلتفرم ” که به درخواست اتحادیه بین المللی تعاون در فوریه سال 2019 تدوین 
شده، تعاونی های پلتفرم نوع جدیدی از استارت.آپ های فناوری و مشاغل 
تجاری – اقتصادِی مبتنی بر اقتصاد مشارکتی و دیجیتال به عنوان جایگزینی 
مطرح برای تعاونی های کنونی، است که ضمن بهره گیری از مدلی عادالنه  
در زمینه مالکیت و کنترل جمعی، به واسطه بسترها و کانال های دیجیتال 
و شبکه سازِی افراد و دارایی ها، برای تعامل یا مبادله کاالها و/ یا خدمات، 
برآورده ساختن نیازها و مطابق با بیانیه هویت تعاونِی اتحادیه بین المللی تعاون 
فعالیت می کنند. به استناد این مقاله، تعداد تعاونی های پلتفرم فعال یا در حال 

ظهور در سراسر دنیا، بر اساس تخمینی حدود 290 مورد اشاره شده است. 

سبقه طرح و تأسیس تعاونی های پلتفرم

 شکل گیری تعاونی های پلتفرم، به سال 2015 در پی گرد هم آیِی بالغ بر 
هزاران نفر از فعاالن، کارآفرینان، وکال، سرمایه داران و دانشگاهیان در مدرسه 
جدید نیویورک در ادامه  ادامه کنفرانس های برگزارشده ی این مدرسه در زمینه 
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کار و زیرساخت های دیجیتال سال 2009، بر می گردد؛ مدرسه نیویورِک واقع 
در شهر نیویورک ایاالت متحده امریکا، نوع جدیدی از دانشگاه است که در 
سال 1919 تأسیس شده و از همان ابتدا تالش داشته است با استفاده از ذهن 
مترقّی دانشجویان برگزیده خود، بکارگیری جدیدترین و آخرین شیوه های 
حل مسائل، ضمن جمع آوری نظرات محققان، هنرمندان و طراحان برجسته، 

به بررسی مسائل مطرح و روز جوامع بپردازد. 

مضافاً اینکه مفهوم و اصطالح تعاونی های پلتفرم، نخستین بار توسط ترِبِر 
شولتز فعال، محقق و دانشیار فرهنگ و رسانه مدرسه جدید نیویورک در 
دسامبر 2014 مطرح و چارچوب نظری آن توسط وی توسعه داده شده است. 
شولتز، که بنیان گذار کنفرانس های مؤثر عرصه ی دیجیتال این مدرسه از سال 
2009 است، تعاونی های پلتفرم را راهی جهت پیوستن به جنبش های تعاونی 
با بازارهای کار آنالین معرفی کرده است. پس از او، ناتان اِشنایدر، استادیار 
مطالعات رسانه ای دانشگاه کلرادو بلدر ایاالت متحده امریکا و فعال در زمینه 
بررسی مدل های مالکیت دموکراتیک و حاکمیت برای پلتفرم های آن الین و 
پروتکل  ها، در مستندسازی توسعه نمونه های عملِی تعاونی های پلتفرم، نقش 

برجسته ای داشته است.

مزایای تعاونی های پلتفرم در قیاس با سایر تعاونی ها

تعاونی های پلتفرم که ذیل اقتصاد مشارکتی و دیجیتال قرار می گیرند به 
واسطه کدگذاری، عناصر تعاونی و نیز به واسطه ارزش افزوده ایجادشده به 
واسطه عناصر شبکه دیجیتال، از دیگر تعاونی ها و فعالیت های اقتصادی متمایز 
می شوند. هوارد بردسکی - بنیان گذار، رییس و مدیرعامل شرکت  خصوصِی 
شرکای جهانی سی سی ای امریکا )متشکل از 14 شرکت تعاونی در زمینه 
خدمات خانوادگی( و معرفی شده به عنوان رهبر تجارِت دهه20 قرن بیستم 
میالدی -  تعاونی های پلتفرم را فرصتی جهت مشارکت منصفانه کلیه افراد در 
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اقتصاد دیجیتال ضمن برخورداری از خدمات با کیفیت باال و به روز می  داند. 

در همین راستا در سال 2018، به دنبال تأیید اتحادیه بین المللی تعاون از 
تعاونی های پلتفرم در نوامبر سال 2017 در قالب ارائه قطعنامه ای با عنوان ” 
تعاونی های پلتفرم ” ، یک برنامه بین المللِی حمایت از این تعاونی ها با تمرکز 
بر کار، عزت و ایجاد فرصت برای مردم آسیب پذیر و محروم در اقتصاد که 
بودجه اولیه و اصلی آن توسط بنیاد گوگل.اُآر.جی تأمین می شد، راه اندازی 
گردید. الزم به ذکر است در قطعنامه تعاونی های پلتفرم، که در مجمع عمومی 
اتحادیه بین المللی تعاون در کشور مالزی و با آراء موافق حداکثر اعضاء، به 
تصویب رسیده است، ضمن اینکه از تعاونی های پیشرو و فعال در عرصه 
تعاونی های در حال ظهورِ پلتفرم، تقدیر به عمل آمده است، تمرکز اغلب 

تعاونی ها بر مدل های تجاری پیشین مورد نقد واقع شده است. 

همچنین فعالیت های برخی تعاونی های کارگری انگلستان نظیر جنبش 
عمل، به منزله شتاب دهنده برای اجرای تعاونی های پلتفرم در همان سال، 
مورد توجه هستند. این اقدامات را می توان، به عنوان مزیتی برای این دسته 
از تعاونی ها نام برد. مضافاً اینکه پس از شیوع کرونا و با توجه به آسیب 
واردشده به اقتصاد کلیه کشورها و کاهش صادرات، فرصت ویژه توجه به این 

تعاونی ها، بیش از پیش فراهم آمده است.    

خاطرنشان می سازد توجه به مزایای مذکور در کنار توجه به تهدیدات 
مرتبط با محیط های بر بستر وب، امری ضروری و منطقی است؛ چرا که 
بکارگیری چارچوب های نظارت در اقتصاد دیجیتال با توجه جهانی بودن، 
سرعت باالی تغییر و طبیعت متنوع پلتفرم های اینترنت، امری پیچیده است 
و همزمان، نگرانی های روزافزون در زمینه حریم خصوصی و ایمنی را به 

دنبال دارد.
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نمونه هایی از تعاونی های پلتفرم بین المللی

1. آپ و گو

تعاونی آپ و گو، یک تعاونی پلتفرمی است که مرکز اصلی آن در شهر 
نیویورِک ایاالت متحده امریکا، واقع و فعالیت اصلی و تخصصی آن به  ویژه 
کارکنان زن آن، در زمینه مشاغل نظافتی است که آن را به ازای دریافت قیمت 
و هزینه ای صادقانه ضمن برقراری روابط دوستانه انجام می دهند؛ به گونه ای 
که پس از یک بار استفاده از خدمات آنها، مشتری دائم آنها خواهی بود. مضافًا 
اینکه امکان رزرو متخصص نظافت مشخص و قابل اعتماد خود، نیز از قبل 
برای زمانی مشخص فراهم است. نکته قابل توجه و متمایز در فعالیت این 
تعاونی، ارتباط میان کارکنان آن است که از یکدیگر در ارائه بهترین خدمات به 

متقاضیان، حمایت و پشتیبانی می کنند.

گسترده  فرآیند  طی  گو  و  آپ  تعاونی  کارکنان  می سازد  خاطرنشان 
درخواست، مصاحبه، آموزش و نظافت آزمایشی تعیین و انتخاب می شوند. 
رعایت استانداردهای دقیق کیفیت، آموزش گسترده، سعی بر استفاده حداقلی 
از محصوالت بهداشتی غیرسّمی و روش های ایمن و پایدار از دیگر مزایای 
این تعاونی در راستای دستیابی به موفقیت، بسیار اثرگذار بوده است. از طرفی 
چنانچه مشتریان از خدمات نظافتِی ارائه شده راضی نباشند، تعاونی آپ و گو، 
خود را ملزم به نظافت مجدد بدون دریافت هزینه اضافی می داند. همچنین 
بخش عمده و غالب درآمد به دست آمده مابه ازای هر نظافت یا حتی پس از 
رزرو متخصص نظافت، به متخصصان نظافت پرداخت و مابقی آن )تنها پنج 
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درصد(، صرف هزینه های نگهداری پلتفرم می شود. 

پس از شیوع کرونا، تعاونی آپ و گو ضمن الزام عملیاتی و سخت گیرانه 
ارائه  به  همچنان  مشتریان،  و  متخصصان  برای  بهداشتی  دستورالعمل های 
خدمات می پردازد؛ نظیر اینکه متخصصان نظافت ملزم هستند ضمن دریافت 
گواهینامه مربوط به محافظت های ایمنی بهداشتی، حین نظافت از دستکش 
و ماسک استفاده نمایند و در صورت حتی احساس مریضی، در محل کارِ 
دعوت به عمل آمده حضور نیابند. مشتریان نیز در صورت احساس مریضی، 
باید قرار مالقات را در اسرع وقت ملغی نمایند و در صورت عدم رعایت این 
مسأله، تعاونی، اجازه لغو حضور متخصصان خود را دارد. خاطرنشان می سازد 
ضمن اینکه مسئولیت و عواقب ناشی از ارائه خدمات در ایام کرونا، پیشتر 
خدمت متقاضیان هشدار داده می شود و آنها می بایست مسئولیت این خطر را 

در نهایت بپذیرند. 

2.رِزونِیْت

رزونیت از جمله تعاونی های پلتفرم های پیچیده مبتنی بر زنجیره بلوکی 
و فعال در عرصه موسیقی است که کنترل دموکراتیک آن به صورت هم زمان 
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به ترتیب توسط هنرمندان )سهم چهل و پنج درصدی(، شنوندگان )سهم سی 
و پنج درصدی( و کارگران )سهم بیست درصدی( صورت می گیرد؛ فلذا یک 
تعاونی چندذینفعی است و تالش دارد به توزیع عادالنه و منصفانه آثار هنری 

سازندگان موسیقی بپردازد.

رزونیت به دنبال ایجاد اقتصاد موسیقی جدید بر اساس انصاف، شفافیت 
و همکاری است و تاکنون توانسته در قیاس با سایر خدمات دهندگاِن عرصه 
موسیقی، موفق به ارائه خدماِت بیش از دو و نیم برابر شود. نکته قابل توجه 
آنکه هزینه های دریافتی بابت هر نمایش، به طور مستقیم به هنرمندان پرداخت 

می گردد. 

سبقه تعاونی های پلتفرم در ایران

از آنجا که سبقه شکل گیری و تأسیس تعاونی های پلتفرم در دنیا به 
سال های اخیر برمی گردد، فلذا در ایران نیز این تعاونی ها شناخته شده نبوده 
و به نظر می رسد در قالب تعاونی صرفاً یک مجموعه فعال در کلیه شاخه ها 
)کاالهای دیجیتال اعم از موبایل، تبلت، لپ تاپ و ...، لوازم خانگی شامل 
تلویزیون و یخچال فریزر و کاالهای دست دوم( به نام تعاونی مارکت در 
حال فعالیت است و از عمر آن، تنها یک سال می گذرد. این در حالی است 
که به زعم کارشناسان این عرصه، فعالیت آن نیز تاکنون در خور توجه نبوده 
و از کفایت و شایستگی مکفی، برخوردار نمی باشد. الزم به اشاره است در 
بستر پلتفرم، فعالیت های بسیار و موفقی آن هم در عرصه های مختلف و در 
پهنه گسترده نظیر دیجی کاال، اسنپ و ... در حال انجام است لیکن در قالب 
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تعاونی نیستند.

بسته سیاستی پیشنهادی

استفاده از نظرات متخصصین مربوطه در قالب انجام مصاحبه و     
برگزاری نشست ضمن توجه به مسائل حوزه امنیت مّلی جهت 
پیاده سازی و ارتقای کّمی و کیفِی تعاونی های پلتفرم مّلی در پی 
فرصت ایجادشده از بهره گیری از این دسته تعاونی ها در ایام کرونا 
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تعاونی های  فیلم سازی 
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بولتن سیاستی تعاون در نظر دارد تا موضوعات مهم و جذاب حوزۀ 
تعاون کشور را جهت آشنایی بیشتر سیاست گذاران و تصمیم سازان این حوزه، 
برجسته نماید. در این شماره تصمیم داریم تا به موضوع تعاونی های فیلم سازی 
اشاره کنیم، پتانسیل باالی جوانان عالقه مند به این حوزه، اما معضالت مالی 
و آموزشی در این حوزه رشد فیلمسازی در کشور ایران را با مشکل روبرو 
کرده است. لذا در تالشیم تا با پیشنهاد ایجاد تعاونی های فیلم سازی برخی از 
مشکالت پیش روی فیلم سازان کشور به خصوص جوانان عالقه مند برای ورود 

به این حوزه را مرتفع سازیم.

پیام های کلیدی:

تعاونی ها می توانند در عرصه های مختلفی از جمله فرهنگ و هنر     
نیز فعالیت اثرگذاری داشته باشند.

تجربه شرکت فیلم سازی NACG نشان داد که هنرمندان صاحب     
ایده می توانند با سرمایه های ُخرد اقدام به تأسیس تعاونی کنند و 

اهداف خود را نیز عملی کنند.

ورود بخش دولتی و خصوصی در عرصه فیلم سازی و سینمای     
ایجاد تعاونی های  به همراه دارد که مدل  ایران مزایا و معایبی را 

فیلم سازی می تواند این معایب را به حداقل ممکن برساند.

اجرای جدی قوانین حق مالکیت )کپی رایت( در کشور می تواند     
به شرکت های نوپای فیلم سازی کم قابل توجهی کنند.

کمک      می تواند  نت  فضای  بستر  در  پلتفرم های جدید  ایجاد 
کند. فیلم سازی  در حوزه  نو  ایده های  به  شایانی 
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مقدمه

پر هزینه ترین و پردرآمدترین صنایع  از  فیلم در جهان یکی  صنعت 
به شمار می رود. در عین حال با پیشرفت تکنولوژی و ابزارهای رسانه ای این 
صنعت توانسته برخی از هزینه های تولید فیلم را برای فیلم سازان تعدیل کند. 
اما همچنان بسیاری از فیلم سازان پروژه های سینمایی و غیرسینمایی خود را 
به دلیل هزینه های گزاف ساخت فیلم تعطیل می کنند. اما چه راهکارهایی 

می تواند باعث مرتفع شدن این امر شود؟

فرهنگ تعاون و به تبع آن ساختار تعاونی ها در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته صنعتی رونق قابل توجهی در بخش های مهم ایجاد کرده است، از 
بخش کشاورزی گرفته تا آموزش، بیمه. یکی از ویژگی های مهم ساختار 
تعاونی ها مشارکت مردم با خرده سرمایه  هایشان در امور اقتصادی می باشد. 
ساختار موفق تعاونی ها باعث شد تا فعاالن اقتصادی دیگر نیز روی به این 
حوزه آورند. یکی از این اقشار در جامعه آمریکا هنرمندانی بودند که توانستند 
با همیاری و همکاری در کنار هم نسبت به هدفی مشترک تعاونی ای را ایجاد 

کنند.
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 NACG فیلم سازی  تعاونی  شرکت  تجربیات  بیان  به  بخش  این  در 
می پردازیم که توانسته جمعی از هنرمندان فیلم ساز را با هدفی مشترک در 

کنار هم جمع کند:

 The New American Cinema Group( گروه سینمای نوین آمریکا
))NACG

NACG سازمانی است که توسط هنرمندان اداره می شود و به گسترش 

هنر تصویر متحرک اختصاص داد )1(. این گروه سینمایی در 14 ژوئیه 1961 
متشکل از 22 هنرمند آوانگارد نیویورکی تأسیس و به ”گروه سینمای جدید 
آمریکا“ نام گذاری شد که به فیلم زیرزمینی نیز معروف است )2(. تعاونی فیلم-
سازندگان بخشی از NACG است و همچنین نام عملیاتی آن نیز می باشد )3(. 

 این هنرمندان در اعتراض به سینمای رسمی امریکا بیانیه ای4 را در 30 
سـپتامبر 1962 منتشــر کردند که در بخـش هـایی از آن

 آمده است: سینمای رسمی در همه دنیا به 
نفس افتاده. از نظر اخالقی فاسد، منسوخ از نظر 
زیبایی، از نظر موضوعی سطحی، خسته کننده 
مزاج است. حتی فیلم های به ظاهر ارزشمند، 
معیارهای  دارای  می کنند  ادعا  که  آنهایی 

و  هستند  باالیی  زیبایی شناختی  و  اخالقی 
توسط منتقدان و عموم مردم به همین ترتیب پذیرفته 

شده اند، زوال فیلم  تولیدی را آشکار می کنند ...

در بند ششم این بیانیه آمده: »ما قصد داریم مرکز توزیع تعاونی خود را 
ایجاد کنیم. این کار به Emile de Antonio ، عضو منشور ما سپرده شده است. 
تئاتر نیویورک، سینمای خیابان Bleecker، تئاتر هنر Overbrook )فیالدلفیا( 
از اولین خانه های سینمایی هستند که با تعهد برای نمایش فیلم های ما به ما 
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پیوستند. همراه با مرکز توزیع تعاونی، یک کمپین تبلیغاتی را برای آماده سازی 
جو برای سینمای جدید در شهرهای دیگر آغاز خواهیم کرد. فدراسیون 

انجمن های فیلم آمریکا در این کار کمک بزرگی خواهد کرد«.

همچنین در بند 9 این بیانیه نیز اشاره شده: »ما متعهد می شویم که درصد 
مشخصی از سود فیلم خود را کنار بگذاریم تا صندوقی را بسازیم که برای 
کمک به اعضای ما در پایان فیلم یا تضمینی برای آزمایشگاه ها استفاده شود. در 
پیوستن به یکدیگر، می خواهیم روشن کنیم که یک تفـاوت اسـاسی بین گروه 
مـا و سـازمان هـایی مـانند United Artists وجود دارد. مـا  برای کسب درآمد 
به هم نمی پیوندیم. ما در حال ساخت فیلم هستیم. ما برای ساخت سینمای 
جدید آمریکا به هم می پیوندیم. و ما قصد داریم این کار را با بقیه کشورهای 
آمریکا، همراه با بقیه نسل خود انجام دهیم. باورهای مشترک، دانش مشترک، 
عصبانیت و بی صبری مشترک، ما را به هم پیوند می دهد - و همچنین ما را 
به جنبش های سینمای نوین سایر نقاط جهان پیوند می دهد. همکاران ما در 
فرانسه ، ایتالیا، روسیه، لهستان یا انگلیس می توانند به عزم ما بستگی داشته 

باشند«. 

این بیانیه شامل 9 بند بوده و همانطور که در این دو بند اشاره شد، چند 
اصل اساسی تعاونی ها نیز در این متون تلویحاً ذکر شد. 

NACG تاریخچه

این مرکز در دو دهه اول فعالیت خود به شکل عضویت انتفاعی فعالیت 
می کرد. در سال 1981 مأموریت خود را به فعالیت های آموزشی، هنری و 
ادبی مانند نمایش فیلم، کارگاه های آموزشی، سمینارها، انتشارات کتاب و غیره 
گسترش داد و در سال 1993 به وضعیت غیرانتفایی تغییر یافت و به بایگانی 

فیلم های قدیمی و ویدئوها پرداخت.

در دهه ابتدایی NACG ،2000 با تالش مستمر به منظور بایگانی کردن 
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5 هزار فیلم از حدود هزار سازنده رسانه پرداخت. از هنرمندان این مجموعه 
 Maya Deren, Marie Menken, Jonas Mekas, Michael Snow, می توان به
 Carolee Schneemann, Peggy Ahwesh, Stan Brakhage, Ken and Flo

Jacobs. اشاره کرد.

»مری مگدالن سـرا« کـه یکی از ســازندگان تعــاونی فیلم سـازان است، 
بیان می کند: این تعاونی بخشی از سینمای جدید آمریکاست که شبیه جنبش 
موج نو فرانسه و جنبش سینمای آزاد انگلیس است. من فکر می کنم که 
سازمان و جوامع مهم هستند. وب پرخرج است و شما باید آخرین فن آوری 
را داشته باشید. همکاری جوامع با یکدیگر ضروری است. و تعاونی ها اکنون 
واقعاً پویا هستند. تعاونی ها باید ارگانیک باشند و باید تکامل، رشد و تغییر پیدا 
کنند. به جای خطی بودن آنها باید مدور باشند. بهترین نتایج از طریق بحث و 
همکاری حاصل می شود تا اینکه بگوییم این چشم انداز است که باید اتخاذ 

شود )5(.

)6( NACG فعالیت های

 )non-commercial artists( غیرتجاری  هنرمندان  سینمای   NACG

بایگانی، تبلیغ و توزیع می کند و همچنین اطالعات مورد نیاز محققان و 
پژوهشگران را در اختیار آنان قرار می دهد و آثار منتخب را نیز به صورت 

آنالین در اختیار مخاطبان قرار می دهد. 

NACG هر ساله آثار جدید مجموعه خود را با عنوان سال نو، کارهای 

نو به نمایش عمومی می گذارد. همچنین این تعاونی برنامه های متنوعی را 
با مکان های نمایشگاهی مانند موزه ویکتوریا و آلبرت و بایگانی فیلم مانند 

Anthology, MoMA و ... توسعه داده است. 

ایاالت  حضور در میزگردهای جشنواره های رسانه ای و دانشگاه های 
متحده و دیگر کشورها و برگزاری کارگاه های رسانه ای مقرون به صرفه  از 
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دیگر اقداماتشان می باشد. همچنین با مراجعه به سایت رسمی این تعاونی 
بخشی تحت عنوان »Rental« وجود دارد که مجموعه فیلم های آرشیوی این 

تعاونی را به عالقه مندان اجاره می دهد.

جمع بندی 

همان طور که  به شرح شکل گیری و اقدامات این تعاونی فیلم سازی پرداختیم 
چند نکته قابل توجه به چشم می خورد:

تحولی نو در عرصه فعالیت تعاونی ها: که فعالیت تعاونی ها را     
صرفاً در حوزه اقتصادی خالصه نمی کند و این تعاونی نشان داد 
که در عرصه هنر نیز می توان به فعالیت تعاونی ها وسعت بخشید.

همانطور که در بند 9 بیانیه این تعاونی اشاره شد، این جمع از     
هنرمندان با هدفی مشترک در کنار هم  به تأسیس این مرکز پرداختند 

که یکی از اصول مهم تشکیل تعاونی ها می باشد.

تعهد اعضای این تعاونی مبنی بر تخصیص درصدی از سود     
فیلم هایشان برای تأسیس صندوقی مشترک است که بتوانند از این 

صندوق در امور جاری مرکز بهره ببرند.

سرمایه گذاری در عرصه تئاتر با بودجه کم که یکی از اقدامات     
سرمایه گذاران در سواحل شرقی بوده است. که می تواند الگویی 

برای فعالین این هنر در کشور ما باشد.

برگزاری کارگاه های رسانه ای کم هزینه توسط این تعاونی که     
می تواند انگیزه ای برای آموزش جوانان و عالقه مندان این حوزه 

باشد. 

فیلم سازی در ایران

ساخت اولین فیلم بلند داستانی در ایران به سال 1309 با می گردد که 
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شش سال پس از ساخت اولین سینمای ایران در گراند هتل به دست علی 
وکیلی بود )7(. 

ازآغاز دهه 30 شمسی تعداد آثار تولید شده از یک تا دو فیلم در سال 
به 9 تا 23 فیلم رسید، تمامی این فیلم ها با سرمایه های شخصی صورت 
می پذیرفت. در ادامه نیز این رشد ادامه داشت تا پس از انقالب اسالمی ایران. 
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است خالء بهره گیری از مدل تعاونی در 
مجموعه های فیلم سازی کشور ماست. با وجود موانعی که در این عرصه 
برای هنرمندان و فعالین آن وجود دارد مدل تعاونی می تواند راهگشای بخش 
اعظمی از این مشکالت باشد. در زیر به برخی از آمارهای سینمای ایران8 در 
سال 96 و 97 که توسط معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شده است، می پردازیم:

در سال 1396:

تعداد کل تماشاگر سینماهاي کشور 22،856،097 نفر بوده که از این 
تعداد، میزان کل فروش سینماهاي کشور 1،805،145،561،850 ریال )یک 
صد و هشتاد میلیارد میلیون تومان( برآورد شده است که با توجه به جمعیت 

کشور هر ایراني در این سال 0/29 بار به سینما رفته است.

در سال 1397:

 تعداد کل تماشاگر سینماهاي کشور 28،591،475 نفر بوده که میزان کل 
فروش سینماهاي کشور 2،551،173،438،555 ریال )دویست و پنجاه میلیارد 
تومان( برآورد شـده است با توجه به جمعیت کشـور، هـر ایراني در این سال 

0/96 بار به سینما رفته است.

حکایت  را  ایران  سینماهای  در  تماشاگر  رشد  نشان دهنده  آمار  این 
می کند، رشدی در حدود 7 درصد در سال. با توجه به این آمار می توان میزان 
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عالقه مندی و استقبال مـردم کشـور از هنر سـینما و فضای سـینمایی کشـور 
را دریافت، و طبق این تقاضا بسـترهای سـینمایی کشور را افزایش داد. البته 
طی دو سال اخیر که معضل ویروس کرونا و بسته شدن سینماهای کشور اتفاق 
افتاده این آمار را ممکن است دچار تغییراتی کند، ولی همین امر باعث شد 
تا فضای سینماهای تحت وب و در بستر اینترنت گسترش یابد، پلتفرم  هایی 
مانند نماوا، فیلیمو و ... سیل مخاطبان عالقه مند به سینمای داخلی را به سمت 
فضای نوین سوق داده است. اما با این حال آنچه مورد بحث ما و مسئله ما در 
این شماره از بولتن است، فیلم سازان هستند که بسترساز اصلی رشد و رونق 
سینمای کشور را رقم می زنند و به تبع آن مدل تعاونی های فیلم سازی که 

می تواند این آمار رشد را افزایش دهد.

بررسی  به  پژوهشی  در  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
صنعت سینمای ایران در سال 1398 پرداخت که بخشی از این پژوهش به 
بررسی مهمترین موانع شکل گیری و گسترش بازار سینما در ایران اشاره شده 
است )9(. دو عامل به عنوان مهمترین عوامل ذکر شده اند که در زیر به آن 

اشاره می شود:

1- ورود بودجه دولتی بدون تداوم و نظارت

2- ورود بخش خصوصی بدون تعهد به بازار

و  بسترهای شکل گیری  به  پژوهش  این  در  ذکر شده  عامل  دو  هر   
تولید فیلم در ایران اشاره دارد، چراکه سینما و تولید فیلم ها در کشور تحت 
سرمایه گذاری های شخصی یا سازمانی انجام می گیرد، در صورتی که در این 
بین استفاده از مدل تعاونی ها در عرصه فیلم سازی هنوز در کشور ما دیده نشده 
است و یکی از راهکارهای مهمی که می تواند تا حدی این به رونق بازار فیلم 
درکشور کمک کند و انگیزه ای برای جوانان و فعاالنی که سرمایه های الزم 

برای تولید فیلم های پرهزینه را ندارند استفاده از مدل تعاونی است. 
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دولتی  سازمان های  یا  نهادها  توسط  سیاست گذاری ها  در  تداوم  عدم 
موضوعی ست که با آمدن هر دولت و رویکردهای آن نسبت به امر فرهنگ و 
سینما ممکن است دچار تغییراتی شود، اما شکل گیری تعاونی توسط چندین 
فعال حوزه سینما حول یک هدف و رویکرد مشخص می تواند در دراز مدت، 
به حوزه ای قابل توجه برای عالقه مندان آن فراهم آورد. که داشتن هدفی 

مشخص از اصول بنیادین تشکیل تعاونی هاست.

یکی دیگر از عواملی که بیان شد ورود بخش خصوصی بدون تعهد به 
بازار بود که این عامل وابسته به سرمایه های خارج از فعاالن حوزه سینماست. 
به این صورت که برخی سرمایه گذاران بنابر اهداف شخصی خود و رسیدن 
به سود و منفعتی سریع، اقدام به سرمایه گذاری در عرصه فیلم سازی می کنند 
و بدون توجه به فضای هنری و ذائقه مخاطبان دست به تولید در این عرصه 

می زنند و پس از مدتی هم از این فضا خارج می شوند. 

یکی از راه حل های کارساز و مفید در این عرصه بنا به مشکلی که ذکر 
شد، بهره گیری از مدل تعاونی است، چراکه در مدل تعاونی های فیلم سازی، 
با  و  می کنند  تعاونی  تأسیس  به  اقدام  حوزه  این  فعال  و  هنرمند  چندین 
سرمایه های خود و اهدافی مشترک در حوزه فیلم سازی فعالیت می کنند. به 
این ترتیب نه بازار فروش فیلم ها را دچار اختالل می کنند و نه فضای هنر 

کشور دچار سوداگری های کاذب می شود.
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توصیه های سیاستی

راستای  در  می توانند  که  توصیه هایی  از  مورد  به چند  بخش  این  در 
شکل گیری تعاونی های فیلم سازی مؤثر باشند اشاره شده است:

1- ایجاد مشوق هایی برای تأسیس تعاونی های فیلم سازی از طرف 
دولت؛ که این مشوق ها می تواند در تسهیل روند دریافت مجوز 
باشد و یا رایزی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور تدوین 

بخش نامه یا مفاد قانونی در این موضوع.

2- اصالح و گسترش قوانین حق مالکیت معنوی آثار )کپی رایت( 
و نظارت دقیق بر اجرای آن.

3- ایجاد پلتفرم های جدید در بستر اینترنت، همسو با ایده های 
تعاونی های فیلم سازی در کشور؛ که می تواند این پلتفرم های به 
شکل تخصصی در سبک یا ایده خاصی در حوزه هنرهای نمایشی 

باشد.

4- سازوکارهای حقوقی الزم برای حضور سرمایه گذاران خصوصی 
در عرصه فیلم سازی

راستای  از طریق رسانه های مکتوب و غیرمکتوب در  تبلیغ   -5
فیلم سازی تعاونی های  فرهنگ سازی  و  اطالع رسانی 
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مقدمه

در حیات جمعی بشر، زندان ها همواره از دیرباز، فضایی برای تحدید 
قرارداد  یا  قوانین وضع شده و  از  به هر نحوی  بوده اند که  آزادی کسانی 
اجتماعی مرسوم تخطی کرده باشند. بنابراین حبس با اعمال محدودیت و 
ایجاد ممانعت در روابط اجتماعی، به عنوان مجازات جرم مرتکب شده، تلقی 
می شود. البته باید توجه داشت که نحوه حبس و نوع مجازات در دوره های 
مختلف بسته به کارکردهای زندان همچون بازدارندگی/ بازپروری متفاوت 
بوده است. به طوریکه از قرن بیستم میالدی، با فعالیت مراکزی چون »انجمن 
اروپایی آموزش در زندان« حبس، با کارکرد تأدیبی و آموزشی به طور همزمان 

تعریف شده است )12(.

از این دوران به بعد شاهد تغییر چهره زندان ها و زیست روزمره زندانیان 
هستیم. بر این اساس فضای زندان، امکانات خصوصی و عمومی زندانیان، 
برنامه روزانه و نوع مجازات متفاوت خواهد بود. در این دوران، زندان ها با 
تنظیم امور روزمره برای افراد می توانند به فضای زندگی روزمره با برنامه ای 
شامل: استراحت، ورزش و البته کار تبدیل شوند. زندان ها به تدریج و در 
جریان توانمندسازی زندانیان، به محیط کاری بزرگ با نیروی ارزان نیز تبدیل 
شوند. در این ساختار، فرد زندانی مهارت هایی را می آموزد و در برابر این 
آموزش رایگان، موظف به انجام کاری کم دستمزد برای مجموعه زندان است. 
در این شرایط، مدیریت صحیح زندان ها و بکارگیری شیوه های اثربخش تر از 

مهم ترین اهداف و دغدغه های مدیران قضایی محسوب می شود )7(.

عالوه بر مسئولیت دولت در اداره زندان ها، سازمان های مستقلی چون 
سازمان های مدنی و نهادهای نیمه مستقلی چون تعاونی ها نیز توانسته اند، که 
در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه زندانیان مؤثر باشند. عضویت و بهره مندی 
از خدمات تعاونی ها، تنها محدود به شخص زندانی نیست، بلکه می تواند 
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نیازهای خانواده و وابستگان آنها را نیز مرتفع کند. وجه دوم اهمیت فعالیت 
این نوع تعاونی ها نیز این است که خدمات به اقتضاء اساسنامه تعاونی، می تواند 
این تعاونی ها محدود به دوران محکومیت باشد و یا گستره این حمایت ها به 
دوران پس از محکومیت با هدف توانمندسازی و تقویت پذیرش اجتماعی نیز 
گسترش یابد. در این نوشتار برآنیم تا به بررسی وضعیت تعاونی های زندانیان 

در ایران و جهان پرداخته شود.

تعاونی ها چگونه می توانند به زندانی ها کمک کنند؟

مهم ترین کمکی که اجرای مدل تعاونی می تواند به زندانیان داشته باشد، 
اشتغالزایی و کسب درآمد است. اما آیا تمام انواع تعاونی ها می توانند راهگشای 
اجتماعی  تعاونی های  نوع،  مناسب ترین  اینجا،  در  باشند؟  زندانیان  مسائل 
هستند. طبق تعریف، تعاونی های اجتماعی )social cooperatives(، تعاونی 
متقابل  خدمات  و   )multi-stakeholder cooperatives( چندسهامدار 
مهارت افزایی،  برای  مدل  کاراترین   )public service mutual(عمومی
توانمندسازی و در نهایت فراهم کننده اشتغال برای اعضاء هستند. وجه تمایز 
این نوع در ساختار «عضویت چندذینفعی» است، به طوریکه اعضاء از سطوح 



554

تی
یاس

ن س
ولت

ب
45

ره 
شما

 

6

مختلف شامل: مسئولین، گروه های هدف، نهادهای مدنی و وابستگان اعضاء 
می شود.

با  که  هستند  توزیعی  تعاونی های  از  نوعی  اجتماعی،  تعاونی های 
ویژگی هایی چون: پیگیری منافع عمومی، عضویت چند ذینفعی، ماهیت 
غیردولتی، نمایندگی اعضاء کارگر و عدم توزیع یا محدود مازاد درصدد ارائه 
خدماتی چون: کاریابی، آموزش و بهداشت است. بر این اساس اغلب پیشنهاد 
می شود که تعاونی های مربوط به زندانیان در قالب تعاونی های اجتماعی با 
عضویت چند ذینفعی شامل: مسئولین زندان ها، زندانیان و خانواده های آنها و 
نهادهای مدنی بازیابی شود. این مدل در چارچوب زندان ها می تواند اشتغال 
و  مهارت افزایی  با  نماید. همچنین  فراهم  اعضاء  برای  را  اسکان مجدد  و 
توانمندسازی افراد می توانند زمینه پذیرش اجتماعی را پس از ازادی فراهم 
آورند. در ایران نیز با توجه به نرخ بازگشت به جرم 40 درصدی، ضرورت 
تاسیس و توسعه تعاونی های اجتماعی به ویژه برای اقشاری چون: زندانیان 

می تواند مفید باشند )5 و 4(.

تعاونی های زندانیان در جهان

تاریخچه: نخستین تعاونی زندانیان
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روبرتو لوئیز رودریگز روزاریو که در سن 19 سالگی، در حال گذراندن 
حبس 125 ساله خود در زندان پورتوریکو بود، بعد از گذشت 15 سال، به 
همراه جمعی از زندانیان، اقدام به انجام کار جمعی در مدیریت زندان نمود. 
بدین ترتیب رودریگز به سازماندهی نخستین تعاونی برای زندانیان با عنوان 

Cooperativa de Servicios ARIGOS پرداخت )9(. 

به مرور زمان و پیرو جلب توجه رسانه ها، تعاونی های زندانیان معرفی و 
دیده شدند. تا جایی که نهادهای محلی در برپایی رویدادهای عمومی همچون 
نمایشگاه ها همواره سهمی برای تعاونی های زندانیان جهت نمایش و فروش 

دست سازه های زندانیان قائل شدند. 

با الهام از تجریه رودریگز به تدریج کشورهای دیگر مبادرت به تأسیس 
تعاونی های اجتماعی برای زندانیان کردند. به تدریج کشورهایی چون آمریکای 
تأسیس  به  اقدام  اروپایی  دیگر کشورهای  و  اتیوپی  ایتالیا،  کانادا،  جنوبی، 

تعاونی های اجتماعی و تعاونی های زندانیان کردند.

ایتالیا، مهد تعاونی های اجتماعی برای زندانیان

اروپا،  قاره  اجتماعی در جهان و  تعاونی های  به عنوان مهد  ایتالیا  در 
نخستین تعاونی های زندانیان از سال 1985 با تصدی گری زندانیان آغاز بکار 
کردند. این تعاونی ها در واقع بنگاه های کوچک تعاونی با مسئولیت محدود 
می باشند. ورود به این تعاونی ها از ابتدا برای شرکای داخلی و خارجی کامال 
باز بوده و اعضاء نیز یا دوران حبس خود را سپری می کنند و یا سابقاً زندانی 
بوده اند. در این تعاونی ها سعی بر این است که برای ورود اعضاء به حوزه های 

ذیل، آموزش مورد توجه قرار گرفته است: 
مهارت های صنایع دستی به ویژه در تجارت رو به زوال سنتی     
مهارت هایی برای فعالیت های زیست  محیطی    
کلیه فعالیت های مربوط به چاپ و نشر    
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کلیه فعالیت های مربوط به کشاورزی     
تحقیق و کار با کامپیوتر    
برای      ورزشی  فرهنگی،  زمینه های  در  اجتماعی  خدمات  ارائه 

.)10( معلول  و  شده  حاشیه ای  گروه های 
نخستین تعاونی زندانیان در قاره اروپا، در ایتالیا با عنوان 29 ژوئن )29 
Giugno( در سال 1984 تاسیس گردید. این تعاونی در ابتدا، 27 عضو داشت 

که در آن میان 13 زندانی مرد و 1 زندانی زن به همراه 3 زندانی آزاد شده 
حضور داشتند. بزرگترین موفقیت این تعاونی، ارتباط سریع و پایدار با بازار 
کار بود، به طوری که توانست پس از مدت کوتاهی برای 10 عضو خود 

فرصت های شغلی مناسب فراهم نمایند )10(. 

تعاونی 29 ژوئن در زمینه هایی چون نگهداری جاده ها، محیط زیست، 
نظافت عمومی و تهیه غذا فعالیت می کند. سود حاصل از اینگونه فعالیت ها 
در یک صندوق اجتماعی )Social Fund(  پس انداز میشود و در گسترش 

فعالیت های تعاونی و خدمات جدید به اعضاء می شود. 

این تعاونی از سال 1987 در ارتباط با بخش خصوصی به فعالیت خود 
ادامه داد. در سال 1988 با استخدام 5 معلول ذهنی و جسمی و 3 زندانی 
مهاجر دایره عضویت خود را گسترش دادند. به مرور زمان و تا امروز به دلیل 

تعدد زمینه های فعالیت خود به استخدام کارگران خارجی شده است.

با وجود گسترش فعالیت ها، این تعاونی فراز و نشیب های بسیاری را 
طی کرده است. تا جایی که به تدریج و به مرور زمان، با آزاد شدن تدریجی 
زندانیان و پیوستن به فرصت های شغلی جدید تعداد اعضاء و موجودی 

صندوق کاهش پیدا کرد.

به طور کلی در شهر رم موارد متعددی از تعاونی های زندانیان وجود 
دارند که غذاخوری زندان محل سکونت خود و یک سلف را در ارتباط با 
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رستوران های مرکز اداره می کنند. 

دارند که حدود  اجتماعی وجود  تعاونی  به طور کلی 120  ایتالیا  در 
1200 زندانی را مشغول بکار کردهاند. بر اساس آمار اعالم شده موفقیت این 
تعاونی ها در ایتالیا شگفت انگیز است، چرا که از نرخ تکرار جرم از 80 درصد 

را به 10 رسانده است )8(.

زندانیان زن و لزوم کارآفرینی در زندان ها

به گزارش سازمان ملل متحد، زنان 2  تا 10 درصد زندانیان را در سطح 
هر کشور به خود اختصاص می دهند )13(. در سال های اخیر پیرو افزایش 
کلی جمعیت زندان ها، تعداد زنان زندانی افزایش قابل توجهی داشته است. 
تا جایی که در برخی از کشورهای توسعه یافته همچون ایاالت متحده و 
کشورهای در حال توسعه مانند مکزیک نیز نرخ های افزایش ارتکاب به جرم 

و زندانی شدن زنان را تجربه کرده اند )14(.
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زنان زندانی افزایش قابل توجهی داشته است. تا جایی که در برخی از 
کشورهای توسعه یافته همچون ایاالت متحده و کشورهای در حال توسعه 
مانند مکزیک نیز نرخ های افزایش ارتکاب به جرم و زندانی شدن زنان را 

تجربه کرده اند )14(.

باید توجه داشت که در سراسر جهان، زنان اغلب به دلیل ارتکاب به 
جرائم کوچک و غیرخشن زندانی بنا به دالیلی چون: فقر و بدسرپرستی 
می شوند. بر این اساس ایجاد زندان هایی که عالوه بر کارکرد تآدیبی، تامین 
نیازهای خاص جنسیتی به ویژه در زمینه بهداشت جسمی و روانی را مد نظر 

قرار دهد، از دغدغه های نظام جهانی است. 

قوانین بانکوک، مجموعه ای از 70 مورد با تاکید بر رفتار با زنان متخلف 
و زندانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 22 دسامبر 2010 

می باشد.
با ارجاع به اعالمیه وین، دولت ها موظف هستند که علل وقوع     

جرم را که ممکن است ناشی از فقر، تبعیض در کار و تحصیل، 
خشونت و اعتیاد باشد، از طریق سیاست های اجتماعی، بهداشتی، 

قوانین بانکوک، پشتوانه ای برای زنان زندانی
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آموزشی و برابریخواهانه بررسی کنند.
اصل عدم تبعیض دولت ها به ویژه در ایاالت متحده آمریکا را     

ملزم به توجه به نیازهای زنان و حل چالش های جنسیتی در 
زندان ها می کند.

دولت های مرکزی و ایالتی باید مجازات های جایگزین حبس را     
برای زنان برابر با مردان مورد بررسی و توجه قرار دهند.

دولت ها باید به زنان امکان کار و تحصیل بدون تبعیض داده     
و زمینه های ورود آن ها به جامعه و بازار کار را فارغ از تقسیم 

جنسیتی کار فراهم آورند. 
بازآفرینی      و  توانمندسازی  برنامه های  اجرای  به  ملزم  دولت ها 

و  اجتماعی  ادغام  افزایش  جهت  در  زن  زندانیان  مهارت های 
اشتغالزایی پس از آزادی هستند )13(.

تعاونی های زندانیان در ایران

بازپروری و تالش برای  بنیاد تعاون زندانیان از سال 1326 با هدف 
پذیرش اجتماعی زندانیان تشکیل شده است. این نهاد عام المنفعه با گردش 
مالی خودسامان و بدون دریافت بودجه ای از دولت، در مدیریت 2200 واحد 

تولیدی و صنعتی با 35 هزار زندانی عضو 
فعالیت دارد. اکنون50 هزار زندانی در 50 
شرکت تعاونی و در خانواده بنیاد تعاون 

زندانیان مشغول فعالیت می باشند.

فعالیت های حاضر در این بنیاد برای 
زندانیان عضو در 4 گروه قابل دسته بندی 
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است. این گروه ها عبارتند از: 1. اشتغال نشسته )کنار تخت و محل اقامت(، 
2. اشتغال در محیط بسته )کارگاه های صنعتی و خدماتی داخل زندان  ها (، 
3. اشتغال در محیط نیمه باز )15 هزار هکتار اراضی پیرامون زندان ها و در 
فعالیت های کشاورزی، دامپروری و آبزی پروری( و 4. اشتغال در محیط باز 
یا اعزام بکار )شهرک های صنعتی، کارخانجات، منابع طبیعی و شهرداری ها(.

زندانیان پیش از اشتغال در هریک از رشته های تخصصی، دوره های 
آموزشی را در حدود 200 رشته فنی و حرفه ای به صورت استاد-شاگردی 
و یا در مشارکت با سازمان آموزش فنی حرفه ای را به اتمام می رسانند. در 
سازوکار مالی این نهاد، نیمی از دستمزد زندانی به حساب خانواده وی واریز 
می شود. بازده این سیستم قابل توجه بوده و حدود 3 هزار نوع کاال در 14 

رسته تولیدی ساخته می شوند)2(. 

آمارهایی از وضعیت زندانیان در استان تهران:

21 هزار زندانی در شهر تهران     
3 درصد زندانیان زن و نیم درصد کودکان و نوجوانان    
64 درصد متاهل     
حدود 70 درصد زیر 40 سال قرار     
42 درصد محکومین مواد مخدر     
65 درصد معتاد به مواد مخدر     
96 درصد متهم به ارتکای جرائم غیرعمد )3(    
 صدور چک دلیل 75 درصد از محکومیتهای مالی    
حدود 40 هزار مددجوی شاغل در زندانها    
30 رشته آموزشی برای مددجویان )2(    
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سند تحول قضایی

سند تحول قضایی یکی از اسناد متاخری است که در آن بر اشتغال 
زندانیان با تاکید بر نقش آفرینی بنیاد تعاون زندانیان و سازمان زندان ها و 

اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بندهای ذیل تاکید شده است.

در این سند، ذیل ماموریت های 6، 7 و 8 در خصوص »اصالح مجرمان« 
آمده است:

5( بازنگری در نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه 
کسب وکارهای خرد و خانگی مبتنی بر قابلیت های فردی ایشان و برقراری 
ارتباط حداکثری میان حرفه و فعالیت آن ها با تقاضای بازار کار خارج از 
زندان )سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، 

دادگستری استان هاـ  میان مدت(

6( توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با استقرار نظام جبران 
به  اجرا  مأموران  ترغیب  و  زندانیان  برای  انگیزه بخش  و  عادالنه  خدمات 
مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش افزوده 
فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان )سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و 

تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیانـ  میان مدت(

7( توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با فراهم سازی امکان 
فعالیت نهادهای مردمی، شرکت های تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان 
اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی،  اقتصادی و خدماتی در داخل و 
خارج از زندان )سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون 

زندانیان، دادگستری استان هاـ  میان مدت(

8( تمرکز بنیاد تعاون زندانیان بر ایجاد اشتغال برای زندانیان، تعیین 
میزان درآمد زندانیان از اشتغال به  عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، 
تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به 
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موضوع حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از 
طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان )بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان ها و 

اقدامات تأمینی و تربیتی کشورـ  میان مدت( )6(. 

تاکید  زندانیان  اقتصادی خانواده های  ساماندهی وضعیت  به  ادامه  در 
میشود: »پیگیری از دستگاه ها و نهادهای حمایتی و جلب مشارکت نهادهای 
مردمی، خیرین، شرکت های تعاونی، خصوصی و کارآفرینان اجتماعی برای 
اولویت دهی به ایجاد اشتغال برای خانواده زندانیان دارای ضعف در تأمین 
دادگستری  کشور،  تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  )سازمان  معیشت 

استان ها، انجمن های حمایت زندانیانـ  میان مدت(« )6(. 

گروه کارخانجات حامی و محصوالت تولید حامی

این گروه در واقع هلدینگی است متشکل از فعالیت های کشاورزی، 
دامپروری، صنعت و خدمات در سراسر ایران است. این مجموعه ده ها هزار دام، 
هزاران هکتار زمین و در بیش از 924 نقطه کارگاه صنعتی، مزارع کشاورزی و 
اراضی دامپروری، چند ده هزار نفر کارگر و کارمند را تحت پوشش قرار داده 
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پشتوانه های قانونی و نهادی

قانون وادار نمودن محبوسین غیر سیاسي به کار، از طریق انتقال به     
مؤسسات صنعتي و فالحتي مصوب 12/12/1314

مددجویان      اشتغال  نظامنامه  عدلیه و  قوانین  کمیسیون  تشکیل 
مصوب 12/5/1315

نام      به   1326 سال  در  ندامتگاه  در  اشتغالزایي  فعالیت هاي 
کارخانجات ندامتگاه

به      مددجویان  اشتغال  براي  صنایع  و  تعاون  بنگاه  تاسیس 
وضعیت  بهبود  جهت   17/7/1333 در  صنعتي  حرفه اي  امور 

کارخانجات در ندامتگاه ها
سند تحول قضایی، 1399    

است. رشته های اصلی شامل صنایع فلزی، چوبی و غذایی، پرورش آبزیان، 
کشاورزی و باغداری، منسوجات، صنایع دستی، مبلمان شهری، محصوالت 

گلخانه ای، صنایع فرش و تابلو فرش، دامداری، 
صنایع کیف و کفش، صنایع بهداشتی، قطعات 

صنعتی و قطعات مربوط به خودرو می باشد. 

دیگر نهادهای حامی زندانیان

1. انجمن حمایت زندانیان مرکز

2. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

3. اداره کل زندان های استان

4. کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی اداره کل بهزیستی استان

5. انجمن حمایت زندانیان مرکز سامانه حمایت از خانواده زندانیان
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6. ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

7. آدرس و تلفن انجمن های حمایت از زندانیان کشور
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شـناسـنامـه
اندیشکده تعاون و توسعه

الگوی تعاونی های کشاورزی چین در ورود کشاورزان کوچک به بازارهای بزرگ 
نویسنده: حمیده ترابی

ناظر علمی: حنیف عموزاده
طراح جلد و صفحه آرایی: سعید رسته مقدم
شماره: 31                 سال انتشار: 1400

آدرس: خیابان مطهری، نرسیده به تقاطع سهروردی، پالک 100، طبقه اول
www.cooptt.com :تلفن: 86074390-021                 وب سایت

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اندیشکده تعاون و توسعه است
و استفاده از مطلب با ذکر منبع مجاز است.

الگوی تعاونی های کشاورزی چین در ورود کشاورزان کوچک به 
بازارهای بزرگ 
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پیشگفتار مترجم

انتشارات آکادمیک در سال2020 کتابی با عنوان بیدارکردن ظرفیت تعاون 
منطقه آسیا-اقیانوسیه )تصویر روی جلد کتاب، در باال آمده است( و به زبان 
التین، منتشر کرده که در آن ضمن تأکید بر اهمیت نقش تعاونی ها در یک 
اقتصاد مدرن به بیان نمونه هایی از تعاونی های موفق در یازده کشور منطقه آسیا 
و اقیانوسیه و بررسی چارچوب های نظری آنها از منظر اقتصادی اجتماعی، 
سیاسی-قانونی، ملی و بین المللی پرداخته است؛ این کتاب از این مسیر تالش 
داشته تا امکان ایجاد تعاونی های اثرگذار و بازسازی تعاونی های موجود در 
راستای تحقق و دستیابی آنها به هدف مطلوب و کاهش فقر را برای عالقمندان 

و پژوهشگران فراهم  نماید.

بر همین اساس، اثر پیش رو به برگردان، بررسی و تلخیصی از متن 
اصلی به فارسِی فصل دهم این کتاب که به مقاله بین لو )Bin Wu( از دانشگاه 
هانگژو دیانزی ِ)Hangzhou Dianzi University( شهر هانگژو چین تعلق 

دارد، اختصاص خواهد داشت و طبعاً فاقد نقص نیست.  

الزم به توضیح است که برخی از مطالب مقاله بنا به رعایت اختصار، از 
متن ترجمه حذف یا به لحاظ واژگانی و عبارتی، دارای تغییری جزئی شده 
است که به اعتقاد مترجم، خللی در محتوای اصلی متن ایجاد نخواهد کرد؛ 

همچنین تصاویر به کار رفته در متن به انتخاب مترجم بوده است. 

1. مقدمه

بازار محصوالت کشاورزی در کشورهای توسعه یافته امروزه در حال 
گذران تغییرات ساختاری و مدیریتی است  و عاملی مهم برای توسعه پایدار 

اقتصاد روستایی و کاهش فقر به شمار می رود.

سیستم زنجیره تأمین محصول کشاورزِی کنونِی چین انواع مختلفی از 
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شخصیت ها همچون کشاورزان کوچک، خرده فروشان، شرکت های فرآوری، 
عمده فروشان، دست فروشان خرده فروش را شامل می شود)1(. این در حالی 
است که زنجیره تأمین مدرن در قالب های جدید خرده فروشی نظیر زنجیره های 
سوپرمارکت ها، نیز در آنجا مطرح هستند.  این نوشتار ضمن تحلیل نمونه 
 ،)Yulin Watermelon Cooperative( یولین  هندوانه  تعاونی  موردی 
اهمیت و اهم دالیل توسعه تعاونی ها در چین را به صورت مختصر مورد 

شرح و بررسی قرار خواهد داد. 

2. عمده مشکالت کشاورزان کوچک پراکنده برای ورود به بازارهای 
بزرگ

کشاورزان کوچک پراکنده برای ورود به بازار بزرگ با معضالتی که 
عمدتاً شامل موارد زیر است، مواجه هستند: 

نکته اول مربوط به مکانیسم توزیع ناقص و مکانیسم تقسیم ریسک 
نامتعادل زنجیره تأمین محصول کشاورزی است؛ در همین راستا بدیهی است 
که مزایای دریافتی آنها با ریسک ها و نیروی کارشان تطابق ندارد. به عالوه 
اینکه افزودن و توسعه سریع واحدهای زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی 
تأمین  تغییرات مختلفی را در سیستم زنجیره  مانند سوپرمارکت ها  جدید 

محصوالت کشاورزی به همراه داشته است)2(.

 کشاورزان باید از فقر رهایی یابند و با حرکت از بازار روستایی سنتی 
به بازار شهری جدید که مملو از  واحدهای مختلف زنجیره تأمین جدید 
نظیر سوپرمارکت هاست و از دهه 1990 به سرعت توسعه یافته اند، ثروتمند 
شوند. ضمن اینکه همین سوپرمارکت ها بر اساس تعیین طیف وسیعی از 
استانداردهای مورد نیاز بازار جدید همچون ظاهر، کیفیت، بسته بندی، ایمنی، 
به  یا ورود کشاورزان  رعایت حجم و زمان معامالت آستانه نزدیک شدن 
بازار را تعیین می کنند؛ بدیهی است که کشاورزان کوچک پراکنده امکان 
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برآورده  ساختن این نیازها را ندارند. 

 توسعه مستمر صنعت لجستیک مدرن و تأسیس مراکز توزیع محصوالت 
کشاورزی ضمن اینکه در مجموع هزینه حمل و نقل را کاهش داده، موقعیت 
و امکان کاهش قیمت محصوالت کشاورزی را نیز فراهم نموده است. این 
در حالی است که سختی پیوستن به زنجیره گردش محصوالت کشاورزی 
برای کشاورزان کوچک پراکنده بدیهی است؛ آنها عالوه بر اینکه نمی توانند 
از کاهش هزینه های معامالت لذت برند، حتی ممکن است  از بابت کاهش 

قیمت نیز متحمل فشار شوند.  

هم راستا با ظهور واحدهای زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی جدید 
مانند سوپرمارکت ها، مراکز توزیع لجستیک و جهانی شدن گردش محصوالت 
نوآوری  حال  در  مداوم  طور  به  کشاورزی  تولید  سازمان های  کشاورزی، 
برای سازگاری با تغییرات و بهبود زنجیره تأمین و بازار هستند. بر همین 
سازمان های صنعتی جدید  از  یکی  کشاورزان  تعاونی  اساس شرکت های 
هستند که هم در نظریه و هم در عمل مورد تأیید واقع شده اند. تعاونی ها 
بین  از  یا  داده  را کاهش  بازار  در  معضل کشاورزان کوچک شرکت کننده 
برده اند؛ همچنین کشاورزان کوچک پراکنده را به زنجیره های تأمین محصول 
کشاورزی برای مقابله با استانداردهای مختلف محصول و ویژگی های مورد 

نیاز بازار مدرن سازمان دهی کرده اند. 

3. نمونه موردی

1.3. مشخصات مختصری از تعاونی هندوانه یولین

تعاونی یولین در استان ژجیانگ )Zhejiang( ، در جنوب شرقی چین و 
در کنار دریای چین شرقی قرار دارد. هر چند از اواخر دهه 1990، کشاورزان 
محلی از محصوالت زراعی غذایی به کشت هندوانه روی آوردند لیکن با این 
وجود بسیاری از کشاورزان به دلیل کمبود خدمات فنی مؤثر دارای کیفیت 



571

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

7

ضعیف و عملکرد کم بودند. غالب هندوانه های تولیدشده تنها به صورت 
محلی مورد استفاده قرار می گرفتند. فروش آنها با مشکل همراه بود و ارتباط 
مؤثر کشاورزان با بازار سخت بود؛ فلذا تعداد زیادی از کشاورزان متحمل 
با  خسارات عمده اقتصادی می شدند. بر همین اساس و به منظور مقابله 
تناقضات و معضالت متعدد، وجود یک سازمان صنعتی به منظور ارتباط 
ارائه  کشاورزان،  به  فنی  ارائه خدمات  قابلیت  های  از  برخوردار  و  بازار  با 
استانداردهای تولید یک دست با تأکید و تکیه بر کیفیت و نام تجاری امری 

ضروری بود. 

در ژوالی 2001، تعاونی هندوانه یولین تحت رهبری 29 پرورش دهنده 
بزرگ هندوانه به رهبری یودا پِنگ

شد.  تأسیس  محلی  دولت  حمایت  و  کمک  با   )Youda Peng(

اشتراک گذاری اولیه سرمایه برای اعضا در ابتدا52،200 یوآن بود که در سال 
2007 این مبلغ به 5 میلیون یوآن چین افزایش یافت. تا پایان سال 2017، 
تعداد اعضای پرورش دهندگان هندوانه این تعاونی 826 نفر بوده است. این 
تعاونی در حال حاضر در بیش از 70 بازار عمده فروشی میوه در 25 استان 
و شهر در سراسر کشور چین، نمایندگی فروش دارد. ضمن اینکه هم اکنون 
9 مدیر تمام وقت،3 سرپرست تمام وقت، 35 کارمند تمام وقت شامل 5 مدیر 
حرفه ای، 2 حسابرس، 15 نماینده فروش، 10 تکنسین و 3 مسئول روستایی 
یولین  تعاونی  فعالیت هستند.  به  آن مشغول  دانشگاهی در  فارغ التحصیل 
دارای26 پایگاه کشت در داخل و خارج از کشور چین به مساحت 5840 
هکتار است. هر پایگاه توسط 5 تا 10 عضو تعاونی اداره می شود ضمن اینکه 
تعداد مشخصی کشاورزان محلی نیز به عنوان کارگران پاره وقت در آنها به کار 
گمارده می شوند. در سال 2017، کل درآمد فروش تعاونی 437 میلیون یوآن 
و سود آن 96.1 میلیون یوآن بوده ضمن اینکه مازاد برگشتی به اعضا، مبلغ 
56.8 میلیون یوآن بوده است. این تعاونی را می توان معروف ترین تعاونی چین 
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برشمرد ضمن اینکه انتخاب به عنوان یکی از 100 تعاونی کشاورزی برتر چین 
نیز از افتخارات آن به حساب می آید. 

یودا پِنگ کیست؟

متولد 1961 و عضو حزب کمونیست چین است. او که بنیان گذار تعاونی 
یولین چین برشمرده می شود، سبقه نمایندگی کنگره مردمی استان ژجیانگ 
را نیز در کارنامه خود داشته و تاکنون در منصب ریاست این تعاونی 

مشغول به فعالیت بوده است.

خاطرنشان می سازد هر چند این تعاونی از سال 2010، اقدام به گسترش 
محصوالت خود نظیر میوه ویژه انگور، سبزیجات و برنج نموده است، 
لیکن هم چنان مهم ترین محصول او، هندوانه برشمرده می شود فلذا این 

تعاونی، به تعاونی هندوانه یولین مشهور است.

2.3. مکانیسم عملکرد تعاونی هندوانه یولین 

1.2.3. حقوق و تعهدات اعضا

اعضا در تعاونی هندوانه یولین از حقوق زیر برخوردار هستند:1. شرکت 
در جلسات عضویت، تصمیم گیری، رأی دادن و انتخاب شدن؛ 2. لذت در 
اولویت بودن از حیث حقوق تجاری خدمات و محصوالت مختلف ارائه شده 
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معامالت؛4.  میزان  و  تعداد سهام  اساس  بر  مازاد  توزیع  تعاونی؛3.  توسط 
برای  کاری  پیشنهاد  و  نقد  سؤال،  حق  دموکراتیک،  نظارت  و  مدیریت 
تعاونی؛ 5. پیشنهاد برگزاری جلسه عضویت؛ 6. اجتناب از پذیرش مسئولیت 
غیرقانونی؛ 7. درخواست خروج از تعاونی؛ و 8.. توزیع دارایی باقیمانده پس 

از انحالل تعاونی.

تعهدات اعضا عبارتند از: 1. رعایت آیین نامه ها و سیستم های مختلف 
تعاونی، اجرای تصمیمات مجمع اعضا و هیئت مدیره و حمایت از هیئت 
مدیره و هیئت نظارت در انجام وظایف خود؛ 2. مشارکت برای سهام ها 
مطابق با مقررات تعاونی و برعهده گرفتن مسئولیت های مربوطه؛ 3. اجرای 
سازمان دهی  و  تعاونی  با  امضاشده  مختلف  قراردادهای  و  توافقات  دقیق 
کیفیت  استانداردهای  و  الزامات  اساس  بر  و عرضه محصوالت  محصول 
محصول معین شده؛ 4. مشارکت فعال در فعالیت هایی همچون مطالعه و 
آموزش سازمان دهی شده توسط تعاونی، و ارائه فعاالنه گزارش از موقعیت 
تعاونی و ارائه اطالعات؛ 5. پیش برد فعالنه فعالیت های تولیدی، عملیاتی و 
خدماتی بر مبنای روحیه همکاری متقابل و تعاون و با توجه به تقسیم کار؛ 6. 
حفظ منافع تعاونی، حفاظت از دارایی و امکانات تعاونی و 7. بر عهده گرفتن 
مسئولیت هایی که به اعتقاد تعاونی، اعضا نیاز آن است آن را عهده دار شوند. 

2.2.3. شرایط ورود و عضویت در تعاونی

1. مشغول بودن در صنعت هندوانه در بیش از 1.6 هکتار زمیِن بیش از 
3 سال کشت شده و اساساً با تسلط تکنولوژی تولید هندوانه مارک یولین؛ 2. 
ارائه داوطلبانه درخواست کتبی؛ و3. پرداخت هزینه اشتراک معادل با خرید 

تعداد مشخصی از سهام تعاونی.  

3.2.3. طبقه بندی سهام

تعاونی، منطقه عملیاتی و سهام هزینه اشتراک اعضا را بر اساس نسبت 
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تولید، ظرفیت مدیریت اعضا و عملکرد مشارکت آنها تعیین می کند. ارزش 
هر سهم،1000 یوآن است؛ سهام نگهداری شده توسط یک عضو نمی تواند از 
20 درصد کل سهام تجاوز کند. همچنان که پِنگ، رییس تعاونی، به میزان 1 
میلیون یوآن معادل 20 درصد کل سهام تعاونی، مشارکت نمود. تعاونی دارای 
سرمایه سهام ثبت شده )Registered Share Capital( و وجوه سهام تولید 
)Production Share Funds( است. سرمایه سهامی ثبت شده یا اسمی از 

مشارکت اعضا در زمان ثبت شرکت تعاونی حاصل می شود؛ حال آنکه وجوه 
برای تولید سهام، وجوه سرمایه گذاری شده توسط اعضای پایگاه تولید)منطقه 
مورد توافق( است که در واقع منبع وجوه تولید و اساس توزیع مازاد تعاونی 

برشمرده می شود.

4.2.3. سیستم سازمان دهی

تعاونی سه نهاد مدیریتی)Management Bodies( به نام های مجمع 
اعضا، هیئت مدیره و هیئت نظارت دارد؛ مجمع اعضا از کلیه اعضای تعاونی 
تشکیل شده و دارای باالترین اختیارات در تعاونی است. هیئت مدیره که 
دربرگیرنده نه عضو است، عهده دار فعالیت ها و کارهای روزانه تعاونی و 
مسئول مجمع اعضاست. هیئت نظارت که شامل سه ناظر است، نهاد نظارتی 
تعاونی است و بر کار هیئت مدیره به نمایندگی از کل اعضای تعاونی نظارت 

می کند و در برابر مجمع اعضا مسئول است. 

بخش  عنوان  به  دفتر  یک   .1 از:  عبارتند  تعاونی  عامل  آژانس های 
عملکردی که مسئول رسیدگی به امور روزانه تعاونی است؛ 2. یک بخش 
پایه تولید به عنوان بخش عملکردی تعاونی که مسئول گسترش پایه، مدیریت 
تولید، راهنمایی فنی، توسعه تکنولوژی، آموزش کسب و کار و نمایش و 
ترویج است؛ 3. یک بخش بازاریابی به عنوان بخش عملکردی تعاونی که 
مسئولیت توسعه بازار، فروش محصول و بازخورد اطالعات را عهده دار است؛ 
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و 4. یک بخش مالی به عنوان بخش عملکردی تعاونی که مسئولیت امور مالی 
و حسابرسی داخلی را دارد. 

5.2.3. تصمیم گیری

اعضایی که به تعاونی کمک می کنند، با هدف حفظ قدرت تصمیم گیری 
دموکراتیک اعضای عادی نمی توانند بیش از 20 درصد کل آرا  دارای حق 

رأی باشند.

6.2.3. توزیع سود

اولین توزیع سود، درآمد دستمزد است که به واسطه مشارکت اعضا در 
مدیریت کار حاصل و در هزینه های عملیاتی تعاونی لحاظ می شود. دومین 
توزیع سود، توزیع مازاد تعاونی است. پس از کسر هزینه و مخارج مختلف 
و نیز استخراج ذخایر مازاد خاص و وجوه حفاظت از ریسک، 100 درصد 

بر اساس میزان سهم سرمایه گذاری در تولید، میان اعضا تخصیص می یابد. 

3.3. تجزیه و تحلیل هزینه و سود 

پاسخ دهندگان نظرسنجی، رییس جمهور، برخی اعضای تعاونی و پنج 
کشاورز غیرعضو دارای بیش از 3 سال تجربه کشت بودند. هزینه، داده های 
سود و دیگر اطالعات مورد نیاز تحقیق از انجام مصاحبه دقیق با آنها ضمن 
توجه دادن آنها به بیان داده های پایدار و قابل استناد به دست آمده است. در 
دو بخش زیر ضمن مقایسه هزینه ها و مزایای اعضای تعاونی و کشاورزان 
غیرعضو، مزایای حاصل از عضویت در تعاونی  مورد ارزیابی قرار خواهد 

گرفت. 

1.3.3. برخی توضیحات و مفروضات

پیش از توصیف داده ها، اهم نکات و مفروضاتی که بایستی در نظر 
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گرفته شوند: 1. چرخه کامل هندوانه از تولید)از همان ابتدای خیساندن بذر( 
تا فروش بازه زمانی تنها یک ساله است؛ 2. حقوق پایه که توسط تعاونی 
به اعضایش پرداخت می شود 3000 یوآن در ماه است و هر عضو به طور 
میانگین مسئول کاشت قریب به 1 هکتار هندوانه می باشد که حقوق ماهانه 
به ازای آن، 2،250،000 یوآن است. در این مطالعه فرض کنید هزینه)حقوق 
کارمند( نیروی کار)کشاورز( غیرعضو هم همان 3000 یوآن در ماه محاسبه 
شود. به عالوه هزینه های نیروی کار)کشاورزان( غیرعضو و درآمد دستمزد 
اعضا به عنوان درآمد کشاورزان عنوان خواهد گردید؛ و 3. کشاورزان غیرعضو 
در کل چرخه تولید هندوانه ساالنه به بکارگیری حدود 6 کارگر برای 1 هکتار 
نیازمند هستند ضمن اینکه متوسط دستمزد روزانه آنها 150 یوآن است که این 

مبلغ نیز می بایست در هزینه تولید هندوانه ملحوظ شود.  

2.3.3. شرح هزینه ها و درآمدهای اعضای تعاونی و کشاورزان غیرعضو 

کشاورزان  و  تعاونی  اعضای  درآمدهای  و  هزینه ها  زیر،  جدول  در 
غیرعضو در سال 2017 برای مقایسه راحت تر به نمایش درآمده است:

کشاورزان 
غیرعضو

عنواناعضای تعاونی
)در 1 هکتار(

مجموع هزینه
)یوآن چین(

4009428606

مجموع درآمد 
)یوآن چین(

5906326000

درآمد خالص
)یوآن چین(

18969-2906
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همچنان که در جدول باال مالحظه می شود درآمد خالص اعضای تعاونی 
در یک هکتار)18969 یوآن(، به میزان قابل توجه تقریبی22000 یوآن چین 
از درآمد خالص کشاورزان غیرعضو در یک هکتار )2906-( در سال 2017 
بیش تر بوده است؛ نکته قابل ذکر اینکه هر کیلوگرم هندوانه توسط تعاونی به 
قیمت 3.5 یوآن عرضه شده این در حالی است که کشاورزان غیرعضو، آن 
را به قیمت 1.6یوآن، عرضه کرده اند که این شکاف قیمتی ناشی از تفاوت در 
ظاهر، بسته بندی، کیفیت، مزه، ایمنی تولید استاندارد، سرمایه گذاری باالتر و 

اثرگذاری نام تجاری از سوی تعاونی بوده است.  

4. تفکر بیش تر 

1.4. اهم دالیل موفقیت عملکرد تعاونی یولین چین 

1.1.4. بکارگیری صحیح و نوآورگونه اصول تعاونی ها

به صورت کلی نسل جدید تعاونی ها دیگر به شدت قبل به اصول سنتی 
راچدیل )Rochdale( نظیر آزادی پذیرش، آزادی استعفا و کناره گیری، کنترل 
دموکراتیک، یک شخص یک رأی، تجارت عادالنه پایبند نیست و در آنها این 
اصول به منظور مناسب تر شدن برای توسعه اقتصاد بازار و دستیابی به هدف 
افزایش درآمد کشاورزان مورد بازنگری قرار گرفته است. استفاده صحیح 
از اصول تعاونی ها توسط تعاونی هندوانه یولین ضمانتی اساسی در جهت 
توسعه خوب آن به حساب می آید. فلذا این  تعاونی را می توان ترکیبی از 
تعاونی های سنتی بازاریابی و تعاونی های نسل جدید برشمرد. در ادامه اهم 

اصول بکارگرفته شده در این تعاونی مورد اشاره قرار گرفته است:  

الف- هر کسی امکان عضویت و ورود در تعاونی را ندارد؛ شرایط 
ارزیابی تعاونی برای جذب اعضا عبارتند از: تجربه بیش از 3 سال در عرصه 
پرورش هندوانه، تسلط اساسی بر فناوری تولید برند هندوانه یولین و توانمندی 
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هدایت کشاورزان در مسیر ساماندهی تولید.  

به عالوه اینکه قبل از عضویت کامل، کشاورزاِن دارای شرایط مذکور 
بایستی تحت دوره کارآموزی و ارزیابی آزمایشی قرار گیرند. این نوع سیستم 
عضویت)شبه عضویت( از یک سو، تأثیر تعاونی بر آموزش و ارائه خدمات 
هم زمانی  موجب  دیگر  سوی  از  و  می دهد  افزایش  را  کشاورزان  به  فنی 
گستردگی در مقیاِس تعداد اعضای تعاونی و پایگاه تولید)منطقه( می شود؛ به 
عالوه اینکه ضمن اجتناب از افتادن در دام ناکارآمدی، نسبت به تأمین منافع 

اعضای اصلی نیز اطمینان حاصل می نماید. 

ب- سیستم یک نفر یک رأی؛ زمانی که تعاونی قصد اتخاذ تصمیم  مهمی 
را داشته باشد برای همه سهام داران)اعضا( از این سیستم استفاده می کند؛ همه 
سهام داران در برابر آن یکسان هستند. این سیستم به منظور اطمینان از ماهیت 
تصمیم گیری دموکراتیک و اجتناب از اعمال نفوذ سهام داران اقلیت در تعاونی 

بکارگرفته می شود. 

ج- وضوح دارایی اعضا و داخلی بودن سهام؛ در تعاونی کلیه سهام ها به 
اعضا تعلق دارد لیکن هر عضو تنها به  تعداد مشخصی سهام دارد. اعضا حق 
برداشت آزادانه سهام را دارند لیکن انتقال آن به دلیل اطمینان از داخلی بودن 
امکان پذیر نیست. برای کشاورزان با سطوح پایین از دانش و آگاهی نسبت به 
ریسک و مقاومت نسبتاً کم در برابر آن، حصول اطمینان از وضوح و شفافیت 

دارایی آنها امری بسیار مهم است.  

د- تخفیف مضاعف با توجه به سهم و میزان معامله؛ این اصل تضمینی 
مهم برای توسعه و عملکرد خوب تعاونی محسوب می شود. سرمایه و نیروی 
کار بیشتر مزایای مستقیمی را به همراه دارد که عالوه بر اینکه سرمایه گذاری 
توسط اعضا را تشویق می کند، اشتیاق تولید آنها را نیز افزایش می دهد که 
این امر از ناکارآمدی ناشی از ذهنیت سواری رایگان، جلوگیری و هزینه های 

انگیزشی و نظارتِی اعضای تعاونی را تا حد زیادی کاهش می دهد. 
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2.1.4. بهبود مستمر فناوری تولید و تصویر خوب برند تجاری

برای هر شرکتی، پیشرفت مستمر و نوآوری در فناوری تولید شرطی 
ضروری برای تضمین نشاط و توسعه پایدار قلمداد می شود. تعاونی ها تنها 
یک نوآوری نهادی نیستند بلکه آنها زمینه ساز پیشرفت فناورانه از طریق اثرات 

سرریز دانش هستند )3(. 

سهم پرورش دهندگان هندوانه در روستاهایی که تعاونی در آنها واقع 
شده بسیار باالست؛ روستاهایی که در آنها مردم با هم ارتباط نزدیکی دارند، 
اطالعات در حد باالیی به اشتراک گذارده می شود؛ ضمن اینکه استعدادهای 
فنی، نوآوری های فناورانه اطالعات می تواند تقریباً به سرعت و بدون هزینه 
تغییر یا ارتقا یابد. نام تجاری یک دلیل مهم برای توسعه یک تشکیالت 
اقتصادی و ارتقاء محصول است که این مهم از بستر تعاونی های کشاورزی 
قابل تحقق است. این تعاونی ها در تالش برای ایجاد برند یولین هستند و 
تحت عنوان تولید و بسته بندی یکپارچه، استانداردهایی برای ظاهر، کیفیت، 
طعم و ایمنی هندوانه های یولین ایجاد کرده اند. نام تجاری، قیمت فروش و 
محبوبیت هندوانه های آنها را به شدت افزایش داده است.  این تعاونی بر پایه 

”یک روستا یک برند“ ایجاد و توسعه یافته است. 
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این برند تنها تصویر برند یک تعاونی نیست بلکه به یک برند منطقه ای 
تبدیل شده است و به همین جهت دارای اثرگذاری مستمرتر و وسیع تری 
است. این نوع برند در واقع یک دارایی نامشهود است که همه کشاورزان یک 
منطقه خاص می توانند از آن استفاده کنند و تعداد زیادی از عمده فروشان و 
مصرف کنندگان را به خود جذب کرده است. به عالوه اینکه اطالعات تجاری 
برای کشاورزان پراکنده غیرعضو فراهم، کانال های فروش ایجاد و هزینه های 

معامله را کاهش داده است. 

2.4. اثربخشی و مقاومت در برابر گسترش تعاونی

1.2.4. اثربخشی گسترش مقیاس تعاونی

علی رغم ادامه گسترش شبکه بازاریابی تعاونی هندوانه یولین، توجه به 
این مطلب ضروری است که گسترش مقیاس بایستی محدودیت های خاصی 
داشته باشد. این محدودیت اندازه به افزایش نسبی مزایای تعاونی ها و اندازه 
نسبی هزینه های نوآوری و نگهداری بستگی دارد. زمانی که تفاوت این دو از 
هم به حداکثر برسد، اقتصاد مقیاس مطلوب محقق خواهد شد. فضای توسعه 
عالوه بر اینکه فصل فروش هندوانه های برند یولین را افزایش می دهد، عرضه 
سالیانه آن هندوانه ها را محقق می سازد؛ شعا ع های فروش و اقتصاد مقیاس را 

افزایش و هزینه های اجرایی را به شدت کاهش می دهد. 

2.2.4. مقاومت در برابر گسترش مقیاس تعاونی

بزرگ ترین مانع برای گسترش مقیاس تعاونی هندوانه یولین، بودجه و 
منابع مالی نیست، بلکه کمبود استعدادهای فنی، ناتوانی در مدیریت و کمبود 
زمین است. برخورداری از فناوری تولید خوب، کلید توسعه تولید هندوانه 
و تعاونی هاست. مقیاس همواره در حال گسترش تعاونی ها، مدیریت آنها را 
با چالش مواجه می سازد. زمانی که تعاونی ها در یک اجتماع کوچک و قوی 
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باشند، مدیریت و نظم معامالت داخلی آنها عمدتاً به واسطه عواملی همچون 
اعتبار کادر و رهبران آنها و همگنی فرهنگ تضمین می شود ضمن اینکه در 
این صورت سطح مدیریت و هزینه مورد نیاز نیز نسبتاً پایین خواهد بود. 
ضمن اینکه گسترش مقیاس تعاونی ها کشاورزان و کارآفرینان دارای سطوح 
تحصیلی نسبتاً کم و سیستم های دانش نسبتاً ضعیف را هم با چالش مواجه 

می کند. 

محدودیت زمین نیز مانع گسترش بیش تر مقیاس تعاونی ها شده است. 
زمین مناسب کشت هندوانه بایستی سه سال توسط دیگر محصوالت غنی 

شده باشد ضمن اینکه دما و رطوبت خاک مناسبی را نیز می طلبد. 

نتیجه گیری

تعاونی های کشاورزی نقش مهمی در ارائه اطالعات و فناوری    
به مالکان خرد پراکنده و جای دادن آنها در بازار دارند؛ این امر نه تنها 
حس امنیت و مقاومت در برابر ریسک  کشاورزان را افزایش می دهد 
بلکه قدرت چانه زنی و موقعیت آنها به واسطه تولید در مقیاس 
بزرگ، تضمین کیفیت و اثرات نام تجاری محصوالت کشاورزی را 
افزایش می دهد؛ به گونه ای که کشاورزان سهم بزرگ تری از زنجیره 
ارزش محصول کشاورزی را بدست خواهند آورد. به عالوه اینکه 
تعاونی های کشاورزی هزینه های باالی معامالت کشاورزان کوچک 
در بازار را کاهش می دهد؛ مازاد اقتصادی ناشی از صرفه جویی در 
هزینه های معامالتی را حفظ کرده و در کل افزایش درآمد کشاورزان 

و توسعه کشاورزی را موجب می شود. 

تأسیس تعاونی های کشاورزی بر پایه ”یک روستا با یک نام    
تجاری محصول کشاورزی مهم آن“ که حاصل زحمات هزاران 
خانوار هست، مدل توسعه بهتر و مفیدتری به جهت ارتقاء کیفیت 
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محصوالت کشاورزی و سهولت ورود آنها به بازار هست؛ به عالوه 
نهادی و  نوآوری  بسیار زیادی در هزینه های  اینکه صرفه جویی 

هزینه های معامالت در پی خواهد داشت.  

دستیابی به عرضه باال و مستمر محصوالت باید هدف توسعه    
تعاونی باشد؛ ورود سوپرمارکت ها به زنجیره تأمین محصوالت 
است.  داشته  دنبال  به  را  تغییرات  از  مجموعه ای  کشاورزی 
سوپرمارکت ها با دریافت اطالعات از مصرف کننده و پیاده سازی 
استانداردهای مختلف، فرآیند تولید محصوالت کشاورزی اعم از 
کیفیت، نحوه بسته بندی، حجم باالی عرضه و ... را هدایت می کنند. 
تعاونی ها در صورت لزوم بایستی امکانات ذخیره سازی مورد نیاز 
برای اطمینان از ارائه پاسخ سریع به نیازهای عمده فروش و تداوم 
عرضه محصوالت کشاورزی را داشته باشند. به عالوه اینکه آنها باید 
مرزهای خدمات خود را به ارائه خدمات اجتماعی کشاورزی نظیر 

تعاونی های حفاظت از گیاهان توسعه دهند.   

تحصیل و آموزش کشاورزان توسعه تعاونی ها را سبب می شود؛    
یکی از پیش نیازها برای ارتقا و توسعه سالم تعاونی  ها به رسمیت 
شناختن و پذیرش تعاونی ها از سوی کشاورزان است. دولت محلی 
برخی اقدامات در زمینه تحصیل و آموزش کشاورزان انجام می دهد، 
میزان آگاهی آنها از بازار و درکشان از تعاونی ها را باال می برد و به 
آنها راهنمایی های فنی برای ارتقاء توسعه تعاونی ها ارائه می دهد. 
تنها با اجازه دادن به کشاورزان برای تغییر ایده های خود و مقایسه 
منطقی مزایا و هزینه ها توسط ایشان، انگیزه تشکیل یا ملحق شدن 

خودجوش به تعاونی ها شکل خواهد گرفت.

جذب بیش از حد اعضا در تعاونی و خارج از توانایی های    
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مدیریتی تعاونی صحیح نیست؛ چرا که جذب اعضا)کشاورزان( 
بدون ایجاد ساز و کارهای عملیاتی و مدیریتی، مزایای واردساختن 
کشاورزان به بازار تجارت و ایجاد درآمد افزایشی قابل توجه  برای 

آنها را نخواهد داشت. 

وظیفه مهم تعاونی ها بایستی کسب موقعیت قانونی در جهت    
جلب توجهات رسمی، مجوز و تالش برای ورود منابع باشد. از 
همان ابتدا تعاونی ها به شدت بر آژانس های دولتی تکیه می کنند 
و به آنها اجازه می دهند که به عنوان یک کارآفرین شبه تعاونی در 
کمبود کارآفرینان تعاونی واقعی عمل نمایند. این در حالی است که 
یکی از اصول اصلی تعاونی ها که توسط اتحادیه بین المللی تعاون 
تعیین شده، خودگردانی است. بدین معنا که تعاونی ها بایستی از 
دولت یا سایر شرکت های دولتی مستقل باشند. از این رو دولت 
نباید بیش از حد در مدیریت روزانه تعاونی ها دخالت کند بلکه در 
راستای توسعه سالم تعاونی ها باید از آنها حمایت، آنها را تشویق و 

به صورت صحیح هدایت نماید.
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پیشگفتار مترجم

ظرفیت  بیدارکردن  عنوان  با  کتابی  سال2020  در  آکادمیک  انتشارات 
تعاون منطقه آسیا-اقیانوسیه )تصویر روی جلد کتاب، در باال آمده است( و 
به زبان التین، منتشر کرده که در آن ضمن تأکید بر اهمیت نقش تعاونی ها 
در یک اقتصاد مدرن به بیان نمونه هایی از تعاونی های موفق در یازده کشور 
منطقه آسیا و اقیانوسیه و بررسی چارچوب های نظری آن ها از منظر اقتصادی 
اجتماعی، سیاسی-قانونی، ملی و بین المللی پرداخته است؛ این کتاب از این 
مسیر تالش داشته تا امکان ایجاد تعاونی های اثرگذار و بازسازی تعاونی های 
موجود در راستای تحقق و دستیابی آن ها به هدف مطلوب و کاهش فقر را 

برای عالقمندان و پژوهشگران فراهم  نماید.

بر همین اساس، اثر پیش رو به برگردان، بررسی و تلخیصی از متن 
اصلی به فارسِی فصل یازدهم این کتاب که به مقاله سه تن از اساتید دانشگاه 
ملی کشاورزی ویتنام تعلق دارد، اختصاص خواهد داشت و طبعاً فاقد نقص 

نیست.  

الزم به توضیح است که برخی از مطالب مقاله بنا به رعایت اختصار، از 
متن ترجمه حذف یا به لحاظ واژگانی و عبارتی، دارای تغییری جزئی شده 
است که به اعتقاد مترجم، خللی در محتوای اصلی متن ایجاد نخواهد کرد؛ 

همچنین تصاویر به کار رفته در متن به انتخاب مترجم بوده است. 
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بررسی اجمالی نوشتار پیش رو

کشاورزان به دلیل آسیب پذیری راحت ناشی از برخی عوامل خارجی 
همچون آب و هوا برای قوی تر شدن خود تمایل به همکاری با یکدیگر و 
عضویت در انجمن ها و سازمان ها دارند. تعاونی های کشاورزی مناسب ترین 
شکل پیوند میان کشاورزان برشمرده می شوند)1(. این تعاونی ها موفقیت ها و 
شکست هایی در کارنامه خود در کشورهای توسعه یافته و  در حال توسعه 

داشته اند. 

تأسیس  حیث  از  طوالنی  سابقه  دارای  ویتنام  کشاورزی  تعاونی های 
و توسعه از دهه1950هستند. این تعاونی ها ضمن اینکه به سرعت توسعه 
یافته اند به روند توسعه اقتصادی ویتنام نیز کمک شایانی کرده اند. تعاونی 
ون داک)Van Duc( در شرق شهر هانوی)Hanoi( پایتخت کشور ویتنام 
واقع شده و برخوردار از مدل موفق تخصصی در عرصه سبزیجات و ارائه 
خدمات تولیدی به مردم محلی است. این نوشتار ضمن تجزیه و تحلیل عوامل 
خرد و کالن مؤثر بر تعاونی ها در ویتنام، به شاخصه های ویژه مؤثر در موفقیت 
تعاونی ون داک، چالش های بر سر راه آن و نیز نحوه اثرگذاری این تعاونی در 

جامعه خواهد پرداخت. 

2. عوامل کالن مؤثر بر تعاونی ها در ویتنام

1-2. چهارچوب سیاسی و قانونی

برشمرده  کار   نوعی مدل کسب و  ویتنام  در  تعاونی های کشاورزی 
می شوند که از سیاست های حمایتی زیادی از سوی دولت مرکزی برخوردار 
هستند. این سیاست ها به میزان قابل توجهی به تولید و کسب و کار تعاونی ها 
کمک کرده است؛ قانون تعاون 2012، آخرین سیاست حمایتی از این دست 
است که بر اساس آن امکان بهره گیری هیئت های مدیره و اعضای تعاونی های 
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کشاورزی از آموزش های رسمی در جهت افزایش ظرفیت فنی و حرفه ای و 
دریافت حمایت مالی از سوی دولت مرکزی فراهم شده است.

2-2. زمینه های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی

عرصه  در  پیشرو  صادرکننده  عنوان  به  ویتنام  گذشته  سال  چند  در 
کشاورزی در حال رشد بوده و توانسته سرمایه گذاران بین المللی بسیاری را 
به خود جذب نماید.  مهم ترین محصوالت کشاورزی صادراتی این کشور، 
برنج، بادام زمینی، فلفل سیاه، قهوه، چای، الستیک و محصوالت شیالتی 
هستند. عالوه بر این عواملی همچون فناوری اطالعات و صنایع با تکنولوژی 
باال نیز بخشی از عوامل رو به رشد اقتصاد ملی این کشور برشمرده می شوند؛ 
نرخ رشد سالیانه 6 تا 7 درصدی انگیزه زیادی علی الخصوص برای کسب و 

کارهای تعاونی در جهت توسعه تولید و تجارت کاالها خواهد بود)2(. 

ویتنام چهاردهمین کشور پرجمعیت جهان رتبه بندی شده است و با دارا 
بودن بیش از 92 میلیون نفر جمعیت و با میانگین سنی30 سال، ظرفیت بسیار 
خوبی از حیث مشتریان و کارکنان بالقوه برای بسیاری از سرمایه گذاران به 
حساب می آید)3(. جمعیت ویتنام طی ده ساله 2007  تا 2017 به سرعت روند 
افزایشی داشته است. علیرغم اینکه 65 درصد جمعیت این کشور، روستایی اند 

لیکن این روند، نزولی بوده و طی سال های گذشته، جمعیت

از همین روی،  داشته است.  قابل توجهی  افزایش  آن  شهرنشینی در 
ساختار نیروی کار بخش کشاورزی تغییر کرده)4( و منابع انسانی تعاونی های 

کشاورزی کاهش یافته است. 
در عمل، تعاونی های کشاورزی مکمل تالش های دولت در راستای بهبود 
معیشت مردم محلی هستند. به طور مشخص، آن ها اشتغال بیش تری ایجاد و 
بسترساز کاهش فقر شده اند. این تعاونی ها به خوبی منعکس کننده نقش کلیدی 



591

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

7

خود در جذب تالش های داخلی مردم محلی برای حل مشکالتشان هستند. 

3-2. تغییرات جهانی آب و هوا

اثر افزایش دما برای محصوالت کشاورزی به دمای بهینه محصوالت 
کشاورزی برای رشد و تکثیر بستگی دارد. گرمایش برای برخی گیاهان مفید 
و برای برخی دیگر، افزایش تعداد حشرات و آفات را موجب می شود و مضر 
است. تعاونی های ویتنام ساختارها و روش های تولید محصوالت را در جهت 

سازگاری با تغییرات جهانی آب و هوا تغییر داده اند.  

3. عوامل خرد مؤثر بر تعاونی ها در ویتنام

1-3. مدل کسب و کار

اقتصاد گذار ویتنام خصوصی سازی، راه اندازی شرکت های خصوصی 
جدید و تغییرات اساسی قانونی را تجربه کرده است؛ مدل تعاونی ها که بر 
اساس قانون تعاونی 2012 سازمان دهی شده در قیاس با نسخه قبلی آن بسیار 
بهبود یافته و اصالح شده است)5(. به صورت کلی دو نوع مدل تعاونی در 

ویتنام وجود دارد:

تعاونی های تحول یافته که قبل از سال 2012 تأسیس شده اند لیکن بر 
اساس قانون جدید تعاون 2012 تغییر شکل داده اند. 2. تعاونی های تازه تأسیس 
که آغاز شکل گیری آن ها از سال 2012 بوده است. تنها تفاوت این دو تعاونی 
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با یکدیگر در سرمایه تأمین شده توسط اعضای آن هاست؛ در تعاونی  های تازه 
تأسیس، کلیه اعضا به صورت مشخص در تأمین سرمایه تعاونی سهیم هستند 
این در حالی است که در تعاونی های تحول یافته، اعضای خانوار در تخصیص 

سرمایه خود به تعاونی مختار هستند.  

2-3. اصول تعاون

اصول تعاون اتحادیه بین المللی تعاون)6( که در ادامه فهرست شده اند از 
سوی اعضا و کارکنان تعاونی های ویتنام پذیرفته شده است:

1. افراد، خانوارها و اشخاص حقوقی داوطلبانه تعاونی ایجاد می کنند، به 
آن می پیوندند یا از آن خارج می شوند.

2. تعاونی  پذیرای گسترده اعضاست.

3. اعضا فارغ از میزان آورده سرمایه و مدیریت و عملکرد تعاونی، از حق 
رأی مساوی برخوردار هستند و اطالعاتی نظیر فعالیت های تولیدی، فروش، 
امور مالی، توزیع درآمد و سایر مطالب مقرر در اساس نامه تعاونی به صورت 

کامل و دقیق در اسرع وقت ارائه می شود. 

4. مسئول و کنترل کننده فعالیت های تعاونی  در قبال قانون، خود تعاونی  
است. 

5. توزیع درآمد تعاونی  بر اساس میزان استفاده از محصوالت-خدمات 
تعاونی و یا میزان مشارکت برای ایجاد شغل است.

6. تعاونی باید در عرصه  تحصیل و آموزش اعضا، مدیران و کارکنان 
خود فعال باشد و آن ها را نسبت به مااهیت و مزایای فعالیت در قالب تعاونی  

مستغنی سازد. 

7. در راستای توسعه پایدار جنبش تعاونی در مقیاس محلی، منطقه ای، 
ملی و بین المللی، تعاونی ها بایستی با یکدیگر همکاری داشته باشند.
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4. ویژگی های تعاونی ون داک

1.4. تاریخچه 

تأسیس اولیه این تعاونی)البته با نامی دیگر( به سال 1977 برمی گردد. این 
تعاونی در سال 1998 به یک تعاونی خدمات عضومحور تبدیل و به تعاونی 
خدمات کشاورزی ون داک تغییر نام داد. در ادامه فعالیت خود مطابق با قانون 
تعاون 2012 تغییر ساختار داد و در سال 2016 به تعاونی تجاری خدماتی 

تولیدات کشاورزی ون داک مجدداً تغییر نام داد.

2-4. ساختار سازمانی 

در ادامه و در نمودار شماره 1، ساختار سازمانی تعاونی ون داک به نمایش 
درآمده است:

        نمودار شماره1: ساختار سازمانی تعاونی ون داک
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3.4. چالش های پیش رو

شهرنشینی، مهاجرت روستاییان به شهرها و کاهش نسبت جمعیت شاغل 
در بخش کشاورزی مناطق روستایی را موجب شد. زمین های کشاورزی نیز 

برای ساخت جاده بکارگرفته شدند و میزانشان کاهش یافت. 

آگاهی غالب اعضای تعاونی حتی مدیران نسبت به تغییرات قانون تعاون 
ویتنام محدود است؛ همین امر اجرای قانون تعاون را زمان برتر می کند. در 
همین راستا تعاونی ون داک بایستی فعالیت  خود در زمینه تبلیغ و نشر قانون 
تعاون جدید را شدت بخشد. همچنان که مزایای شرکت در دوره های آموزش 
کیفیت  و  بهره وری  افزایش  راستای  در  ون داک  تعاونی  نوین  شیوه های 
محصوالت نیز با هدف شرکت حداکثری نیازمند اطالع رسانی و برقراری 
اعضاست.  کلیه  با  ارتباط 

در چند سال گذشته آگاهی نسبت به ریسک های سالمتی و تقاضا برای مواد 
غذایی سالم افزایش یافته است)7(. با این وجود، مصرف غذاهای سالم داخلی 
از سوی مردم هنوز جذابیت چندانی ندارد)8( و آن ها غالباً تمایل به منابع 
غذایی معتبر وارداتی دارند. این مسئله چالش  هایی را برای تولید غذا در داخل 
ویژه برای تولیدکنندگان کوچک ایجاد کرده است. از همین روی، تعاونی 
ون داک باید نسبت به جلب اعتماد مصرف  کنندگان توجه بیش تری داشته 

باشد. 

تغییرات آب و هوا نیز نقش مهمی در میزان تولید سبزیجات تعاونی 
ون داک ایفا می کند. تغییر دمای فصلی می تواند افزایش سبزیجات کشت شده 
در یک سال را در پی داشته باشد. حال آنکه بارش شدید و وزش طوفان، 
بهره وری پایین تولید سبزیجات تعاونی را سبب ساز است. برای کاهش آثار 
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منفی ناشی از این امر تعاونی برنامه ریزی برای ساخت خانه هایی با دمای ثابت 
را در دستور کارش گذاشته است.  

نکته قابل توجه اینکه علیرغم موفقیت ها و تالش هایی که تعاونی ون داک 
داشته، این تعاونی تنها سهم 10 درصدی از کل سبزیجات تولیدشده این 
کشور را دارد که مهم ترین علت آن به تکه تکه بودن زمین های  هر خانوار 
برمی گردد؛ تکه تکه بودن زمین، دلیل اصلی بهره وری نیروی کار محدود در 
ویتنام در مقایسه با سایر کشورهای منطقه است)9(. برای حل این مسئله، 
تعاونی ون داک تجمیع زمین را پیشنهاد داده است لیکن اجرای کامل آن تنها 
توسط کم تر از 30 درصد خانوارهای ویتنامی پیگیری و انجام شده است و 

تشویق و پیگیری از سوی مدیران را می طلبد.  

5. عوامل اثرگذار در موفقیت تعاونی ون داک 

عوامل اثرگذار در موفقیت تعاونی ون داک شامل عوامل داخلی و خارجی 
است؛ تجارب و آگاهی کشاورزان و نحوه حکمرانی تعاونی، عوامل داخلی و 
شرایط مناسب آب و هوایی برای کشت ساالنه سبزیجات، سیاست گذاری های 
عمومی حمایتی دولت با هدف توسعه و گسترش زیرساخت ها و تجمیع زمین، 

عوامل خارجی برشمرده می شوند. در ادامه عوامل داخلی تشرح شده اند:

1-5. تجارب و آگاهی کشاورزان در زمینه تولیدات کشاورزی و 
پرورش سبزیجات

ون داک به صورت مشخص و تخصصی بر خالف سایر فعالیت های 
رایج در آن منطقه علی الخصوص برنج، در عرصه سبزیجات فعالیت می کند. 
از سال 1997، سبزیجات سالم توسط این تعاونی تولید می شود؛ در نتیجه در 
زیرساخت های تولید سبزیجات شامل برق رسانی به مزارع، حفر چاه و کاشت 
در مناطق سیل زده سرمایه گذاری صورت گرفته است. به عالوه اینکه ساالنه 
ده ها دوره آموزشی در خصوص تکنیک های به روز تولید سبزیجات سالم 
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برگزار می شود. کشاورزان از مزایای شرکت در چنین دوره های آموزشی و 
نقش تولید سبزیجات در امرار معاششان آگاهی دارند. 

2-5. فرآیند حکمرانی

و  سیستم ها  را  حکمرانی   )Chris Cornforth( کرنفرث  کریس 
فرآیندهای مرتبط با اطمینان از رویکرد کلی، نظارت و مسئولیت پذیری یک 
اداره روزانه سازمان متفاوت و  با  سازمان، تعریف می کند)10(. حکمرانی 
اصطالحی است که برای شرح کلیه فرآیندهای داخلی یک سازمان در ارتباط 
با مسئولیت پذیری و پاسخگویی آن در قبال کلیه ذی نفعان چه درون و چه 

بیرون از سازمان بکار گرفته می شود)10(. 

تعاونی ها در قیاس با سازمان های دیگر از آنجا که فرآیندهای داخلی و 
تصمیم گیری در آن ها نیازمند مشارکت تعداد زیادی از اعضاست با چالش های 
بیش تری مواجهند. پس می توان این طور عنوان نمود که حکمرانی تعاونی به 
هدایت و کنترل تعاونی  مرتبط می شود. حکمرانی تعاونی شامل مؤلفه های 
هیئت مدیره فعال و مؤثر، عملکردها و فرآیندها و در انتها اعضا و مشارکت 

آن هاست)11(؛ در ادامه توضیحاتی در خصوص هر یک ارائه خواهد شد.

1-2-5. هیئت مدیره فعال و مؤثر

در کشاورزی بزرگ ترین دغدغه کشاورزان این است که کجا و چگونه 
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محصوالت خود را به فروش رسانند. امروزه سبزیجات سالم تعاونی ون داک، 
جای ثابتی در بازار دارند که دلیل آن در درجه اول، مدیران ماهرش است. 
هیئت مدیره تعاونی عملکرد خوبی در زمینه بازاریابی و ترویج محصول داشته 
است. ساالنه 10 درصد از کل سبزیجات تولیدشده توسط اعضای خانوارها به 
واسطه تعاونی ون داک به بازار عرضه می شود که از این میزان، 55 درصد در 
بازارهای عمده فروشی، 35 درصد در سوپرمارکت ها و 10 درصد باقیمانده که 
عمدتاً کلم چینی است به کشورهای تایوان، ژاپن و کره صادر می شود. اعضاي 
خانواری که در تعاوني عضویت دارند مي توانند محصوالت خود را به واسطه 

کانال هاي بازاریابي تعاون، 10 درصد باالتر نسبت به قیمت بازار بفروشند.  

ون دوک،  تعاونی  سالم  سبزیجات  تولیدکنندگان   2011 از  قبل  تا 
محصوالت خود را به سختی می فروختند چرا که قیمت فروش آن ها همواره 
باالتر بود و عالوه بر این، مصرف کنندگان قادر به تشخیص سبزیجات سالم 
از دیگر سبزیجات در بازار نبودند. از سال 2011 سبزیجات تولیدشده توسط 
تعاونی ون دوک با برچسب واحد حفاظت  تعاونی که شامل آدرس مکان 
تولید، تاریخ برداشت و   مهرهای مربوطه است، متمایز و به راحتی در بازار 

عرضه می شوند. 

2-2-5. عملکرد و فرآیند تعاونی ون داک

1-2-2-5. استراتژی تولید

در  سبزیجات  مختلف  انواع  تولید  ون دوک،  تعاونی  تولید  استراتژی 
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راستای سطح زیر کشت مناسب برای آن هاست. بر همین اساس اعضای 
خانوار تعاونی قادر به تولید بیش از 30 نوع سبزی متنوع متناسب با فصل 
مناسب خود هستند؛ که این امر به منزله یکی از مزیت های تعاونی در جهت 
برآورده ساختن تقاضاهای متنوع مصرف کنندگان است. ضمن اینکه کاهش 
نوسانات قیمت فروش را هم موجب شده است چرا که اگر کلیه کشاورزان 
انواع مختلفی از سبزیجات را پرورش نمی دادند، حجم عظیمی از سبزیجات 

مشابه با قیمت پایین در نهایت به فروش می رسید.

در عمل تولید سبزیجات در مناطق مرکزی ویتنام در ماه های پایانی سال 
به دلیل بارش های سنگین چالش زاست. این در حالی است که مناطق شمالی، 
در همین ایام مناطق بسیار مناسبی برای پرورش گیاهان دوستدار محیط های 
سرد نظیر کلم هستند. همین امر فرصت گسترش بازار محصوالت متنوع 

دیگری را در استان های واقع در مناطق مرکزی فراهم آورده است. 

2-2-2-5. کنترل کیفیت نهاده

در اختیار اعضای خانوار تعاونی ون داک صرف نظر از سطح سرمایه 
آن ها، نهاده های با کیفیت باال گذارده می شود. در حال حاضر 9 فروشگاه 
توسط اعضای خانوار تعاونی ون داک اداره می شود که نهال، کود و آفت کش ها 
توسط آن ها به فروش می رسد. از صاحبان این فروشگاه ها خواسته می شود 
که نهاده ها و مواد اولیه خود را از شرکت های معتبر ملی خریداری و عرضه 

نمایند. 

این مسئله از یک منظر کسب منفعت مالی کشاورزان به لحاظ خرید 
دیگر  منظری  از  و  دارد  پی  در  را  کیفیت  دارای  ارزان قیمت تر  نهاده های 
این  غیر  در  که  را موجب می شود چرا  تعاونی  مدیران  زمان  صرفه جویی 
بایستی  اولیه توسط کشاورزان هم  مواد  بر نحوه خریداری  آن ها  صورت 

نظارت می کردند. 
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3-2-2-5. برگزاری دوره های آموزشی فنی به روز

علیرغم آگاهی و تجربه کشاورزان در زمینه کاشت سبزیجات سالم، 
مدیران تعاونی ون داک ساالنه ده ها دوره آموزشی در حوزه تکنیک های به روز 
تولید سبزیجات و مدیریت یکپارچه آفات برگزار می کنند؛ برای مثال اینکه  
در سال 2017 این تعاونی اقدام به برگزاری 8 دوره آموزشی کاربردی برای 
اعضای تعاونی ون داک با موضوعاتی همچون روش تبدیل محصوالت جانبی 
سبزیجات به کود غنی شده نموده است. برگزاری چنین دوره هایی تقویت 
دانش تدریجی کشاورزان باتجربه را موجب شده است. عالوه بر این هیئت 
مدیره تعاونی با سایر تعاونی های کشاورزی تخصصی سبزیجات با اهدافی 

نظیر تبادالت فنی ارتباط می گیرد.

4-2-2-5. مدیریت فرآیند تولید

فلسفه تولید در تعاونی ون داک، مبتنی بر سه نه است: نه به کارخانه)از 
جهت تولید مواد غذایی سالم(، نه به بزرگراه )از جهت تخریب مزارع( و نه 
به بیمارستان)از جهت اهمیت دادن به سالمت(. این تعاونی یکی از بزرگ    ترین 
مناطق هانوی در تولید سبزیجات سالم را پوشش می دهد و روزانه با مدیریت 
مختلف  انواع  تن  متوسط100  طور  به  کشاورزی  تولیدات  هکتار   285
سبزیجات را عرضه می کند که 90 درصد از این تولیدات از سوی بخش 
کشاورزی و توسعه روستایی هانوی دارای مجوز تولید سبزیجات بر الزامات 
ایمنی است. ضمن اینکه کشاورزان از منافع فروش سبزیجات سالم بدون 

وجود آفت کش ها و محرک های رشد آگاه هستند. 

طبقه بندی  گروه هایی  در  هستند  خانوارها  که  تعاونی  عضو    876
شده اند که تولید ایمن سبزیجات توسط آن ها مدیریت می شود. هر گروه 
شامل30-25 خانوار کشاورز پرورش دهنده سبزیجات و دارای یک رهبر با 
مسئولیت نظارت بر ایمنی و سالمت محصوالت تولیدی است. مزارع با هدف 
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مدیریت راحت تر  توسط گروه ها شماره گذاری و منطقه بندی می شوند. هر 
خانوار بایستی فعالیت های روزانه خود اعم از نوع پرورش سبزیجات، تاریخ 
کوددهی، اسامی آفت کش ها را در دفتری ثبت و آن را به اطالع رهبران گروه 
برساند تا موارد خالف استانداردها و متخلفان سریعاً و به موقع شناسایی 
گردند و با آن ها برخورد شود. ضمن اینکه خود خانوارها و گروه ها هم بر 
کار یکدیگر نظارت دارند. به عالوه اینکه در راستای مدیریت مؤثر، سبزیجات 

متناسب با منطقه مناسب رشدشان تخصیص و پرورش می یابند. 

3-2-5. ماهیت مشارکت اعضای تعاونی

تا قبل از قانون تعاون 2012، یک عامل در میان بسیاری از عوامل که 
باعث عملکرد ضعیف و شکست تعاونی های کشاورزی شد، عضویت تقریبًا 
اجباری و غیرداوطلبانه در آن ها همچون سایر کشورهای کمونیستی بود)12(؛ 
اصول،  زمینه هایی همچون هدف و  در  اعضا  مبهم  چنین عضویتی درک 
ارزش ها، هویت و علی الخصوص حقوق و تعهدات تعاونی ها را موجب شد. 
قدرت تصمیم گیری اعضا و مدیریت تقریباً وجود نداشت چرا که تعاونی ها 
مجبور بودند از دستورالعمل برنامه های مرکزی  توسط حاکمیت پیروی کنند 

و عضویت در تعاونی معموالً بر اساس محل تولد تعیین می شد)13(. 

امروزه تعاونی ون داک که تحت قانون تعاون 2012 فعالیت می کند اساسًا 
شامل افرادی است که به صورت داوطلبانه به گروه های اجتماعی می پیوندند.

6. اثرات تعاونی ون داک

تعاونی ون داک به طرق مختلفی مشتمل بر موارد زیر به مردم محلی و 
جامعه منفعت رسانده است: ایجاد برند تعاونی سبزیجات سالم در میان مردم 
محلی، تغییر اذهان ایشان  به سمت تولید محصوالت سالم، ارتقای بهره وری 

اقتصادی و محیط.  
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روستایی  توسعه  و  کشاورزی  وزارت  از سوی  ون داک  تعاونی  مدل 
ویتنام به عنوان مدل استاندارد مدیریت زنجیره از تولید به بازار انتخاب شده 
است. به عالوه اینکه سبزیجات سالم تولیدشده توسط این تعاونی حاکی 
از تعهد و اهمیت پرورش دهندگان سبزیجات این تعاونی به سالمت کلیه 
مصرف کنندگانش است. اذهان کشاورزان در تعاونی ون داک کاماًل به سمت 
تولید محصوالت سالم در راستای برآورده ساختن نیازهای بازار تغییر کرده و 
حضور آن ها در دوره های آموزشی فنی و همکاری با مسئوالن ذیربط مؤید 

این مسئله است.  

تولیدکننده  دیگر  مناطق  بسیاری  که  زمانی  در  اینکه  ذکر  قابل  نکته 
سبزیجات در پی بازارهای پایدار برای فروش محصوالت خود هستند، کلیه 
سبزیجات پرورش یافته توسط تعاونی ون داک به طور کامل فروخته می شوند.
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7. نتیجه گیری

تعاونی  موفق  نمونه  یک  عنوان  به  ون داک  تعاونی  نوشتار  این  در 
کشاورزی معرفی شد؛ این تعاونی تغییریافته دارای 168 عضو رسمی و 708 
عضو غیررسمی است. تعداد باالی اعضای رسمی تعاونی حاکی از آن است 
که این تعاونی در جذب خانوارهای محلی موفق عمل نموده است. همچنین 
بر اساس نتایج، عوامل زیادی در موفقیت این تعاونی نقش داشته اند که می توان 
آن ها را نتیجه تغییر عملکرد تعاونی هم راستا با موقعیت ها و تقاضاهای جدید 
بازار دانست. با توجه به وجود مستندات تجربی موفق این تعاونی، امکان 
الگوبرداری از آن ها در شرایط مشابه توسط دیگر تعاونی های کشاورزی و یا 

حتی سایر تعاونی ها فراهم است.
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مقدمه

افغانستان کشوری با 652860 مساحت و 38.9 میلیون نفر جمعیت 
است. در این کشور اقوام متعددی شامل: پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ایماق، 
ترکمن، بلوچ، پشه ای، نورستانی، گوجر، عرب و غیره زندگی می کنند. نزدیک 
به سه دهه است، که وقایعی چون جنگ، ناامنی های اجتماعی و بحران های 
اقتصادی و حقایقی از قبیل ناکارآمدی دموکراسی و فساد در بروکراسی، چهره 
این کشور را خاکستری کرده است. در همین راستا، عجم اوغلو در اثر معروف 
خود با عنوان »چرا ملتها شکست میخورند؟« افغانستان را در جایگاه کشوری 
مقروض به اغلب نهادهای بین المللی معرفی می کند و دموکراسی ناکارآمد آن 
را مربوط به عدم نهادینه سازی و اختالل در کارکرد نهادهای مستقر می داند )2(.

در این بستر، امکان فعالیت و تقویت جامعه مدنی در قالب سازمان هایی 
چون سمن ها و تعاونی ها با راه اندازی کسب وکارهای خرد می تواند به ویژه در 
ارتباط با حکومت های محلی کارساز باشند. در این عرصه، تعاونی ها در ارتباط 
با منابع بوده و یا به عنوان پردازنده مواد اولیه برای صنایع کوچک و بزرگ در 

حلقه های تولیدی فعالیت می کنند )9(.

برای  توافق  از  پس  راستا،  همین  در 
تشکیل دولت مرکزی و پیرو اجالس اتحادیه 
از  تعاونی ها  بلژیک،  بروکسل  در  تعاونی ها 
این  در   .)4( کردند  بکار  آغاز   2001 سال 
کمک  هدف  با  کشاورزی  تعاونی های  بازه 
برای جمعیت  اشتغالزایی  و  ملی  توسعه  به 

کثیر بیکاران در این کشور، حدود 3 هزار تعاونی برای انجام اموری چون: 
کشاورزی، آبیاری و دامداری  تأسیس شدند. اما پس از یک دهه، به دلیل 
ناکارآمدی، وزارت کشاورزی عزم جدی خود را به عنوان متولی اصلی، برای 
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تشکیل تعاونی هایی با استانداردهای دقیق و بین المللی جزم کرد )3(.

با وجود فراز و نشیب های فراوان، تأسیس تعاونی ها به عنوان سازمان های 
نیمه مستقل که مبتنی بر مشارکت، مالکیت و مدیریت دموکراتیک مردم هستند، 
می توانند فرصت مغتنمی برای توانمندسازی و اشتغال به ویژه برای کشاورزان 

و  زنان باشند.

از  نفر  میلیون  زمینه کشاورزی، 3.4  در  این کشور  استعداد  با وجود 
سوء تغذیه رنج می برند و بیش از 41 درصد از کودکان دچار کوتاهی قد 
هستند )16(. امکان اجرای طرح های بین المللی مشارکت محور و تأسیس 
تعاونی های کشاورزی فراهم آورده است. کمااینکه در انجمن های مستقل در 
حوزه کشاورزی در این کشور از سابقه قابل توجهی برخوردارند. به طور 
مثال انجمن کشاورزی سویای در افغانستان از سال 2011 در والیت کاپیسا 

)Kapisa( مشغول فعالیت است )17(.

افغانستان  در  تعاونی ها  بررسی وضعیت  به  تا  برآنیم  نوشتار  این  در 
بپردازیم. الزم به ذکر است که اطالعات این بولتن مربوط به پیش از استقرار 

حکومت طالبان در تابستان سال 1400 شمسی است.

1398 1397 1396 1395 1394 1393 سال

18 26 32 25 32 7 تعاونی

1716 1759 1483 2062 2787 1339 اعضا

جدول 1: اطالعات تعاونی ها در افغانستان )3(

تعاونی ها در افغانستان:

با توجه به درگیر بودن افغانستان در جنگ های متعدد در مدت طوالنی، 
بیش از سه دهه، این کشور، همواره نیازمند کمک های بین المللی به لحاظ 
با وجود هدف گذاری  نیز  تعاون  بوده است.  در حوزه  استشاری  مالی و 
دولت در تأسیس 5 هزار تعاونی در فاصله سال های 2008 تا 2013، دستاورد 
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چشمگیری حاصل نشده است )4(. 

در حوزه تعاون نهادهایی چون هیئت معاونت سازمان ملل متحد در 
امور افغانستان )UNAMA(، سازمان خواروبار جهانی )FAO(، صندوق 
 ،)ADF( صندوق توسعه کشاورزی ،)IFAD( بین المللی توسعه کشاورزی
آژانس توسعه بینالمللی ایاالت متحده آمریکا )USAID( و ... به ویژه در 
تعاونی های کشاورزی برای زنان همکاری های قابل توجهی انجام شده است.    

قانون تعاون در افغانستان:

قانون تعاونی در افغانستان فعالیت در دسته هایی چون: کشاورزی، صنعتی، 
را مجاز می شمارد. بخش کشاورزی،  استهالکی و حمل ونقل  ساختمانی، 
حدود 35 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد، بخشی 

که عمده ترین میزان صادرات افغانستان را به خود اختصاص می دهد. 

در این قانون، تعاونی متشکل از افرادی است که داوطلبانه دور یکدیگر 
کنترل  و  مدیریت  تشکیل یک سازمان تحت  از طریق  تا  می شوند  جمع 

دموکراتیک به یک هدف مشترک برسند.

در این قانون مقرر شده که دپارتمان توسعه تعاون تأسیس شود تا در 
کمک،  تعاونی ها  یکپارچه  عملکرد  و  هماهنگی  مدیریت،  سازمان،  مورد 

راهنمایی و مشاوره الزم را ارائه دهند.

شرایط ثبت نام شامل عضویت 11 نفر و تایید ثبت کننده است. در حالیکه 
برای ثبت یک تعاونی ثانویه تنها عضویت حداقل 3 نفر کفایت می کند. 

در این قانون کلیه جزئیات مربوط به مجامع عمومی، کمیته مدیریت، امور 
سرمایه ای و مالی، حساب ها و حسابرسی، حل اختالفات، بازرسی و تحقیق و 

نحوه ارائه تسهیالت مالی اعم از وام شرح داده میشود )10(. 
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باغ-آشپزخانه ها در بدخشان:

در بدخشان، یکی از 34 والیت، در شمال شرق افغانستان، صدها زن زیر 
چتر تعاونی مورد حمایت قرار گرفته اند. در اینجا باغی تأسیس شده که در آن 

46 زن تعاونگر مشغول فعالیت های باغداری و کشاورزی می باشند. 

با کمک سازمان خواروبار جهانی)FAO(، تعاونی هایی در قالب باغ-
آشپرخانه ها )Kitchen-garden( و مهدکودک هایی تأسیس شدند که در 

مجموع 750 زن را تحت حمایت قرار دادند )15(. 

تعاونی های لبنیات در ننگرهار:

با کمک و حمایت IFAD در استان شرقی ننگرهار، 14 تعاونی دامداری 
زیر چتر اتحادیه لبنیات خطیز در شهر جالآلباد تأسیس شدند )8(.

اتحادیه تعاونی های لبنی در کندز )قندوز(:

این اتحادیه متشکل از 600 دامدار است که از 9 تعاونی از خان آباد، 
علی آباد، مرکز والیت قندوز و سه تعاونی ثانویه تشکیل شده اند. این اتحادیه 
شیر به دست آمده از گاوهای اعضاء تعاونی را جمع آوری کرده و پس از 
فرآوری و انجام آزمایشات بهداشتی به واحد بسته بندی منتقل کرده و سپس 

روانه بازار مصرف می کنند. تولیدات 
این اتحادیه شامل: شیرتازه، ماست، 
کره  و  سرشیر  دوغ،  پنیر،  کشک، 
خود  فعالیت  اتحادیه  این  میباشد. 
را به تولید بطری آب، آب معدنی، 
خوراک دام و ... گسترش داده است 

.)1(
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اتحادیه تعاونی های لبنیات در کابل:

اتحادیه تعاونی های لبنیات کابل از سال 2006 متشکل از 7 تعاونی و 416 
عضو با تالش مشترک سازمان خواروبار جهانی )FAO( و وزارت زراعت و 

دامداری افغانستان تشکیل شد )8(.

مناره، نخستین تعاونی شیر با مدیریت زنان:

زنان در افغانستان حدودا نیمی از نیروی کار کشاورزی را  به ویژه در 
پرورش و دوشیدن شیر گاو و گوسفند تشکیل می دهند. با این وجود در 

مالکیت احشام و بهره مالی از تولیدات عواید اندکی دارند.

 ،)Manara Milk Producers’ Cooperative( مؤسس این تعاونی مناره
زنی دامدار است که پس از شرکت در کالس های آموزشی فائو مهارت های 
پرورش دام، نحوه بهینه تکثیر آن ها و تغذیه سالم آن ها را آموخت. وی پس از 
آن اقدام به پرورش و تکثیر نژادی پر شیر از گاو کرد و طی اقدامات ترویجی-
آموزشی توانست 80 نفر را آموزش داده  و نخستین تعاونی زنان در تولید شیر 

را در افغانستان راه ندازی نماید. 

اکنون تعداد اعضاء این تعاونی به 135 نفر زن رسیده و میزان تولید 
روزانه آن از 34 لیتر در روز اول کاری، به حدود 400 لیتر در روز رسیده 
است. باقیمانده تولید روزانه نیز به تولید فرآورده های لبنی همچون: ماست، 

قره قروت، کشک و ... استفاده می شود )6(. 

بخش جدیدتر این تعاونی، دربرگیرنده اعضائی است که دامی ندارند و 
مشغول کشاورزی و باغداری می باشند. این زنان نیز مشغول تولید محصوالتی 

چون: ترشی، مربا، ژله و مواردی از این قبیل می باشند.

این تعاونی که همواره درصدد فرصت آفرینی برای درآمدزایی برای زنان 
است،  پس از بروز و شیوع ویروس کووید 19 نیز اقدام به تولید ماسک های 
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بهداشتی برای مردم نمود )7(.

تعدادتعاونیها تعداداعضا

2010-2011 2009-2010 2008-2009 2010-2011 2009-2010 2008-2009

33 31 26 3374 3449 2710

جدول 2: اطالعات تعاونی ها در والیت ُکنر )5(

تعاونی های تولید عسل در بامیان:

در کوهستان های بامیان، یکی از توسعه نیافته ترین اما لیبرال ترین مناطق در 
افغانستان، زنبورداری و کشت سیبزمینی امکان تعاونگری را برای زنان فراهم 

کرده است. در این منطقه 200 زن به تولید عسل طبیعی اشتغال دارند )14(.

در سال های اخیر، با حمایت سازمان های غیردولتی و اغلب بین المللی 
4 تعاونی تولید عسل راه اندازی شده اند که با تولید ساالنه 14 تن عسل، برای 

400 نفر که نیمی از آن ها زن هستند، امکان کار فراهم نموده اند. 

تعاونگران در این منطقه، به دلیل ارتفاع 2600 متری از سطح دریا، همواره 
نگران سرمای زمستان هستند، چرا که در این منطقه برف سنگین باریده و 

عالوه بر دشواری در حمل ونقل به محصوالت نیز آسیب می رسد )11(.

ارزان، کشت  قیمت  کیفیت موجود و  با  دلیل کود  به  بامیان،  والیت 
صندوق  از  سرمایه گذارانی  میزبان  والیت  این  است.  گسترده  سیبزمینی 
توسعه کشاورزی )AFD( در تعاونی های تولید سیب زمینی بوده است. در 
طول 8 سال فعالیت این نهاد، 53 تعاونی کشاورزی با 1674 عضو عمدتًا 

سیب زمین کار هستند، معادل 183 میلیون افغانی، وام دریافت کردند )4(.
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تعاونی رؤیا در کابل:

با وجود آنکه بسیاری از ظرفیت های بومی افغانستان از جمله تولید 
ابریشم در طول سه دهه جنگ از بین رفته است، بافت منسوجات، به عنوان 

یک هنر-صنعت در ابعاد خرد قابل احیاء است.

در سال 2005 ، یک امدادگر سازمان ملل متحد در کابل، به همراه دو 
زن داوطلب تعاونی رویا را با دو هدف اصلی شامل: احیاء تاریخ غنی کشور 
در منسوجات و گلدوزی و ایجاد فرصت های شغلی پایدار برای زنان محلی، 

اقدام به تأسیس یک تعاونی با نام رؤیا )Royah( نمودند.

این تعاونی برای 20 زن در رده سنی 18 تا 52 سال در کارگاه های تولید 
کت، کاپشن، جلیقه و پارچه های دستباف ابریشم امکان اشتغال را فراهم کرده 
است. این تعاونی در ابتدا فقط می توانست کاالهای خود را در داخل کشور 
بفروشد، اما به تدریج با شرکت در هفته های مد پاریس و میالن نشان داد که 

قابلیت مشارکت در عرصه های بین المللی را نیز دارد.

دیگر اهداف مهم رؤیا مربوط به بکارگیری بیشتر زنان در طول زمان و 
تأسیس مرکزی برای آموزش صنایع دستی افغانستانی به دختران و جوانان 

است )12(.

تعاونی های خدمات در ُکنَر:

شرق  در  جنگلی  و  کوهستانی  والیتی   ،)Kunar( ُکنَر  در  تعاونی ها 
افغانستان، اغلب از نوع خدماتی هستند. در واقع آنها برای دستیابی به سودهای 

حاصل از فروش محصوالت و بازاریابی فعالیت می کنند )5(.

تعاونی ارغند در قندهار:

تعاونی ارغند از سال 2005 با هدف کمک به توسعه والیات جنوبی 
افغانستان در شهر قندهار آغاز بکار کرد. این تعاونی که به ابتکار یک زن 
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تأسیس شده، به تولید مواد طبیعی از روسری های دستباف تا محصوالت 
مراقبت از زیبایی می پردازد. در مورد روسری ها، مواد اولیه شامل ابریشم را 
از چین وارد کرده و آنها را رنگ آمیزی می کنند. در ادامه اعضاء به طراحی آن 

پرداخته و باغندگان حرفه ای از هرات نیز با آنها همکاری می کنند.

تعاونی های کشاورزی در بلخ:

 Rural Rehabilitation( افغانستان  روستایی  احیاء  نروژی  انجمن 
چون  بخش هایی  در  تعاونی   22  )Association for Afghanistan

بلخ  والیت  در  کوچک  کسب وکارهای  و  قالیبافی  دامداری،  کشاورزی، 
راه اندازی نمودند. در پایان این پروژه 4392 نفر خانوار مشارکت کننده، ضمن 

دریافت کمک های مالی و فنی، درآمد بیشتری کسب کردند )13(.
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جایگاه اصول اصلی تعاون در موفقیت اقتصادی و مانایی تعاونی ها 
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پیش گفتار مترجم

انتشارات آکادمیک در سال2020 کتابی با عنوان بیدارکردن ظرفیت تعاون 
منطقه آسیا-اقیانوسیه )تصویر روی جلد کتاب، در باال آمده است( و به زبان 
التین، منتشر کرده که در آن و طی فصول مختلف بر اهمیت نقش تعاونی ها 
در یک اقتصاد مدرن پرداخته است؛ بر همین اساس، اثر پیش رو به برگردان، 
بررسی و تلخیصی از اهم مطالب متن اصلی به فارسِی فصل سوم این کتاب 
که به مقاله موریس آلتمن )Morris Altman( رییس و استاد اقتصاد رفتاری، 
نهادی و تعاون دانشکده کسب و کار دانشگاه داندی )Dundee( انگلستان 

تعلق دارد، اختصاص خواهد داشت و طبعاً فاقد نقص نیست.  

الزم به توضیح است که برخی از مطالب مقاله بنا به رعایت اختصار، از 
متن ترجمه حذف یا به لحاظ واژگانی و عبارتی، دارای تغییری جزئی شده 

است که به اعتقاد مترجم، خللی در محتوای اصلی متن ایجاد نخواهد کرد. 
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1. مقدمه

راچدیل  تعاونی  و  تعاون  بین المللی  اتحادیه  ارزش های  و  اصول  آیا 
انگلستان-تعاونی مصرف و نماینده جنبش تعاونی مدرن که سبقه تأسیس 
اموری  تعاونی ها  اقتصادی  پایداری  برمی گردد-برای   1844 سال  به  آن 
ضروری اند؟ در نوشتار پیش رو به صورت کلی استدالل می شود که اصول 
و ارزش های اتحادیه بین المللی تعاون، اصول و ارزش هایی اصلی و ضروری 
برای موفقیت اقتصادی )و اجتماعی( تعاونی ها هستند. در این صورت سؤال 

مهم این خواهد بود که:

تعاونی ها در شکل دهی متفاوت خود از نظر فرهنگ و تاریخ از چه میزان 
درجه آزادی برخوردار خواهند بود؟ برای پاسخ می توان فرض کرد که چنین 
درجات آزادی باید خارج از حوزه ارزش ها و اصول اصلی تعاونی ها باشد. 
این گونه نیز می توان فرض کرد که در اجرای ارزش ها و اصول تعاونی ها، 
انعطاف پذیری وجود داشته باشد البته انعطافی که بر ارزش ها و اصول اصلی 
تعاونی ها )ارزش ها و اصولی که بدون آن ها فرم سازمانی تعاونی ها اصاًل از 
بین می رود( اثرگذاری منفی نداشته باشد. توسعه درجات آزادی منطبق با 
اصول و ارزش های اصلی تعاونی، بالقوه می تواند تا حدودی مزیت تعاونی ها 
را افزایش دهد؛ که  این امر مستلزم بررسی های نظری و شواهد چگونگی 
اثرگذاری اصول و ارزش های اصلی و درجات آزادی مذکور بر قابلیت های 

اقتصادی اجتماعی تعاونی هاست.

از آنجا که مدل سازی مبتنی بر شواهد و اصول، مسئله  مهمی است این 
از حیث  تعاونی ها  برای موفقیت  بر مدل سازی شرایط الزم  بولتن  شماره 
پایداری اقتصادی ضمن حفظ اصول و ارزش های اصلی تعاونی و بررسی 
میزان مقاومت ساختار تعاونی ها با وجود تمایزات ویژه مربوط به شرایط 

محلی هر منطقه آسیا-اقیانوسیه تمرکز و تأکید خواهد داشت. 
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2. اصول و ارزش های تعاونی در متون

ذکر این نکته ضروری است که بحث ارتباط میان اصول و ارزش های 
تعاونی و موفقیت تعاونی به صورت تجربی در موفقیت نسبی تعاونی ها 
آن  نمونه های  که  است  شده  چارچوب بندی  و  تبیین  بین الملل  سطح  در 
آلتمن)Altman(، 2017 الف )1(، 2017 ب )2(؛ اتحادیه بین المللی تعاون، 

2019 الف )3( و رصد جهانی تعاون، 2019 )4( است:

در حال حاضر، حدود 3 میلیون تعاونی و شرکت های خدمات متقابل در   
جهان وجود دارد.

حدود 12 درصد جمعیت کره زمین عضو تعاونی ها یا شرکت های خدمات   
متقابل هستند. 

10 درصد از اشتغال جهانی به تعاونی ها و شرکت های خدمات متقابل   
اختصاص دارد.

برآورد مناسبی از ارزش افزوده سهم تعاونی ها و شرکت های خدمات متقابل   
از تولید ناخالص داخلی کشورها )به جز کشورهای استرالیا، کانادا و نیوزلند 
که در آن ها به ترتیب 8، 4 و 8 درصد هستند( در دسترس نیست )آلتمن 
 ،)Karaphillis( کارافیلیس  )2(؛  )1(، 2017 ب  الف   2017 ،)Altman(

شرکت های خدمات متقابل

شرکت های خدمات متقابل نوعی سازمان اقتصادی هستند که شباهت 
زیادی به تعاونی های متعارف دارند؛ لیکن بر خالف آن ها سرمایه گذاری 
مستقیمی از سوی اعضا دریافت نمی کنند و روابط آن ها مبتنی بر مصرف 
است. با این حال بسیاری از این شرکت ها همچون شرکت های خدمات 
متقابل بیمه ای و یا سالمت به صورتی اداره می شوند که اعضا عالوه بر 

داشتن حق رأی، مالکیت شرکت را نیز بر عهده دارند )5(.  
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 .))6( 2015 ،)Lake( و لیک )Dugid( داگید

3. اصول و ارزش های تعاونی:

اتحادیه بین المللی تعاون

این بخش به بیان بازتابی انتقادِی اصول و ارزش های تعاون اتحادیه 
بین المللی تعاون پرداخته است)اتحادیه بین المللی تعاون، 2019 ب )7((. 
اصول و ارزش هایی که سازمان های عضو بایستی در تئوری و عمل بدان ها 
پایبند باشند. رویکرد و تمایز این نوشتار در ایجاد پیوند  اصول مذکور با 
با  ارتباط میان اصول و ارزش های تعاون  موفقیت تعاونی هاست. چرا که 
عملیاتی شدن تعاونی ها نقطه ضعفی در ادبیات شرکت های تعاونی به شمار 

می آید. این در حالی است که شکل سازمانی یا مدل کسب و کار تعاونی به 
دلیل اقتصاد ناپایدار ناشی از اصول و ارزش های مفروض در تعاونی ها در 
ادبیات اصلی اقتصاد نقد شده است؛ بر خالف این مسئله نکته مهمی که این 
فصل بر روی آن تأکید دارد این است که اتفاقاً اصول و ارزش های اصلی شکل 
سازمانی تعاونی مزایایی نظیر بهره  وری اقتصادی و وفاداری مصرف کننده را 
فراهم می آورد. در واقع، همان طور که پیش تر اشاره شد تعاونی ها در عرصه 
بین الملل نهادهای اقتصادی بسیار موفقی بوده اند و با شرکت هایی که مالکان 
آن ها سرمایه گذاران بسیار مشهور هستند، رقابت می کنند؛ شرکت هایی که هیچ 
تعهدی نسبت به کارگران، مصرف کنندگان و مشتریان خود ندارند. جدا از 
ترجیحات خاص مالکانشان، اولین تعهد این شرکت ها مربوط به سود، آن هم 
اغلب بدون توجه به نحوه تحقق آن است. در ادامه اصول و ارزش های تعاونی 
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به نقل از اتحادیه بین المللی تعاون آمده است )7(:

1-3. تعاونی چیست؟

”تعاونی انجمنی خودگردان و مستقل از افرادی است  که داوطلبانه و 
به منظور تأمین نیازها و خواسته های مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
به صورت  مالکیت مشترک )مشاع( و کنترل  با  از طریق تشکیل شرکتی 

دموکراتیک متحد شده و گرد هم آمده  اند.“

نکته کلیدی تعریف مذکور و اصاًل نقطه تمایز شرکت های تعاونی با سایر 
شرکت ها در ماهیت داوطلبانه، خودگردان و دموکراتیک آن هاست. 

2-3. ارزش ها

خودیاری،  ارزش های  پایه  بر  و  مبتنی  تعاونی ها  نویسنده  اعتقاد  ”به 
مسئولیت پذیری، دموکراسی، برابری، انصاف و اتحاد هستند. بنا بر سنت 
نظیر صداقت،  ارزش های اخالقی  به  تعاونی  تعاونی، اعضای  بنیان گذاران 

مسئولیت اجتماعی و مراقبت از دیگران معتقد هستند.”

بیانگر مفهوم تعاونی از دیدگاه اتحادیه بین المللی  ارزش های مذکور 
تعاون است؛ در این قسمت این مطلب بحث می شود که نمی تواند سازمانی، 
تعاونی باشد در حالی که شرایط اولیه حکمرانی دموکراتیک و اتحاد داوطلبانه 
را برآورده نسازد. انحراف از این شرایط، دلیل ایجاد شکلی از سازمان است 
که اساساً با تعاونی متفاوت است؛ انحراف بیش تر از شرایط اولیه تعاونی ها، 
عالوه بر اینکه فاصله گیری بیش تر از شکل سازمانی اصلی تعاونی و تضعیف 
مزیت های رقابتی و بهره وری را به دنبال دارد، در تضعیف عملکرد تعاونی های 

بالقوه موجود در بازار نیز اثرگذار است. 
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3-3. دموکراسی 

کنترل دموکراتیک توسط اعضا به اینکه یک فرد، دارای یک حق رأی 
است و نیز مشارکت فعاالنه اعضا و مقامات منتخب توسط ایشان اشاره 
دارد. این مسأله شامل درجه خاصی از رهبری سلسله مراتبی است لیکن 
اعضا آخرین تصمیم را در مورد تصمیمات کلیدی می گیرند و از تصمیمات 
رهبری منتخب یا منصوب شده به خوبی مطلع هستند )شفافیت(؛ برای مثال 
تعاونی های بزرگ تر و حتی کوچک تر دارای مدیران و هیئت مدیره خواهند 
بود اما کلید حکمرانی دموکراتیک تعاونی، کنترل اعضا بر افراد منتخب، روند 

انتخابات ایشان و تصمیم گیری  نهایی در خصوص مسائل تعاونی است. 

اصل کنترل دموکراتیک توسط اعضا برای برخورداری از صدایی که 
اتحاد، وفاداری، احساس عدالت و مالکیت بر فرآیند تصمیم گیری را نتیجه 

می دهد، امری حیاتی است.

این اصول هنگامی که به درستی اجرا شوند، می توانند به مسئولیت پذیری 
و شفافیت در فرآیند تصمیم گیری تبدیل شوند بدین معنا که تصمیمات را 
نمی توان از دید اعضا پنهان کرد. کنترل دموکراتیک سرمایه بایستی بر مبنای 

مشارکت و کمک اعضا به سرمایه تعاونی باشد.

کنترل نهایی بر افزایش و تخصیص سرمایه تعاونی بر عهده اعضاست. 
ضمن اینکه کنترل سرمایه توسط اعضا همان طور که در ادامه تصریح خواهد 

گردید به معنای عدم امکان افزایش سرمایه در خارج از تعاونی نیست. 

سرمایه با استقراض از بانک ها و انتشار اوراق مالی )البته در صورتی که 
خریداران غیرعضو حق رأی نداشته باشند( قابل افزایش است؛ این مسئله یک 

امکان سازمانی مطابق با اصول و ارزش های تعاونی است. 
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4-3. مازاد

مازاد برای اهداف مختلف تعیین شده توسط اعضای تعاونی قابل استفاده 
است. معموالً تنها بخشی از مازاد  میان اعضا توزیع می شود. مازاد می تواند 
برای ایجاد ذخایر یا سرمایه گذاری در تعاونی یا جامعه بزرگ تر بکار گرفته 
شود. در قوانین مربوط به حکمرانی تعاونی هیچ مطلبی مبنی بر اینکه مازاد به 
طور کامل نمی تواند برای توسعه یا رشد بیشتر یک تعاونی معین سرمایه گذاری 
شود، تصریح نشده است. تعاونی ها در صورت موفقیت می توانند مازاد تولید 
نمایند؛ به عالوه اینکه مازاد تولیدشده می تواند در تعاونی سرمایه گذاری مجدد 
شود. چنین سرمایه گذاری مجددی )از طریق مازاد( با اصول تعاون نیز سازگار 

است. 

تعاونی ها همچنین می توانند سهام و سایر اوراق مالی موجود در بازار 
را تا زمانی که برای خریداران ایجاد حق رأی نکند به فروش رسانند؛ بنابراین 
ظرفیت تعاونی برای جذب سرمایه و جمع آوری منابع مالی در راستای اهداف 

سرمایه گذاری بدون کاهش کنترل اعضای تعاونی افزایش می یابد. 

5-3. خودگردانی و استقالل

در این قسمت مجدداً بر کنترل دموکراتیک توسط اعضا تأکید شده است؛ 
کنترل اعضا و در پی آن دموکراسی در فرم سازمانی تعاونی دارای اهمیت 
فوق العاده ای هستند. در اینجا فرضیه این است که خودگردانی و استقالل به 
واسطه مشارکت در اتحاد و انصاف باعث افزایش بهره وری شده ضمن اینکه 

به مزیت تعاونی نیز کمک کننده است.

6-3. تحصیالت

اعضای تعاونی، نمایندگان منتخب، مدیران و کارکنان فرض می شود 
در  می توانند  آن ها  که  طوری  به  هستند  آموزش دیده  و  تحصیل کرده  که 
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توسعه تعاونی های خود سهیم باشند. بدون آموزش، اعضا ممکن است از 
اصول تعاونی و نحوه عملکرد آن ها مطلع نباشند و در مسیری غیرهمسو 
با شرکت های تعاونی حرکت کنند؛ که این مسئله در نهایت تضعیف  مزیت 

تعاونی را به دنبال دارد.

آموزش، همچنین برای تعاون  گران امکان فهم و درک   کسب و کار 
تعاونی پایدار)متفاوت با شرکتی که هدف آن حداکثرکنندگی سود است( را 
فراهم می سازد. نیاز به ایجاد کادر مدیران، مشاوران، تحلیل گران و مدیران 
حرفه ای در تعاونی مبحثی است که در تحصیالت غالباً نادیده گرفته می شود 
در حالی که عدم توجه به این می تواند در تلقی اینکه ذاتاً تعاونی ها ناکارآمد 
هستند، اثرگذار باشد به عالوه اینکه در ایجاد انگیزه رهبران چنین تعاونی هایی 

برای فاصله گیری از قالب سازمانی تعاونی صرف نیز مثمرثمر است.   

حسابداری،  قوانین  بر  مسلط  افرادی  به  تعاونی ها  اینکه  عالوه  به 
پارامترهای قانونی، زیر و بم مدیریت زنجیره تأمین، نحوه بهبود عملکرد و 

کیفیت محصول به شیوه ای مقرون به صرفه نیز نیازمند هستند.  

همپوشانی قابل توجهی میان اصول و ارزش های اتحادیه بین المللی تعاون 
و اصول تعاون راچدیل وجود دارد که اتحادیه بین المللی تعاون به شدت 
بر روی آن ها تمرکز کرده است؛ اصول مالکیت، کنترل اعضا و به تبع آن 

حکمرانی دموکراتیک اموری بسیار مهم هستند )8(.

4. ویژگی های غیراصلی متمایزکننده و مزیت تعاونی

عوامل زیر به تضعیف مزیت تعاونی کمک می کند چرا که کنترل توسط 
اعضا و حاکمیت دموکراتیک را نقض می کند: 

افزایش کنترل دولتی بر اداره تعاونی  

کاهش پاسخگویی  
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کاهش شفافیت  

قطع ارتباط با جامعه  

تبعیض جنسیتی و نژادی  

محتمل است اینگونه استدالل شود که هر یک از عوامل فوق ممکن است 
با تاریخ، فرهنگ و بافت اجتماعی یک کشور خاص سازگار باشد و وجود 
هر یک از اینها در کشوری علی الخصوص در کشورهای غربی آن را از سایر 
کشورهای غربی متمایز سازد. ضمن اینکه توجه به این مطلب نیز حایز اهمیت 
است که در داخل خود کشورها نیز تفاوت های اجتماعی، فرهنگی و نهادی 

قابل توجهی وجود دارد. 

همچنین باید توجه داشت که نبود حکمرانی دموکراتیک، صدا و کنترل 
نیز  تأمین کنندگان و  یا  سازمانی محدود توسط کارگران، مصرف کنندگان، 
نابرابری جنسیتی همگی بخشی از تاریخ فرهنگی کشورهای به اصطالح 

غربی بوده اند )9(.

و  یافته   تکامل  زمان  در طول  تعاونی  ارزش های حکمرانی  و  اصول 
محصول تحریک اجتماعی و تغییر بوده اند. آنچه برخی به عنوان ارزش های 
غربی می خوانند، ماهیتاً یا ذاتاً غربی نیستند لیکن مواردی که به اصول و 
ارزش های اتحادیه بین المللی تعاون/راچدیل تبدیل شده  اند )بسیار مرتبط با 
حاکمیت دموکراتیک و کنترل اعضا(، نقش مهمی در تأمین مزیت تعاونی ها 

ایفا می کنند. 

5. کوتاه مدت و بلندمدت

یکی از ویژگی های متمایزکننده اصلی تعاونی ها )یا سازمان های متعلق 
شرکت های  از  بسیاری  برخالف  آن ها  بلندمدت  جهت گیری  اعضا(  به 

سرمایه گذار-مالک است.
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تمرکز تعاونی بر منافع اعضا در راستای تمرکز بر پایداری بلندمدت به 
تعاونی جهت می دهد ضمن اینکه کاهش ریسک ها و توجه به جنبه های منفی 
بالقوه سرمایه گذاری های پرریسک را هم در نظر دارد. این امر به ویژه زمانی 
اتفاق می افتد که اعضا در ابتدا از استراتژی های سرمایه گذاری و در مرحله 
بعد از ریسک های مرتبط پیشنهادشده توسط تصمیم گیرندگان مطلع باشند. 
مورد دوم زمانی که تعاونی به اصول شفافیت و مشورت معنادار با اعضایی که 
معموالً به حفظ حیات اقتصادی سازمان عالقمندی زیادی دارند و بدان  متعهد 

هستند، به منزله امن ترین گزینه است.

6. رصد ویژگی های ناسازگار

تعاونی هایی که هنجارهای  این فرضیه را مطرح ساخت که  می توان 
تعاونی ها نظیر مسئولیت پذیری، شفافیت و کنترل اعضا را نقض کرده اند 
شکست خواهند خورد هر چند که بر خالف ظاهر با آداب و رسوم محلی و 
هنجارهای اجتماعی سازگار به نظر رسند. هر چند تحقیقات بیش تری در این 
زمینه مورد نیاز است لیکن در ادامه خالصه ای از مشکالت تجربه شده توسط 
تعاونی ها در هند برای نشان دادن اهمیت اصول و ارزش های تعاونی برای 

عملکرد پایدار یک سازمان متعلق به اعضا ارائه شده است.  

7. تعاونی های هندی

 هند نباید از نظر نحوه ارزیابی یک جنبه خاص از موفقیت 

تعاونی با کشورهای غربی تفاوتی داشته باشد. قش )Ghosh( محقق 
هندی می نویسد )10(:

سودآوری  خدمات،  کارایی  حسب  بر  باید  را  تعاونی  یک  موفقیت 
عملیات و نیز میزان موفقیت آن در ارتقای رفاه اجتماعی و اقتصادی اعضای 

آن از جمله اقشار ضعیف جامعه ارزیابی کرد. 
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کارخانه های شکر تعاونی و تعاونی های لبنی نمونه موفق تعاونی ها در 
هند محسوب می شوند؛ رهبری پویای اعضا  یکی از عوامل موفقیت این 
تعاونی هاست. موفقیت این تعاونی ها به ابتکار محلی، روحیه همکاری، الگوی 

رهبری و حداقل میزان دخالت دولت نیز بستگی دارد.  

به  و  هندی  تعاونی های  موفقیت  برای  باکیفیت  رهبری  اهمیت 
حداقل رساندن مداخله دولت )سیاست های دولت مغایر با ترجیحات اعضای 
مشکالت  تحلیل  در  دیگر  کارشناسان  توسط  که  است  نکته ای  تعاونی( 
تعاونی های هندی تکرار شده است )11(. اما این عوامل شناسایی شده برای 
شرکت های سرمایه گذاری موفق نیز اهمیت دارد. با این حال انتظار می رود 
تعاونی هایی که به اصول و ارزش های تعاونی پایبند هستند، احتمال حکمرانی 

خوب را افزایش دهند.

عالوه بر این سیاست دولت که متأثر از قدرت نسبی تعاونی هاست، 
میزان دخالت دولت در حاکمیت تعاونی و نحوه تصمیم گیری از باال )دولت( 

به پایین )تعاونی( را تعیین می کند.   

عواملی که به نظر می رسد تأثیر منفی بر توسعه تعاونی ها در هند داشته اند 
عبارتند از: 

دخالت دولت تا حدی که یک تعاونی معین به یک سازمان شبه دولتی تبدیل   
شود؛ این در واقع میزان کنترل اعضا بر تعاونی را محدود می کند. 

ارائه اطالعات ناکافی به اعضای تعاونی؛ این مسئله میزان نفوذ و کنترل   
اعضا بر فرآیند تصمیم گیری را محدود و تصمیم گیری از باال به پایین را 

تقویت می کند. 

آموزش ناکافی؛ که به واسطه آن عالوه بر اینکه صدای مؤثر اعضا در تعاونی   
محدود می شود، تصمیم گیری از پایین به باال انجام و کنترل اعضا نیز کاهش 

می یابد.  
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مدیریت ضعیف در نتیجه آموزش ناکافِی کسانی که مسئول عملیات روزانه   
تعاونی هستند. این در حالی است که آموزش صحیح کارکنان تعاونی یکی از 

ضروریات اصول و ارزش های تعاونی است.  

همه این عوامل حکایت از اهمیت حکمرانی دموکراتیک در پایداری 
اقتصادی )و اجتماعی( تعاونی ها دارد.

نتیجه گیری:

مفروضات  اساس  بر  که  شرکت  یک  مرسوم  مدل سازی  برخالف 
عقالیی انجام می پذیرد، اصول و ارزش های تعاونی در صورت پیاده سازی 
مؤثر می تواند بهره وری باالتر و هزینه های فوری کمتری را نسبت به دیگر 
شرکت های سرمایه گذار-مالک به همراه داشته باشد؛ این امر مزیت رقابتی 
اینکه  البته منوط بر  در تقاضا و عرضه را برای تعاونی ها فراهم می سازد. 
تصمیم گیرندگان تعاونی مزیت معرفی و شناسایی تعاونی به عنوان یک شرکت 

تعاونی را به خوبی درک کرده باشند.

و  باالتر  هزینه های  می تواند  تعاونی  ارزش های  و  اصول  از  انحراف 
بهره وری کمتری را نسبت به شرکت های سرمایه گذار-مالک فراهم نماید. 
که  مذهب  یا  قومیت  فرهنگ،  ارزش هایی مختص یک  و  اصول  انتخاب 
با اصول و ارزش های تعاونی مغایرت دارد بر اساس پیش بینی ها می تواند 
زمینه ساز کاهش مزیت تعاونی باشد با این وجود، ساخت تعاونی ها بر اساس 
اصول و ارزش های تعاونی و پایه ریزی آن با توجه به نگرش های فرهنگی، 
اخالقی یا مذهبی می تواند اثرات جانبی مثبتی بر عرضه و تقاضا در تعاونی  
داشته باشد. ضمن اینکه فضاهای ملی، منطقه ای، شهری، روستایی، فرهنگی و 
مذهبی که تعاونی در آن تأسیس شده یا در حال توسعه است نیز در افزایش 
غنای تعاونی ها مؤثر است مشروط بر اینکه غناسازی از پایین به باال صورت 

پذیرد.  
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وضعیت تعاونی ها در ایران وجهان
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مقدمه:

امروزه تعاون اهرم مناسبی برای توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 
کشور به شمار می رود که می تواند در بهره وری بهینه از شرایط زندگی، کار و 
تولید،  توسعه زیرساخت های عمرانی، ایجاد فرصت های شغلی، ارتقای سطح 
درآمد و وضعیت اجتماعی جامعه مؤثر باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته 
نشان می دهد که تعاونی ها بهترین و دموکراتیک ترین سازمان ها و تشکل هایی 
هستند که موفق شدند اسباب تجمیع سرمایه های خرد و نیروهای خالق و 
مستعد و با انگیزه را برای انجام کارهای گروهی و کارآفرینانه فراهم کنند. 
علیرغم آنکه توسعه تعاونی ها بر اشتغال زایی و افزایش درآمدهای سرانه کشور 
تاثیرگذار است و مزیت های نهفته در این بخش بر کسی پوشیده نیست اما 
متاسفانه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است؛ به نحوی که 
آمارها گویای سهم 3.8 درصد تا 5 درصد و بعضا 8 درصدی بخش تعاون 
است که این تناقض آماری نیز خود از عدم احصاء و پایش و استخراج دقیق 

آمارهای بخش تعاون در محاسبات کالن اقتصاد کشور حکایت دارد.

وضعیت تعاونی ها در ایران بر اساس گزارش سامانه جامع تعاون

آمار تعاونی ها از حیث تقسیم بندی سه گانه تولیدی، توزیعی و خدماتی:

از میان 97هزار شرکت تعاونی فعال، 52 درصد در حوزه تولید، 32 
درصد در حوزه خدمات و 16 درصد در زمینه توزیع مشغول به فعالیت 
می باشند. مجموع این تعاونی ها بیش از 1/7 میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده 

و حدود 10 میلیون نفر عضو دارند.

نمودار1: وضعیت تعاونی ها از حیث انواع سه گانه
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سهم تعاونی ها در بخش کشاورزی و دامپروری:

عمده فعالیت های تعاونی های تولیدی در ایران به امور صیدوصیادی 
و پرورش و تولید میگو مربوط می شود. جالب توجه است که فعالیت های 
زراعتی )از قبیل کشت برنج، گندم، پنبه و...( علیرغم سهم قابل توجه در 

اقتصاد کشور در میان تعاونی های کشاورزی دیده نمی شود.

سهم تعاونی ها در بخش صنعت و معدن، خدمات و توزیعی 
کشور:

تعاونی های توزیعی به تعاونی های خدماتی و تعاونی های تامین نیاز 
مشاغل تولیدی و تعاونی های تامین نیاز مصرف کننده تقسیم می شوند. عمده 
فعالیت تعاونی ها در بخش توزیع، به حمل و نقل و تولید خوراک دام و طیور 
مربوط می شود که دسته اول در حوزه خدماتی و دسته دوم در حوزه تأمین نیاز 
مشاغل تولیدی قرار می گیرند. با رشد فعالیت های اقتصادی خدماتی در بستر 
اینترنت و ترغیب تعاونی ها به استفاده از امکانات نوین می توان شاهد طیف 

گسترده تری از فعالیت تعاونی ها در بخش خدمات بود.
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وضعیت تعاونی ها در جهان

براساس گزارش آی سی ای )2020(1 مجموعا 3 میلیون تعاونی در جهان 
با 1 میلیارد نفر عضو-یعنی 12 درصد جمعیت جهان- وجود دارد . تعاونی ها 
در جهان مجموعا 280 میلیون شغل که چیزی حدود 10 درصد اشتغال جهان 
می باشد را در اختیار دارند. 300 تعاونی برتر جهان ساالنه حدود ½ تریلیون 

دالر گردش مالی دارند.

1. ICA (2021), Report 2020
Retrieved from https://monitor.coop/sites/default/files/11-2021/WCM_2020_
WEB20%FINAL.pdf 
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نگاهی به آمار تعاونی های برتر در جهان:

بنابرگزارش 2020 آی سی ای و براساس ضابطه گردش مالی به دالر، 
کشور ایاالت متحده با 74 تعاونی برتر، رتبه اول بیشترین تعداد تعاونی های 
موفق را در میان کشورهای جهان دارد. پس از آن در قاره اروپا کشورهای 

فرانسه و آلمان و در قاره آسیا ژاپن دارای بیشترین تعداد می باشند.

5 تعاونی برتر جهان از لحاظ گردش مالی

اما 5 تعاونی برتر بر اساس معیار گردش مالی سالیانه به دالر متعلق به چه 
کشورهایی هستند و در چه گرایشی فعالیت می کنند. براساس همین منبع،گروه 
تعاونی مالی اعتباری Group Crédit agricole در فرانسه با 89.10میلیارد 
دالر در رتبه اول، گروه تعاونی خرده فروشی و گردشگری REWE در آلمان 
با 63.07 میلیون دالر در رتبه دوم، گروه تعاونی بانکی BPCE در فرانسه با 
63.07 میلیارد دالر در رتبه سوم، فدراسیون ملی بیمه تعاونی های کشاورزی 
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در ژاپن با 58.14 میلیارد دالر در رتبه چهارم و فدراسیون ملی انجمن های 
تعاونی کشاورزی در ژاپن با 56.15 میلیارد دالر در رتبه پنجم قرار دارد.

تعاونی های برتر از حیث گرایش فعالیت

همچنین در این منبع گزارش شده است که از میان این 300 تعاونی 
برتر جهان به لحاظ گردش مالی، 104 تعاونی در گرایش کشاورزی و صنایع 
فعالیت های  تعاونی در گرایش  بیمه، 57  تعاونی در صنعت  غذایی، 101 
توزیعی و عمده فروشی، 21 تعاونی در حوزه مالی و بانکی، 7 تعاونی در 
زمینه خدمات رفاهی، 3 تعاونی در حوزه فعالیت های صنعتی، 2 تعاونی در 
زمینه صیادی،2 تعاونی در زمینه آموزش،سالمت، خدمات اجتماعی، 2 تعاونی 

در سایر خدمات و 1 تعاونی در زمینه مسکن قرار دارند.
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وضعیت تعاونی ها در جهان از حیث گرایش، سهم از اشتغال، تعداد 
امور  دپارتمان  اساسگزارش  بر  سالیانه  ناخالص  درامد  و  اعضا،دارایی ها 

اقتصادی اجتماعی سازمان ملل )2014(:1 

1. Department of Economic and Social Affairs of UN(2014), Measur-
ing the Size and Scope of the Cooperative Economy, Dave Grace and 
Associates.
Retrieved from: https://www.un.org/esa/socdev/documents/2014/
coopsegm/grace.pdf 
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رتبه بندی کشورها براساس تعداد تعاونی ها در سال 2017  بر اساس 
گزارش مجله تعاونی ها و اشتغال)2017(1:

1. Cooperatives and Employment(2017), Second Global Report, 
Hyungsik Eum.
Retrieved from: https://b2n.ir/b10269 

تعداد تعاونی های کشورهایی با باالترین سهم اقتصاد تعاونی از اقتصاد 
ملی بر اساس گزارش مجله تعاونی ها و اشتغال)2017( و گزارش دپارتمان 

امور اقتصادی اجتماعی سازمان ملل )2014(: 

تعداد تعاونیکشورردیف

1.008.226چین1

610.020هند2

181.279نیجریه3

150.223اندونزی4

126.215بنگالدش5

94.141ونزوئال6

74.938ایران7

67.209روسیه8

43.534اتیوپی9

40.529میانمار10

کشوررتبه
سهم تعاونی از 

GDP
تعداد تعاونی

2063نیوزلند1



643

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

11 * می توان از جدول فوق این نکته را دریافت که لزوماً بین سهم بخش 
تعاون از تولید ناخالص داخلی یک کشور و تعداد تعاونی ها فعال در آن کشور، 
رابطه علی برقرار نیست. عموم کشورهای موفق همچون نیوزلند، عمدتاً از 
طریق شبکه سازی در بخش کشاورزی و دامداری و ایجاد زنجیره ارزش در 
تعاونی های عمودی، و فرانسه، از طریق بسط تعاونی های فعال در حوزه مالی 

و بیمه، توانسته اند از سهم بخش تعاون را گسترش دهند. 

سهم اشتغال تعاونی ها در اروپا بر اساس گزارش مجله تعاونی های اروپا 
:)2015(

4.5 درصدایتالیا1

4 درصدفرانسه2

3.5 درصدفنالند3

2 درصدآلمان4

18617هلند2

1817897فرانسه3

142264فنالند4

56زیر 10 درصدلوکزامبورگ5

7615زیر 10 درصدآلمان6

575زیر 10 درصدایرلند7

39599زیر 10 درصدایتالیا8

523زیر 10 درصددانمارک9

9521زیر 10 درصدلهستان10
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گردش مالی تعاونی ها بر اساس گزارش مجله تعاونی های اروپا )2015(1:

1. Cooperatives europe(2016),The power of Cooperation - Coop-
eratives Europe key Figures 2015,Carmen Quintana Cocolina with 
Cooperatives Europe’s team.
retrieved from: https://b2n.ir/x14787 

307 میلیارد دالرفرانسه1

195 میلیارد دالرآلمان2

150 میلیارد دالرایتالیا3

81 میلیارد دالرهلند4

سهم عضویت در تعاونی ها از کل جمعیت کشورها در اروپا بر اساس 
گزارش مجله تعاونی های اروپا )2015(: 

* تعداد اعضای تعاونی در هلند بیشتر از جمعیت این کشور است. 
به طور میانگین هر هلندی حداقل عضو یک تعاونی است. عمده اعضای 
حاضر در تعاونی های فعال هلند مربوط به تعاونی های مصرف و بانک های 

تعاونی هستند. 

بیش از 100 درصدهلند1

87 درصدفنالند2

60 درصدقبرس3

45 درصدنروژ4

45 درصدسوئد5

40 درصدفرانسه6
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جمع بندی:

در بخش کشاورزی بیشترین سهم تعاونی ها مربوط به امور صید و 
صیادی است و در بین 9 گرایش مربوط به کشاورزی فعالیت های 

کشت و زرع )نظیر کشت برنج، گندم و...( مشاهده نمیشود.
در بخش صنعت و معدن و خدمات و توزیعی، عمده سهم تعاونی ها 
مربوط به حمل و نقل و تولید خوراک دام و طیور است در بین 9 
گرایش فوق تعاونی های خدماتی جدید و استارتاپی دیده نمیشود 
که البته انتظار می رود با توسعه فناوری ارتباطات و تحول در زمینه 
عرضه خدمات و تشویق کسب و کارهای نوپا برای تعاونی شدن، 

شاهد سهم بیشتری از تعاونی های خدماتی جدید باشیم.
اقتصادهای برتر دنیا یعنی ایاالت متحده آمریکا،چین، ژاپن، آلمان و 
فرانسه اقتصاد تعاونی قوی دارند. یعنی بیشترین تعداد تعاونی های 

موفق به لحاظ گردش مالی سالیانه در این کشورها وجود دارد.
بیش از نیمی از 300 تعاونی برتر دنیا در گرایش های کشاورزی و 
صنایع غذایی، صنعت بیمه و تعاونی های توزیعی و عمده فروشی 

میکنند. فعالیت 
لزومًا میان میان تعداد تعاونی و سهم این بخش از اقتصاد ملی در 
کشورهای مختلف ارتباط معنی داری وجود ندارد. این درحالی است 
که ایران به لحاظ تعداد تعاونی جزو ده کشور اول جهان محسوب 
می شود ولی سهم بخش از اقتصاد ملی کمتر از انتظار سیاستگذاران 

بوده است.
برای  مطلوب  و  محبوب  الگویی  اروپا،  در  مصرف  تعاونی ها 
بیشتر مردم در بخش تعاونی بوده اند به گونه ای که در  مشارکت 

هستند. عضو  تعاونی ها  این  در  جامعه  اکثریت  هلند،  و  فنالند 
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گزارش شماره 41

مقدمه 

به طور کلی سهام داران در تعاونی ها را می توان به سهام دار عضو و سهام دار غیرعضو تقسیم 

کرد. در دنیا تجارب و قوانین مختلفی پیرامون تعریف نسبت این دو گروه و نحوه تعامل آن ها با 

تعاونی وجود دارد. در این گزارش سعی شده با مرور مطالعات و گزارش های در دسترس، پس 

از ارائه مختصری از قوانین موجود در کشور پیرامون نقش سهام داران غیرعضو در تعاونی ها و 

نحوه مواجهه تعاونی های کشورهای منتخب با این گروه از افراد بررسی شود. در ادامه ابتدا قوانین 

مربوطه در داخل مرور می شود و سپس نحوه تعامل میان تعاونی ها و سهام داران غیرعضو در 

برخی کشورهای منتخب تشریح خواهد شد. ضرورت متن حاضر از آن جایی نشئت گرفته است 

که در جلسات بررسی الیحه قانون اصالح بخش تعاون، نیاز به بازنگری و نقد جایگاه و نقش 

سهام داران غیرعضو در تعاونی ها و قوانین کشورهای مختلف جهان در این رابطه، به صورت 

اجمالی و مختصر، آن هم علی رغم قید شدن سهام دار غیرعضو در قوانین باالدستی هم چون 

قانون اجرای سیاست های اصل 44 و ابالغیه مقام معظم رهبری، احساس شد. بر همین اساس، 

دپارتمان اقتصادی اندیشکده تعاون، گزارشی مختصر برای تبیین جایگاه این نوع سهام داری در 

قوانین تعاون برخی کشورهای جهان پرداخته است. خاطر نشان می سازد که گزارش مذکور 

صرفاً مقدمه بر بحث سهام دار غیر عضو و سهام دار ممتاز در تعاونی ها بوده است. لذا در این 

گزارش بیشتر بر مفهوم نخست یعنی سهام دار غیرعضو و در گزارش بعدی، تهیه شده توسط 

دپارتمان حقوقی اندیشکده تعاون، بیشتر بر مفهوم دوم یعنی سهام دار ممتاز در تعاونی ها تأکید 

شده است. 

جایگاه سهام داران غیرعضو در قوانین داخلی

به استناد ماده 10 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران، مواد الحاقی به اساسنامه شرکت های تعاونی در خصوص پذیرش سهام دار غیرعضو تهیه و 
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تدوین شد و در دیماه 1398 از سوی معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور 

ایجاد وحدت رویه ابالغ گردید. این الحاقیه شامل 8 ماده و یک تبصره است که نحوه تعامل 

سهام داران غیرعضو با تعاونی ها را مشخص می کند و به طور خالصه حاوی نکات زیر است:

هدف از جذب سهام دار غیرعضو افزایش سرمایه عنوان شده است.    

سهام داران غیرعضو در مجموع نمی توانند بیش از 49 درصد سهام تعاونی را داشته باشند.    

نقل و انتقال سهام دار غیرعضو با اولویت انتقال به اعضا انجام می شود.    

برای رسمیت یافتن مجامع عمومی، حضور سهام دار غیرعضو الزامی نیست.    

رأی سهام داران غیر عضو جدای از سهام داران عضو شمرده شده و مجموع آرای موافق به     

ترتیب زیر محاسبه می شود:

    میزان رأی سهام داران غیر عضو = ضریب رأی سهام داران غیر عضو 

          میزان رأی سهام داران عضو = ضریب رأی سهام داران غیر عضو

ضریب رأی سهام داران غیرعضو در شرایطی که 49 درصد از سهام تعاونی را داشته باشند 

برابر با 35 درصد است و به طور کلی این ضریب از رابطه زیر محاسبه می شود:

                                           ضریب رأی سهام داران غیر عضو = 100

                                                           ضریب رأی سهام داران غیر عضو - 100 = ضریب رأی اعضاء

سهام داران غیرعضو حداکثر تا 35 درصد تعداد کرسی های هیئت مدیره را می توانند تصدی     

نمایند.

سهام داران غیرعضو در سود مجمع شریک هستند.    

نمونه داخلی از نحوه تعامل با سهام داران غیر عضو

شرکت تعاونی آبرسانی فالت مرکزی پارس، در زمینه نمک زدایی )شیرین سازی( آب دریای 

عمان و فروش آب تولیدی به صورت بسته بندی و حجمی در تابستان 1397 و در قالب تعاونی 

تعداد سهام موافق سهام داران غیر عضور
تعداد کل سهام حاضر در مجمع

تعداد سهام موافق سهام داران عضور
تعداد کل سهام حاضر در مجمع

35
49

تعداد سهام غیر عضو
تعداد کل سهام تعاونی
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تولیدی-توزیعی تأسیس شد. چشم انداز این تعاونی تأمین آب شرب و صنعت فالت مرکزی 

ایران از دریای آزاد با احداث پیشرفته ترین واحدهای آب شیرین کن و بهره مندی از انرژی های 

پاک تعریف شده است. 

این تعاونی سهام خود را در قالب توکن آب پارس تعریف کرده و دارنده این توکن عالوه 

بر داشتن سهام تعاونی )یک سهم به ازای هر توکن( و مزایای آن )امکان عضویت، شرکت در 

مجامع و رأی گیری، دریافت سود شرکت طبق اساسنامه(، حق تقدم استفاده از یک متر مکعب 

آب در هر سال به مدت صد سال در محل اجرای طرح )چابهار( را به دست می آورد. بر اساس 

آنچه در سپیدنامه توکن آبپارس1 آمده، سهام داران این تعاونی به دو دسته عضو و غیر عضو تقسیم 

می شوند. سهام دار عضو سهام داری تعریف شده که حداقل 10 هزار سهم )یا همان توکن( تعاونی 

را داشته باشد و برای عضویت شرایط عمومی و اختصاصی را داشته و هیئتمدیره عضویت او را 

پذیرفته باشد. در مقابل سهام دار غیرعضو، شخصی است که حداقل 1 توکن آب پارس را دارد. 

مجموع آرای سهام داران غیرعضو در مجامع عمومی حداکثر 10 درصد کل آرا محسوب می شود 

و همچنین مجموع سهام این سهام داران نباید از 49 درصد سهام تعاونی بیشتر شود.

مطابق با آن چه از سپیدنامه توکن این شرکت تعاونی بر می آید، راهکار تأمین مالی جمعی 

برای اجرای پروژه مورد نظر در تعاونی مد نظر قرار گرفته و در نتیجه هدف از تعامل با سهام دار 

-اعم از عضو و غیرعضو- تأمین سرمایه مورد نیاز طرح تعریف شده است.

وضعیت سهام داران غیرعضو در سایر کشورها

در آمریکا؛ تعاونی می تواند تصمیم بگیرد که آیا در قالب کسب و کار سهامی فعالیت کند 

یا اینکه سهامی نباشد. اگر تعاونی به عنوان یک تعاونی سهامی سازماندهی شود، اعضای هیئت 

مؤسس )یا همان افراد در بدو تأسیس( در اساس نامه مقدار و نوع سهامی که تعاونی می تواند 

منتشر کند را مشخص می کنند. کسب و کار تعاونی با فروش سهام منابع مالی و سرمای های را که 
1.  http://anchor.tecvest.ir/wp-content/uploads/2020/01/AbPARS-WP-ver1.1.0.pdf 
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نیاز دارد به دست می آورد. بنا بر اصل اداره دموکراتیک و هر عضو یک رأی، تعاونی های سهامی 

همگی حداقل یک نوع سهام برای اعضاء دارند که همان سهامِ داراِی حق رأی است. مالکیت 

این نوع سهام به دارنده آن یک حق رأی میدهد. این سهام به ندرت سود یا بازدهی مالی به دنبال 

دارد و ارزش آن در حق کنترل اعطایی، نهفته است. چون مالکیت این سهام در تعاونی محدود به 

اعضای فعال می شود، معموالً زمانی که یک عضو، تعاونی را ترک می کند، سهم توسط تعاونی و 

به قیمت اسمی )قیمت خرید اولیه( بازخرید می شود. این قیمت اسمی از یک تعاونی تا تعاونی 

دیگر متفاوت است و می تواند از ده دالر تا هزاران دالر باشد.

ممکن است تعاونی ها بخواهند الزامات اولیه سرمایه گذاری در سرمایه تعاونی را به عضویت 

گره بزنند یا آن را به استفاده پیش بینی شده از خدمات تعاونی پیوند دهند. در چنین مواردی 

انواع دیگر سهام که فاقد حق رأی است، با ارزش های متفاوت و در ازای پرداختی های اضافی 

از سوی افراد، منتشر می شود. به این نوع از سهام می تواند بازدهی در قالب سود تعلق بگیرد یا 

نگیرد. سهام ممتاز1 یکی از انواع سهام است که بسیاری از تعاونی ها آن را سودمند می دانند. این 

نوع سهام فاقد حق رأی بوده، می تواند عالوه بر اعضای تعاونی به غیراعضا تخصیص داده شود 

و در صورت انحالل تعاونی نسبت به دیگر انواع سهام دارای در اولویت است و سودی را نسیب 

دارنده اش می کند. از این نوع سهام برای افزایش سرمایه تعاونی از کانال وارد کردن طیف وسیعی 

از افراد یا سازمان ها استفاده می شود که در مقایسه با گردآوری سرمایه توسط اعضاء می تواند 

فرآیند سریعتری محسوب شود )الند2، 2013(.

در کنیا؛ و بر اساس مطالعه ای که پیرامون دو تعاونی لبنی کوچک3 در طول یک دوره 5 ساله 

صورت گرفته، دالیل کشاورزان برای پیوستن )عضویت( و یا عدم پیوستن )عدم عضویت( به 

Preferred stock  .1،کــه در تبصــره 2 مــاده 24 قانــون تجــارت کشــور ایــن گونــه تعریــف شــده: »در صورتــی کــه بــرای بعضــی از 
ســهام شــرکت بــا رعایــت مقــررات ایــن قانــون مزایایــی قائــل شــوند ایــن گونــه ســهام، ســهام ممتــاز نامیــده می شــود« و بــا ســهامدار 

غیــر عضــو در قانــون متفــاوت اســت.
2.  Lund
3.  Large Metro Area Cooperative and Rural Area Cooperative
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تعاونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پیمایش صورت گرفته در این تحقیق نشان می دهد 

که برای اکثریت غیراعضاء )در حدود 60 درصد(، قیمت دریافتی بابت فروش شیر به شدت 

برایشان اهمیت دارد و ترجیح می دهند شیر تولید خود را به خارج از تعاونی بفروشند زیرا نقداً 

وجه فروش را دریافت کرده و در نتیجه سریع تر کسب درآمد می کنند. الزم به ذکر است که 

قیمت برای اعضای تعاونی نیز مهم است اما از داده های تحقیق چنین بر می آید که در مقایسه با 

غیراعضا از اهمیت کمتری برخوردار است. بر این اساس مسئله ای که ایجاد می شود آن است که 

چرا برخی سهام داران خرد تعاونی به عضویت آن در می آیند و شیر تولیدی خود را به تعاونی 

می فروشند؟ طبق بررسی انجام شده در این تحقیق، مهم ترین دلیل برای پیوستن غیراعضاء به 

تعاونی »مزایای انتخابی« یا »سرمایه اجتماعی« ذکر می شود.

مزایای انتخابی عبارت است از خرید نهاده های مورد نیاز به شکل اعتباری، آموزش و اعتبار 

عمومی که تنها برای اعضاء فراهم می شود. منظور از سرمایه اجتماعی هم رابطه قابل اعتماد شکل 

گرفته میان اعضا و تعاونی و فروشندگان نهاده های مورد نیاز تعاونی است که به مرور زمان شکل 

می گیرد و حمایت از عضویت را تشویق می کند )منبع: مادور و همکاران1، 2016(.

در کانادا؛ بر اساس دستورالعمل و راهنمایی که توسط مرکز ]مطالعات[ تعاونی های دانشگاه 

ویسکانسین2، انتشار سهام ممتاز برای تعاونی ها در قانون پیش بینی شده که با انتشار و فروش آن 

می توانند به تأمین مالی بپردازند. از آنجایی که این نوع سهام، حق رأی ایجاد نمی کند، از آن به 

منظور جذب سرمایه گذاران غیرعضو استفاده می شود. عالوه بر این نوع انتشار سهام، تعاونی ها با 

انعقاد قرارداد با غیراعضاء اقدام به خرید خدمات می کنند. به عنوان مثال در ازای فروش محصول 

تعاونی، درصدی از مبلغ کاالی فروش رفته به عنوان دستمزد پرداخت می شود. در این حالت 

بایستی تعاونی ها مبلغ ذکر شده در قرارداد با غیراعضاء را به نحوی تعیین کنند که منجر به خروج 

1.  Meador et al
2.  University of Wisconsin Center for Cooperatives
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سهام داران عضو تعاونی نشود. تفاوت قیمت قرارداد غیراعضاء با دریافتی سهام داران عضو تعاونی 

یکی از عوامل مهم در تعیین عملکرد اعضاء و غیر اعضاء در تعاونی هاست1.

عالوه بر قواعد کلی فوق، در کشور کانادا و در استان های مختلف آن، تفاوت هایی در نحوه 

مواجهه تعاونی ها با سهام داران غیرعضو وجود دارد که در ادامه به اختصار بررسی می شود2:

در استان بریتیش کلمبیا، سهام داران غیرعضو می توانند تا 20 درصد از اعضای هیئت مدیره را     

تشکیل دهند3.

در استان منیتوبا، عالوه بر موضوع فوق، سهام سرمایه گذاری در صورتی که در اساس نامه     

اجازه داده شده باشد، می تواند به غیراعضاء فروخته شود4.

در استان انتاریو، اعضاء و غیراعضاء می توانند صاحب سهام ممتاز باشند. همچنین در این     

استان به جز برای تعاونی های مسکن غیرانتفاعی، این امکان وجود دارد که مطابق با اساس نامه 

تعاونی، انتخاب یا انتصاب هیئت مدیره ای متشکل از غیراعضاء صورت پذیرد5 )البته تعداد 

غیراعضاء نمی تواند از یک پنجم کل افراد هیئت مدیره بیشتر باشد.(.

در استان کبک، هیئت مدیره می تواند سهام ممتاز منتشر کند منتها این نوع سهام تنها می تواند     

به غیر اعضاء، شرکت های پیمانکار در تعاونی، یا کارکنان غیرعضو در تعاونی فروخته شود. 

همچنین فرد غیرعضوی که از هیئت مدیره توصیه نامه داشته باشد می تواند در تعاونی پست 

مدیریتی بر عهده گیرد6)که البته تعداد این پست ها نمی تواند بیش از یک سوم تعداد کل 

پست های مدیریتی باشد(.

در استان نیوبرونزویک، غیراعضاء به هیچ وجه اجازه حضور در هیئت مدیره تعاونی ها را ندارند7.    
1.  https://guides.co/g/financing-cooperatives-copy/84844 
2.  https://ic.gc.ca/eic/site/106.nsf/eng/h_00073.html 

.)Cooperative association Act [SBC1999] chapter 28( 28 3.   قانون شرکت تعاونی سال 1999 بخش
4.  The Cooperatives Act)C.C.S.M. c. C223(
5.  Co-operative Corporations Act, R.S.O. 1990, c. C.35
6.  The Cooperatives Act )RSQ, c. C-67.2( and the Cooperatives Act )c. C-67.2, r.1(
7.  The Co-operative Associations Act )S.N.B. 1978, C-22.1( and the Co-operative Associations Regulation 

)New Brunswick Regulation 82-58(
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روآندا؛ تعاونی های کشاورزی متعددی در حوزه پرورش گل داوودی و فروش آن  در 

به بنگاه های فعال در صنعت فرآوری این محصول و تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در 

لوسیون های دافع حشرات فعالیت دارند. مطابق قوانین این کشور، امکان فروش گل داوودی 

توسط غیراعضای تعاونی ها به صنایع فرآوری وجود ندارد و از سوی دیگر این صنایع، نهاده 

خود را )گل داوودی( تنها از تعاونی های تولیدی خریداری می کنند. بر این اساس غیراعضاء تنها 

می توانند محصوالت تولیدی خود را به تعاونی ها بفروشند و به علت عدم عضویت در تعاونی 

از حاشیه سود ناشی از فعالیت تعاونی ها منتفع نمی شوند. مرور گزارش موجود نشان می دهد که 

در این کشور برای افراد غیرعضو در تعاونی های پرورش گل داوودی هیچ تمهیداتی پیش بینی 

نشده و تنها در صورت عضو شدن می توانند از درآمد اضافی بهره مند شوند )کایتسی1، 2019(.

در تعاونی های نیوزیلند مشابه با کشور کانادا، با قراردادهایی که امکان مشارکت افراد غیرعضو 

در تعاونی را فراهم می کند، این افراد در حوزه تعاون به کار گرفته می شوند. با این حال به این 

نحوه تعامل با دید انتقادی نگاه می شود از این جهت که الزم است نرخ تعیین شده در قراردادها با 

قیمت سهام اعضاء سنجیده شود و تفاوت این دو نرخ به نحوی مورد توجه قرار گیرد که فروش 

سهام و خروج از عضویت تعاونی صرفه اقتصادی نداشته باشد زیرا که می تواند در نهایت منجر 

به انحالل این نهاد شود. طبیعتاً استفاده از غیراعضاء برای تعاونی ها منافعی به دنبال دارد، از جمله 

اینکه با جذب از طریق قرارداد، افراد در سرمایه تعاونی شریک نمی شوند و تنها در قبال درصدی 

مشخص که در قرارداد ذکر می شود، منابع درآمدی جدیدی را برای تعاونی ها حاصل می کنند. 

بر این اساس الزم است تعاونی ها در جذب نیروی با کیفیت با دیگر بنگاه های اقتصادی رقابت 

داشته باشند که خود می تواند منجر به افزایش قیمت قراردادها شده و تفاوت قیمت قرارداد را با 

قیمت سهام تعاونی افزایش دهد که در نهایت اگر این روند با ثبات باشد منجر به خروج اعضاء 

و تضعیف تعاونی خواهد شد. نتیجه آنکه حساسیت باالیی در تنظیم قرارداد با غیراعضاء وجود 

1.  Kayitesi
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دارد و الزم است برای فعالیت با ثبات تعاونی، توجه ویژه ای به نحوه تعامل با غیراعضاء صورت 

گیرد1.

جمع بندی و نتیجه گیری

مرور تجارب و نحوه تعامل تعاونی ها با سهام داران غیرعضو در نمونه های منتخب نشان 

می دهد که معموالً تعاونی ها با دو هدف افزایش سرمایه یا تأمین مالی و کسب درآمد باالتر به 

جذب سهام داران غیرعضو می پردازند. در این بین مالحظه شد که در کشورهای مختلف و با 

سطوح توسعه یافتگی متفاوت، قوانین مختلفی در مورد نحوه تعامل با سهام داران غیرعضو وجود 

دارد. بعضاً همچون کشور کانادا، استان های مختلف قوانین خاص خود را در زمینه نحوه فعالیت 

سهام داران غیرعضو در تعاونی ها دارند تا آن جا که در استانی به هیچ وجه امکان حضور غیراعضاء 

در هیئت مدیره وجود ندارد و در استانی دیگر تا 20 درصد کرسی های هیئت مدیره می تواند به 

غیراعضاء اختصاص یابد.

به نظر می رسد فاکتورهای متعددی در نحوه تعامل تعاونی ها با سهام داران غیرعضو تأثیرگذار 

باشد. از جمله این عوامل می توان به میزان نیاز تعاونی ها به تأمین مالی سرمایه مورد نیاز کسب 

و کار اشاره کرد. شاید در مناطق یا کشورهایی که مشکل تأمین منابع مالی از نهادهای رسمی 

مانند بانک به دلیل مطالبه وسایق سنگین وجود دارد، انتشار سهام ممتاز برای جذب سرمایه گذار 

احتماالً سریع ترین و کم هزینه ترین راه برای بهره گیری از پتانسیل سهام دار غیرعضو باشد. از 

سوی دیگر در شرایطی که سرمایه مورد نیاز کسب و کار تعاونی توسط اعضاء تأمین شده و 

کمبودی در این زمینه وجود ندارد و در مقابل ایجاد سطوح درآمدی باالتر و خروج از نقطه سر 

به سری برای تعاونی هدف گذاری شده، به واسطه قابلیت درآمدزایی بیشتر بهره گیری از انعقاد 

قرارداد با غیراعضاء، جذب افراد غیر عضو به تعاونی از این مسیر می تواند راهگشا باشد.

1.  www.thenews.coop/34215/sector/retail/non-member-contracts-expose-cooperatives/ 
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مقدمه
در اليحه قانون تجارت، قانون گذار تعريف دقيقي از سهام ممتاز ارائه نكرده است، تنها اشاره 

قانون گذار به اين نوع سهام در تبصره 2 ماده 24  اليحه اصالحيه قانون تجارت1 مي باشد كه مقرر 

مي دارد: در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قائل 

شوند، اين سهم ممتاز ناميده مي شوند بدين ترتيب سهام ممتاز را مي توان در مقايسه با  سهام 

عادي بهتر شناخت و از اين طريق مي توان ويژگی ها و مزاياي مثبت و منفي كه براي سهام ممتاز 

در نظر گرفته شده است را از سهام عادي متمايز نمود. پاره اي از حقوق دانان در تعريف سهام 

ممتاز نوشته اند: سهامي است كه به موجب اساسنامه يا طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده 

شركت امتياز يا امتيازات خاصي نسبت به ساير سهام همان شركت به دارنده خود اعطا مي كند 

)اسكيني، 1385، ص. 76 و ستوده تهراني، 1380، ص. 74(. به عبارت ديگر می توان گفت 

سهام ممتاز، سهامي است كه هنگام صدور، بر اساس اظهارنامه يا اساسنامه، نسبت به ديگر سهام 

شركت امتياز اضافي مثل پرداخت سود سهام به صورت ثابت، اولويت در بازپرداخت سرمايه 

هنگام انحالل شركت، حق رأي بيشتر نسبت به ديگر سهام داران را براي سهام دار ايجاد مي كند. 

قانون گذار ايران، با توجه به اين كه قانون ايران متأثر از فرانسه است، در تعريف سهم ممتاز و 

پذيرش اختيار سهام داران به ايجاد آن، از همتاي فرانسوي خود پيروي كرده است و تعيين تعداد، 

خصوصيات و امتيازات اين گونه سهام در اظهارنامه و اساسنامة شركت را به سهام داران واگذار 

كرده است. اما در عمل نتوانسته است چهارچوبي گسترده و منسجم براي شناخت و به كارگيري 

سهم ممتاز فراهم كند. اين مسأله در قبال تعاونی ها نمود بيشتری دارد. چراكه اساساً اين سهام در 

قانون تعاون كشور به رسميت شناخته نشده است. روية قضايي نيز نتوانسته است گسترة اميتازات 

سهام ممتاز را تعريف كند اما كشورهاي داراي نظام حقوقي غيرمدون2 بيشتر از ديگر كشورها 

1.  الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 
2.  Common Law
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به اين امر اهتمام ورزيده و پا به پاي پيشرفت تجارت خود نظام حقوق تجارت خود را متحول 

نموده اند. حال در اين مطلب به دنبال آن هستيم تا بدانيم كه آيا سهام ممتاز، امكانی است قابل 

تحقق برای تعاونی ها در كشور؟ آيا اساساً اين نوع سهام در تعاونی های ساير كشورها به رسميت 

شناخته شده است؟ چه سازوكاری را می توان در قانون برای استفاده از اين نوع سهام دنبال نمود؟ 

امتيازات متصوره سهام ممتاز به طور کلی
به طور كلي، مي توان اين امتيازات را كه به موجب اساسنامه يا موافقت مجمع عمومي 

فوق العاده تعيين مي گردند، در دو گروه مالي و غيرمالي دسته بندي نمود: 

1-  امتيازات مالي

اين دسته از امتيازات را مي توان مهم ترين امتيازات سهام ممتاز دانست. از يك سو، اين ويژگي 

به انگيزش سرمايه گذاراني كه همواره به دنبال امتيازات مالي بيشتر و در پي آن، كسب سود بيشتر 

نسبت به ديگر دارندگان سهام هستند، مي انجامد و از سوي ديگر، به شركت ها امكان مي دهد 

تا با دادن امتيازهايي به سرمايه گذاران به اهداف شركت ازطريق انتشار اين نوع سهام، آسان تر 

دست يابند. از ميان امتيازات شناخته شده می توان به موارد زير اشاره كرد:

1-1-  سود ثابت سهام 

در اكثر موارد سود سهام ممتاز مقدار ثابتي از سود تحقق يافتة شركت يا درصد ثابتي از ارزش 

اسمي اوراق سهام ممتاز است. برخي شركا با توجه به شرايط خاص شركت و از آنجايي كه از 

سودآوري و موفقيت شركت اطمينان كافي ندارند، ترجيح مي دهند مبلغ ثابتي را كه تصور مي كنند 

از سود معمول شركت بيشتر است، به عنوان سود دريافت دارند. بر اين اساس، اين اشخاص 

سهام ممتاز با امتياز سود ثابت را كه معموالً درصد مشخصي از مبلغ اسمي سهام شركت است، 

دريافت مي كنند. براي نمونه، نخست 5 درصد مبلغ اسمي سهام به عنوان سود به دارندة چنين 

سهام ممتازي تعلق مي گيرد و باقي ماندة سود، در صورت وجود، به طور مساوي بين ساير 
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سهام داران تقسيم مي شود. با اين وجود، بايد توجه داشت كه پرداخت سود در هر صورت به 

سودآوري شركت بستگي دارد؛ بدين معنا كه اگر در سال مالي معيني سودي حاصل نشود، به 

دارندة چنين سهام ممتازي مبلغي پرداخت نخواهد شد، مگر اينكه سهام ممتاز از نوع جمع شونده 

باشد. قانون گذار فرانسه امكان تعيين سود به نرخ ثابت را به شدت محدود كرده است و چنين 

شرطي فقط زماني معتبر است كه موافقت دولت در آن مورد خاص جلب شود1. در حقوق ايران، 

بسياري از حقوق دانان و فقها به استناد برخي قواعد فقهی چنين امتيازي را نامعتبر مي پندارند2؛ 

زيرا با تساوي سرماية شركا، تقسيم سود به صورت تفاضل هنگامي جايز است كه عمل يا كار از 

سوي دو شريك يا يكي از آن ها انجام شود، چون گرفتن سود بيشتر در مقابل انجام عمل است. 

البته فقهاي معاصر براساس اصولي چون اصل صحت، اوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم و نيز 

استدالل هاي نوين حقوقي قائل به صحت اين امر شده اند. 

2-1- اولويت در دريافت سود 

برتري صاحبان سهام ممتاز در دريافت سود به دست آمده، زماني امتياز شمرده مي شود كه به 

سبب كافي نبودن سود، هيئت مديره تصميم مي گيرد پس از پرداخت كلية هزينه ها )بهرة وام ها، 

هزينه هاي جاري و ماليات ها(، سهام داران ديگر از دريافت سود در زمان خاصي محروم شوند. 

در اين حالت، سهام داران ممتاز در زمان دريافت سود اعالم شده نسبت به سهام داران عادي در 

اولويت قرار دارند و تا زماني كه سود آن ها پرداخت نشود، پرداخت هرگونه سود به سهام داران 

عادي ممنوع است. در حقوق ايران نيز انتشار چنين سهمي با مانعي مواجه نيست. با اين حال، 

پرداخت سود در شركت هايي كه در پي افزايش هر چه بيشتر سهم بازار و ارزش سهام شركت 

1.  Code de commerce, Article L232-15
2.  در این زمینه و برای مطالعه بیشتر ر.ک. به:

1( علم الهدي، سـید مرتضي، االنتصار، قم: مؤسسـة نشـر اسـالمي، 1415 ؛ طباطبایي یزدي، سـید محمد كاظم، عروه الوثقي ، جلد 5، 
مؤسسـه نشر اسـالمي، چاپ اول، 1417؛

2( پارسـاپور، محمدباقـر و محمدعیسـائي تفرشـي، مبانـي فقهي سـهام ممتاز، فصلنامـة مدرس علـوم انسـانی، دوره9 ، 1384، شـماره 3، 
صص35-21؛ 

3( طباطبایي، سیدصادق، تحلیل فقهي اقتصادي سهام ممتاز، مجلة جستارهاي اقتصادي ایران، 1394 ، شمارة 24 ،صص1-23. 
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هستند، رايج نيست. لذا اين مزيت فقط زماني مطلوبيت دارد كه سود سهام ممتاز از نوع جمع 

شونده باشد تا دارندة سهام ممتاز بتواند بعداً سودهاي پرداخت نشدة پيشين خود را پيش از 

سايرين دريافت كند.

3-1-  حق تقدم در زمان انحالل 

صاحبان سهام ممتاز به هنگام انحالل شركت نسبت به دارايی هاي آن حق تقدم دارند. البته 

عموماً اين امتياز منحصر به زمان انحالل نيست و رويدادهايي همچون ادغام و فروش بخش 

عمدة دارايي هاي شركت را كه منتهي به نقد شدن دارايي هاي شركت مي شود، نيز دربرمي گيرد. 

اصوالً كارايي اين امتياز در هنگام ادغام بيش از ساير موارد است، زيرا هنگامي كه شركت منحل 

مي شود يا تمامي يا قسمت عمدة دارايي هاي آن به فروش مي رسد، معموالً وضعيت خوبي ندارد 

و پول چنداني براي تقسيم وجود ندارد. در هنگام انحالل يا فروش دارايي ها معموالً طلبكاراني 

وجود دارند كه در اولويت هستند، اما در جايي كه شركت نوپاي دانش بنيان با شركت بزرگ 

ديگري ادغام مي شود، اولويت در تسويه كارايي بيشتري خواهد داشت و حقوق سهام داران 

ممتاز و حق اولويت آن ها ثمرة عملي دارد. در حقوق آمريكا نوعاً سهمي كه در هنگام انحالل 

به تبع امتيازات انحالل به صاحبان سهام ممتاز اعطا مي شود، دو يا سه برابر مقدار سرمايه گذاري 

شده مي باشد. در قانون ايران نيز سهام داران ممتاز مي توانند با رعايت مادة 233 اليحة قانوني 

تجارت، در صورت انحالل شركت، در برداشت ارزش اسمي سهام خود از دارايي نقدي شركت 

در اولويت قرار گيرند. در عين حال به نظر مي رسد هيچ مانعي وجود ندارد كه اين اولويت ناظر 

بر مبلغي بيش از مبلغ اسمي سهام و در واقع مبلغ سرمايه گذاري صورت گرفته باشد. 

اولويت در انحالل در واقع درصدي از قيمت اولية خريد سهام ممتاز است كه در اكثر موارد 

دو يا سه برابر مبلغ اولية خريداري سهام است؛ مانند اينكه اعالم مي كنند امتياز انحالل 2 برابر 

قيمت اوليه خريد سهام ممتاز است. مثاًل اگر قيمت هر سهم هنگام خريد 100 ريال باشد، مبلغ 

پرداختي به چنين سهام دار ممتازي هنگام تسويه، دو برابر آن، يعني 200 ريال خواهد بود. امتياز 
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انحالل ممكن است مشاركتي يا غيرمشاركتي باشد. اولويت انحالل مشاركتي بدين معناست 

كه سرمايه گذار ابتدا مقدار مشخص شده براي تسوية خود را دريافت مي كند، سپس نسبت 

به مبلغ باقي مانده به تناسب مالكيت خود با ديگر سرمايه گذاران سهيم مي شود. اما در اولويت 

انحالل غيرمشاركتي، سرمايه گذار فقط مستحق دريافت مبلغ مشخص شده در زمان انحالل 

است و در باقي ماندة درآمد شركت سهمي نخواهد داشت. سهام ممتاز به طور كلي در زمان 

انحالل، با توجه به نوع انحالل)داوطلبانه يا غيرداوطلبانه( داراي دو ارزش متفاوت است. انحالل 

غيرداوطلبانه زماني رخ مي دهد كه شركت به داليلي ورشكست شود. در اين حالت، ارزش سهام 

ممتاز برابر است با بهاي اسمي سهام به عالوة تمام سودهاي سهام انباشته شدة آن اما حق انحالل 

داوطلبانه در شرايطي ايجاد مي شود كه سهام داران خودشان براساس مواردي كه براي انحالل در 

اساسنامه تعيين شده اند، رأي به انحالل شركت و توقف كسب و كار مي دهند. در اين حالت، 

ارزش سهام ممتاز چيزي برابر با ارزش اسمي آن يا در حدود همان خواهد بود. براي نمونه، 

اگر ارزش اسمي هر سهم 100 ريال باشد، ارزش انحالل آن 120 ريال و يا چيزي نزديك به 

آن خواهد بود. اين امتياز نقش مهمي در سرمايه گذاري خطرپذير در راستاي حمايت از منافع 

سرمايه گذاران دارد. براي درك چرايي اهميت اين امتياز در سرمايه گذاري هاي خطرپذير الزم 

است توجه شود كه شركت هاي نوپا كه اصوالً فاقد دارايي هاي محسوس هستند و از سوي ديگر 

تأمين مالي آن ها توسط سرمايه گذاران خطرپذير صورت مي گيرد؛ به عبارت ديگر، كارآفرينان و 

بنيان گذاران شركت نقش چنداني در تأمين مالي شركت ندارند. بنابراين، از يك سو تأمين مالي 

توسط سرمايه گذار خطرپذير صورت گرفته است و از سوي ديگر شركت دارايي محسوس 

قابل توجهي ندارد. در اين شرايط طبيعي است سرمايه گذار مايل باشد كه در صورت نقد شدن 

دارايي هاي شركت به هر دليل، در دريافت وجوه حاصل از فروش دارايي ها حق تقدم داشته 

باشد؛ زيرا احتمال عدم تكافوي وجوه حاصل از فروش دارايي براي همة سهام داران و برگشت 

سرمايه گذاري صورت گرفتة شركت باالست. اهميت اين نكته زماني بيشتر می شود كه توجه 
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كنيم از نظر آماري، شركت هاي نوپا بيش از ساير شرك تها دچار مشكل مي شوند و پيش از 

اينكه شناخته شوند، از بين مي روند و در معرض فروش يا انحالل قرار مي گيرند چون در اين 

شرايط معموالً طلبكاران فقط به نسبت طلب خود در صف غرما قرار مي گيرند. اما اگر شركت 

نوپاي دانش بنيان با شركت بزرگ ديگري ادغام يا به قيمت چشمگيري فروخته شود، اولويت در 

انحالل بيشترين كارايي را خواهد داشت، زيرا تمامي حقوق انحاللي سهام داران مطابق قرارداد به 

آنان پرداخت مي گردد و نسبت به ديگر سهام داران در اولويت قرار مي گيرند. 

۴-1- حق تقدم در روابط تجاري

ممكن است امتياز سهام، تقدم در روابط تجاري سهام داران با شركت باشد. براي نمونه، پيش 

بيني شود كه شركت در شرايط مساوي، كاالهاي مورد نياز خود را فقط از دارندگان سهام ممتاز 

خريداري نمايد.

2-  امتيازات غيرمالي سهام ممتاز

سهام ممتاز مي تواند جداي از امتيازات مالي، دربردارندة امتيازات غيرمالي نيز باشد كه گاه 

مهم تر از امتيازات مالي است. هرچند بررسي دقيق تر نشان مي دهد كه امتيازات غيرمالي نيز در 

نهايت منافع مالي براي دارندگان خود به دنبال دارد. در ادامه به دو نمونه از اين امتيازها پرداخته 

خواهد شد:

1-2- حق رأي

در حقوق تجارت ايران، حق رأي در شركت سهامي متناسب با شمار سهام است1 اما 

قانون گذار با پذيرش سهم ممتاز)داراي حق رأي چند برابر(، استثنايي بر اصل قرار داده است. 

قانون تجارت فرانسه، حق رأي سهام داران را محدود كرده است2؛ بدين ترتيب كه صدور سهام 

ممتاز با حق رأي متعدد  براي صاحبان سهم ممنوع است3. تنها استثناي اين قاعده زماني است 
1.  تبصره ماده 75 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 1347.

2.  Code de commerce, ArticleL225-123,
3.  Code de commerce, ArticleL225-122
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كه سهام داران دست كم دو سال مالك سهام ممتاز باشند و اساسنامه يا مجمع عمومي فوق العاده 

دادن حق رأي دو برابر را تصويب نموده باشد.1 البته اين حق مربوط به دارندة سهم است نه خود 

سهم؛ يعني با انتقال آن به ديگري، امتياز آن از ميان خواهد رفت درحالي كه با بررسي دقيق برخي 

مواد قانون تجارت ايران مي توان گفت امتيازات به سهم وابسته است، نه به سهام دار؛ يعني با انتقال 

سهم امتيازات آن نيز منتقل مي شوند. از سويي، شركت سهم ممتاز را مانند ابزاري براي جذب 

سرمايه از سوي افرادي كه خواهان حقوق ويژه اي، جداي از حقوق سهام داران عادي هستند، به 

كار مي گيرد پس انتقال سهم و امتيازهاي آن به ديگري)هرچند با قيمتي بيشتر( آسيبي به هدف 

بنگاه نمي زند. سرمايه گذار نيز انتظار دارد بتواند سهم را با همان امتيازات به ديگري منتقل كند.از 

سوي ديگر، قانون تجارت هر جا صحبت از سهام ممتاز می كند تعبير »امتيازات اين گونه سهام« 

را به كار مي برد و حتي در مادة 42 اليحه هم از »امتيازات وابسته به سهام ممتاز« سخن مي گويد 

و هم تغيير در اين امتيازات را موكول به شرايط  ويژه و به طريق اولي، از ميان رفتن آن ها را امري 

استثنايي نموده است.اين داليل وابستگي امتيازات به سهام را منطقي تر مي كنند. البته اين نظر را 

نمي توان به سهام ممتازي كه به افراد كارآفرين و داراي تخصص ويژه داده مي شوند، گسترش داد.  

در حقوق فرانسه حق رأي ممكن است قابل توقيف باشد؛ بدين شكل كه سهام داران ممتاز 

تا زماني كه سود سهام خود را دريافت مي كنند، حق رأي نخواهند داشت و اگر با گذشت سه 

يا چهار سال، سود سهام آن ها پرداخت نشد، حق رأي به آن ها باز مي گردد2. اين نوع توقيف 

در شركت هاي سهامي بيشتر از شركت هاي نوپا به چشم مي خورد، زيرا سرمايه گذاران در اين 

شركت ها همواره نياز دارند كه بر نحوة ادارة شركت كنترل داشته باشند ولي در شركت هاي 

سهامي ممكن است سهام داران به سادگي بپذيرند كه در مقابل سود سهام افزايشي حق رأي خود 

را از دست بدهند. مي توان داشتن حق رأي را به گونه اي طراحي كرد كه سهام داران فقط براي 

برخي جلسات صاحبان سهام، مانند مجمع عمومي عادي يا فوق العاده، يا در خصوص تصميمات 
1.  Code de commerce, Article L228-35-5
2.  Code de commerce, ArticleL228-35-5.
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معين بتوانند آن را اعمال كنند. اگر حق رأي بدون هيچ توافق خاصي باقي بماند، بسيار به سهام 

عادي شبيه و هر سهم داراي يك حق رأي خواهد بود. در حقوق ايران، قاعدة تناسب ميان سهم 

و حق رأي )در مجمع عمومي ... هر سهم داراي يك رأي خواهد بود(1 شناخته شده است. اگر 

بتوان با استفاده از وحدت مالك اين تناسب را به مجامع ديگر نيز گسترش داد، آيا مي توان براي 

سهام ممتاز در مجامع عمومي يا هيئت مديره رأي باالتري قائل شد؟ در نگاه نخست، شايد با 

مالحظة مادة 42 اليحة قانوني تجارت بگوييم هر مزيتي را كه قانون گذار براي سهام ممتاز منع 

نكرده باشد، مي توان مجاز به شمار آورد و اعطاي امتياز نياز به هيچ نوع توجيه و قيدي ندارد. 

اما اين نظريه با انتقادات بسياري از سوي حقوق دانان مواجه شده است. برخي حقو قدانان 

معتقدند چنين تفسيري راه گشاي تجاوز به حقوق بنيادين ديگر سهام داران است و داشتن حق 

رأي باالتر در مجامع عمومي و هيئت مديره، جايگاه سهام داران كوچك را كم اهميت مي كند. 

اين امر مخالف با خواست واقعي مقنن و عدالت است. هرچند اين نظريه از برخي نظرها قابل 

تأمل است، بااين حال نمي توان منكر اين امر شد كه وجود حق رأي چند برابر مي تواند مزاياي 

چشمگيري براي شركت در پي داشته باشد. يكي ديگر از استادان حقوق نيز در رد اين نظر معتقد 

است كه اجراي مادة 42 در خصوص تعداد آراي صاحبان سهام ممتاز در انتخاب مديران، خالف 

سياست سرمايه گذاري شركت ها و توسعة آنان خواهد بود لذا با توجه به نقش مديران، به نظر 

مي رسد كه منظور از عبارت »تعداد آرا« مندرج در مادة 88 اليحه اصالحی قانون تجارت همان 

تعداد سهام هر يك از رأي دهندگان است كه در عدد  مديراني كه بايد انتخاب شوند، ضرب 

مي شود و حق رأي هر رأي دهنده معادل با حاصل ضرب مذكور مي باشد.

البته به نظر نگارنده اين ديدگاه يعني تعبير »تعداد آرا« به »تعداد سهام« برخالف ظاهر و مقرره 

مندرج در مادة 88 است و با فرض پذيرش نيز مشكلي كه در خصوص رأي باالتر دارندگان 

سهام ممتاز در مجامع عمومي مطرح مي شود، همچنان باقي می ماند. اين امر در پيش نويس 

1.  تبصره ماده 75 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت. 
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جديد قانون تجارت 1393 نيز مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و اختصاص دادن حق رأي 

براي سهام داران ممتاز طبق اساسنامه مجاز شناخته شده است: »هر سهم در مجامع عمومي از 

يك رأي برخوردار مي باشد، مگر آنكه سهام از نوع ممتاز بوده و براي اين گونه سهام حق رأي 

باالتري مقرر شده باشد«. 

نمی توان انكار كرد كه وجود حق رأي چند برابر دربردارندة مزاياي چشمگيري براي شركت 

خواهد بود. در تأمين مالي از طريق سرمايه گذاري خطرپذير، سرمايه گذاران مي خواهند كنترل 

ويژه اي بر هيئت مديره و تصميمات شركت داشته باشند و از اين راه منافع مالي خود را محفوظ 

نگه دارند، زيرا از يك سو، تنها دارايي شركت سرمايه اي است كه سرمايه گذاران خطرپذير با 

خريد سهام يا افزايش سرمايه از طريق صرف سهام وارد شركت كرده اند و از سوي ديگر، 

شركاي كارآفرين جداي از ايده هاي نوين تجربة مديريتي ندارند و ممكن است دلسوزي 

الزم نسبت به نحوة استفاده از وجوه را نيز نداشته باشند. از طرف ديگر، به دليل ريسك باالي 

سرمايه گذاري در شركت هاي نوپا، سرمايه گذاران خطرپذير معموالً درصد كمي از سهام شركت 

را خريداري مي كنند. اين امر دو منفعت براي سرمايه گذار در پي دارد: نخست آنكه سرمايه گذار 

ريسك كمتري مي كند و اگر كسب وكار با شكست مواجه شود، زيان كمتري مي بيند؛ ديگر آنكه 

كارآفرينان همچنان انگيزة كافي براي توسعة كسب وكار خواهند داشت، زيرا قسمت عمدة سهام 

شركت را همچنان دراختيار دارند. اين وضعيت منجر به آن مي شود كه سرمايه گذار بار تأمين 

مالي كسب وكار را تحمل كند، اما از سهام و حق رأي كافي براي نظارت بر نحوة هزينه كرد اين 

مبالغ و تأثيرگذاري بر تصميمات شركت برخوردار نباشد.بدين ترتيب، داشتن حق رأي چندبرابر 

نسبت به سهام عادي سبب مي شود تا بيشتر تصميمات شركت منوط به موافقت سرمايه گذاران 

خطرپذير باشد و اين اشخاص با وجود دارابودن درصد سهام ناكافي براي مديريت شركت، در 

ادارة شركت نقشي اساسي داشته باشند. 
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2-2-  انتخاب هيئت مديره از ميان صاحبان سهام ممتاز

براي سهام داران ممتاز مهم ترين راه كنترل تصميمات شركت، بودن در هيئت مديره يا توانايي 

تعيين تعدادي از اعضاي آن است. در واقع يك راه غيرمستقيم براي كنترل هيئت مديره، افزايش 

اكثريت توسط نمايندگان سهام داران ممتاز است كه در اين صورت بدون آنان اكثريت حاصل 

نمي شود. براساس مادة 88 اليحة اصالحي قانون تجارت، انتخاب اعضاي هيئت مديره با اكثريت 

نسبي خواهد بود. براي نمونه، اگر سرمايه گذاري مالك 40 درصد از سهام يك شركت سهامي 

با حق رأي دو برابر باشد، مي تواند با داشتن 80 رأي در مقابل 60 رأي سهام داران عادي، 

اكثريت مديران را انتخاب نمايند.  بدين ترتيب، مهمترين راه كنترل تصميمات شركت در امور 

مهمي همچون انحالل شركت، تصويب صورت هاي مالي، تقسيم سود و اخذ تصميم در زمينة 

تغييرات سرمايه توسط سرمايه گذاران، تخصيص قسمتي از كرسي هاي اعضاي هيئت مديره به 

اين سرمايه گذاران است )شجاعی ارانی و گهرسودفرد، 1397، صص. 309-318(. 

حقوق مربوط به سهام ممتاز در نظام حقوقی انگلستان
اين حقوق در دو حالت قابل بررسي است. حالت اول زماني كه شركت در حال فعاليت باشد 

و حالت دوم هنگام تصفيه يا انحالل شركت.

1- حقوق مربوط به سهام ممتاز، زماني که شرکت در حال فعاليت است:

الف( وقتي تنها يك حق، مثاًل 5 درصد سود به عنوان سود سهام ممتاز از سوي شركت ارائه 

مي شود، اين حق موسوم به سود سهام اضافي است كه بايد به صاحبان سهام ممتاز از اين نوع 

پرداخت شود. به عبارت ديگر حتي اگر سود سهام ممتاز در هيچ سال مالي اعالم نشده باشد، باز 

قبل از اين كه سود ديگر سهام پرداخته شود بايد وجوه معوقه سود سهام پرداخت نشده، پرداخته 

شود. به عنوان مثال اگر شركت سهام ممتاز داراي سود 5 درصد را در اساسنامه مدنظر قرار داده 

باشد و با گذشت سال مالي، اين نوع سود را به سهام داران ممتاز پرداخت نكرده باشد، قبل از 
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پرداخت سود ديگر سهام داران، بايد سود سهام ممتاز مذكور را بپردازد. با وجود اين، در حقوق 

انگلستان اگر اين نوع سهام از سوي شركت، به عنوان سهام ممتاز فاقد حقوقي اضافي اعالم 

شوند، بدين نحو كه پرداخت سود اين نوع سهام ممتاز از منافع ساليانه يا خارج از سود خالص 

ساليانه باشد، اين نوع سود را نمي توان به عنوان سود سهام اضافي قلمداد نمود. 

به طور كلي مي توان گفت اگر شركت در اثر فعاليت هاي خود به سود دسترسي پيدا كند 

و براي سهام ممتاز نسبت به ديگر سهام داران اولويتي براي پرداخت سود مدنظر قرار دهد، 

دارندگان اين نوع سهام براي دريافت سود، اعم از اين كه سود خارج از سود ساليانه يا سود 

خالص ساليانه باشد، نسبت به ديگر سهام داران مقدم خواهند بود.

ب( چنانچه در اساسنامه تصريح شده باشد كه دارندگان سهام ممتاز حق سهيم شدن در منافع 

را ندارند، آن ها بعد از پرداخت سود سهام به سهام داران عادي، مستحق هيچ حقي نسبت به مازاد 

منافع شركت نيستند. مثاًل اگر در اساسنامه تصريح شده باشد كه سهام داران ممتاز تنها مستحق 

10 درصد سود سهام اضافي باشند، ساليانه چنين سهام داراني، كه هم از نظر سرمايه و هم از 

نظر منفعت نسبت به ديگر سهام داران حق تقدم دارند، بايد طبقه بندي شوند، اين نوع سهام داران 

هنگام توزيع سود تنها مستحق 10 درصد سود سهام مي باشند. اين مقررات تمام شرايط معامله 

را بين سهام داران و شركت معين مي نمايد. با وجود اين، گاهي سهيم شدن سهام داران ممتاز، با 

اعطاي حق شركت در مازاد منافع با درصد ثابت، مثاًل حق سهيم شدن 7 درصدي سود سهم، 

مشخص مي شود. ممكن است بعد از اينكه 7 درصد سود سهام سهام داران عادي پرداخته شد، تا 

زماني كه 7 درصد سود سهم پرداخته می شود، به سهام داران ممتاز حق سهيم شدن در مازاد منافع، 

به صورت همسان با سهام داران عادي داده شود. مثاًل اگر اساسنامه شركت مقرر نموده باشد كه 

به سهام داران ممتاز70 درصد سود سهام پرداخته شود، بعد از توزيع سود چنين سهام داراني، اگر 

شركت سود بيشتري كسب كرده باشد، همزمان با پرداخت سود سهم به سهام داران عادي، ممكن 

است به سهام داران ممتاز هم اجازه اخذ سود داده شود. 
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ج( دارندگان سهام ممتاز، همچون ديگر سهام داران، هنگام شركت در مجامع عمومي داراي 

حق رأي مساوي هستند، مگر اين كه اساسنامه به نحو ديگري حقوق مربوط به آن ها را تعيين 

كرده باشد. با اين اوصاف، چنان كه رايج است، اگر به سهام داران ممتاز صريحاً حق رأي در اوضاع 

و احوال خاص اعطا شود مثاًل وقتي كه سود سهام ممتاز با تأخير پرداخته شود يا حقوق مربوط 

به سهام ممتاز تغيير يابد، ظاهر اين است كه آن ها فقط در چنين مواردي حق رأي اضافي نسبت 

به تغيير اوضاع و احوال شركت را دارند و در ديگر اوضاع و احوال شركت هيچ حق رأي اضافي 

ندارند. به عبارت ديگر اصل، برابري حق رأي سهام داران هنگام شركت در مجامع عمومي است، 

مگر اين كه اساسنامه به سهام داران ممتاز در صورت تغيير حقوق آن ها، مانند موارد مذكور ،حق 

رأي بيشتري اعطاء نمايد كه در اين صورت فقط در چنين مواردي آن ها مي توانند حق رأي 

اضافي خود را اعمال نمايند. 

2- حقوق مربوط به سهام ممتاز در صورت تصفيه يا انحالل شرکت 

پرسشي كه به ذهن مي رسد اين است كه آيا سهام داران ممتاز هنگام انحالل شركت مستحق 

دريافت سود هستند يا خير؟ در صورت دريافت سود چه مقرراتي بايد مدنظر قرار گيرد؟ ابتدا 

قانوني را كه حقوق انگلستان در فرض انحالل شركت، براي چنين سهامي در نظر گرفته، بررسي 

شده و سپس به دعوايي كه در سال 1946 بين معدن چيان ذغال سنگ عليه شركت ملي زغال 

سنگ اقامه گرديده، پرداخته مي شود. در حقوق انگلستان، قانون گذار در فرض انحالل شركت 

براي دارندگان سهام ممتاز چنين قوانيني را وضع نموده است:

الف( هنگام تصفيه يا انحالل شركت، در صورت فقدان مقرراتي در اساسنامه، وجوه معوقه 

سود سهام ممتاز را نبايد از دارايي شركت پرداخت نمود مگر اينكه سود سهام از قبل در اساسنامه 

تعيين شده باشد. با وجود اين، چنان كه معمول است، اساسنامه مي تواند براي پرداخت وجوه 

معوقه، وجوه معوقه اي كه بعد از پرداخت بدهي هاي شركت از مازاد دارايي به وجود آمده است، 

خواه اين كه منافع توزيع نشده مشمول دارايي گردد يا نگردد، از سوي ديگر، اگر اساسنامه فقط 
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بابت پرداخت همه وجوه معوقه حال شده در تاريخ انحالل شركت تصميم گيري نمايد، تا زماني 

كه سود معين نشده، هيچ مبلغي بابت وجوه معوقه پرداخت نمي شود، زيرا سود سهام تا زماني 

كه اعالن نشده باشد حال نمي شود. 

ب( ظاهراً سهام داران ممتاز در استرداد سرمايه خود هنگام انحالل شركت از هيچ نوع 

اولويتي برخوردار نيستند. با وجود اين، احتمال دارد كه در اساسنامه، بعد از پرداخت طلب 

و مسئوليت  هاي شركت و هر نوع وجوه معوقه سود سهام ممتاز كه قابل پرداخت است، به 

سهام داران ممتاز حق اولويت در استرداد سرمايه داده شود. در چنين صورتي سهام داران ممتاز 

در استرداد سرمايه خود، نسبت به سهام داران عادي در اولويت خواهند بود. به عبارت ديگر ابتدا 

اصل سرمايه سپس وجوه معوقه به آن ها مسترد گردد. 

ج( بعد از بري الذمه شدن شركت از همه مسئوليت ها و بازپرداخت سرمايه به سرمايه گذاران، 

چنان چه مبلغي مازاد بر دارايي شركت موجود باشد، چنين مبلغي در صورت فقدان مقرراتي در 

اساسنامه بايد به نسبت در ميان سهام داران پرداخت شود. هر چند كه مغاير اين عمل هم ممكن 

است. اما هم چنان كه معمول است، اگر اساسنامه حقوق مربوط به انواع سهام را براي سهيم 

شدن در منافع تا زماني كه شركت در حال فعاليت است يا براي سهامي كه در مالكيت شركت در 

حال تصفيه است، وضع نمايد، ظاهراً اين نوع حقوق عام و فراگيرنده مي باشند. به عبارت ديگر 

اين نوع حقوق شامل انواع سهام مي شود. بنابراين، اساسنامه به سهام داران ممتاز حق اولويت در 

بازپرداخت سرمايه هنگام تصفيه را ميدهد. اما حقوق ديگري، در رابطه با سرمايه، به سهام داران 

ممتاز نسبت به سهيم شدن در چنين مازاد دارايي كه مستحق نيستند، تعلق نمي گيرد )جنيدی و 

دشتی، 1388، صص91-95(. 

به عنوان مثال مي توان به دعواي معدن چيان ذغال سنگ عليه شركت ملي زغال سنگ1 اشاره 

نمود. در سال 1946 دارايي معدن چيان شركت زغال سنگ، براساس قانون ملي شدن صنعت 
1.  Wilsons and Clyde Coal Co ltd V. Scottish Insurance Corp. Ltd 1999 S. C. (H. L)1919) ,90 ) A. C. 462
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زغال سنگ، به شركت ملي زغال سنگ، انتقال يافت و شركت داوطلبانه تصفيه شد. در همين 

حال شركت پيشنهاد كاهش سرمايه از طريق بازپرداخت به دارندگان سهم ممتاز را داد. اساسنامه 

تصريح كرده بود در صورت انحالل شركت دارندگان سهام ممتاز قبل از سهام داران عادي به 

ميزان مبلغ پرداخت شده فراخوانده مي شوند و سرمايه آن ها پرداخت مي گردد. تصميم دادگاه 

اين بود كه پيشنهاد كاهش سرمايه غيرمنصفانه و ناعادالنه نبود زيرا بدون آن پيشنهاد، در فرض 

انحالل شركت دارندگان سهام ممتاز استحقاق سهيم شدن در مازاد دارايي را نداشتند به عالوه 

اين سهام داران نمي توانستند بيش از آن سرمايه اي كه پرداخت كرده بودند مسترد نمايند. بنابراين 

آن ها نمي توانستند به مبلغي كه در فرض پيشنهاد انحالل شركت به عنوان كاهش سرمايه دريافت 

مي كردند، اعتراض نمايند. از اين تصميم بر مي آيد كه چنان چه سهام داران ممتاز حق تقدم نسبت 

به بازپرداخت سرمايه هنگام انحالل شركت را داشته باشند، بايد ابتدا كاهش سرمايه حال شده 

نسبت به برآورد بيش از حد سرمايه، به آن ها پرداخته شود، و اين نوع سهام داران حق اعتراض 

نسبت به تغيير انواع  حقوق خود را ندارند. زيرا چنين تصميمي موافق با حقوق آن ها بوده مگر 

اين كه اساسنامه صريحاً كاهش انواع حقوق چنين سهام داراني را پيش بيني نموده باشد، كه در اين 

صورت تشريفات تغيير انواع حقوق بايد به كار گرفته شود. در هر صورت اگر اساسنامه صريحًا 

حقي را نسبت به سهام دارندگان سهام ممتاز در مازاد دارايي بعد از پرداخت سرمايه بدهد، آن ها 

در صورت تصفيه شركت مستحق منافع جمع آوري شده به نسبت سهام خواهند بود. حتي اگر 

اساسنامه به سهام داران عادي حق بهره مندي انحصاري از منافع گردآوري شده را بدهد و براي 

سود سهام ممتاز اين حق درخواست نشده باشد، البته اين نوع حق براي سهام داران عادي در برابر 

سهام داران ممتاز وابسته به تصميمات خاصي است كه قبل از انحالل شركت براي آن ها گرفته 

شده است )جنيدی و دشتی، 1388، صص. 91-97(. 

امکان پيش بينی سهام ممتاز در شرکت های تعاونی

هدف شركت ها از انتشار سهام ممتاز از يك طرف افزايش سرمايه جهت توسعه فعاليت 
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شركت و از سوي ديگر ايجاد جذابيت بيشتر براي دارندگان آن ها، جهت مداومت در فعاليت 

شركت و اعطاي سود معين نسبت به ديگر سهام مي باشد. شركت های تعاونی نيز مانند شركت های 

ديگر همواره در معرض بحران های مالی و نياز به جذب سرمايه بيشتر از سوی سرمايه گذاران 

هستند چه بسا در نگاه عده ای از سرمايه گذاران اين قالب از شركت ها به جهت حق كنترل برابر 

سهام داران در اداره شركت جذابيت، آن چنانی برای سرمايه گذاری های كالن نداشته باشد. بنابراين 

اهميت پيش بينی سهام ممتاز در اين نوع از شركت ها به مراتب بيشتر است.

 به نظر می رسد آنچه كه سبب می شود عده ای پيش بينی سهام ممتاز در تعاونی ها را خالف 

اصول شركت های تعاونی قلمداد كنند، برخی از امتيازات اين نوع سهام مثل حق رأی متعدد 

است، حال آنكه در پاسخ بايد گفت امتيازات متصوره برای سهام ممتاز موردی و بنا به تصويب 

مجمع عمومی است. اگر حق رأی متعدد خالف اصول شركت های تعاونی است می توان در 

قانون اين نوع امتياز خاص را از شمول امتيازات سهام ممتاز استثنا كرد و صرفا به دليل يك 

مصداق از مصاديق سهام ممتاز محاسن ديگر اين نوع از سهم را ناديده نگرفت. ضمناً همان طور 

كه ذكر آن رفت كشورهای فرانسه و انگليس نيز در كليه شركت های خود در خصوص اعطای 

حق رأی بيشتر در سهام ممتاز محتاطانه عمل می كنند. در حقوق ايران نيز عليرغم امكان چنين 
امتيازی، اعطای حق رأی چند برابر مورد انتقاد پاره ای از حقوق دانان قرار گرفته است.1

از طرف ديگر امروزه شاهد رشد روزافزون شركت های نوپا در بخش تعاون و مشوقات و 

حمايت های دولتی از اين نوع شركت ها هستيم. در شركت های نوپا بايد همواره به دنبال راهی 

بود كه منافع و انگيزه سرمايه گذاران و كارآفرينان را همسو نمايد. از جمله بهترين راه حل هايی كه 

در اين زمينه ارائه گرديده است استفاده از سهام ممتاز است كه با امتيازات مختلف و كاركردی 

كه در سرمايه گذاری خطرپذير ايفا می نمايد تا حدود زيادی در رفع مشكالت ناشی از ريسك 

1.  برای نمونه می توان به موارد زیر مراجعه كرد:
1( پاسبان، محمدرضا )1385( حقوق شركت های تجاری، تهران: سمت، صص. 281-282.
2( عرفانی، محمود )1387( حقوق تجارت، جلد نهم، تهران: بنیاد حقوقی میزان، ص. 285. 
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باالی سرمايه گذاری مؤثر است لذا اصوال سرمايه گذاری در شركت های نوپا همراه با توافق بر 

سر اعطای سهام ممتاز به سرمايه گذاران است. از اين رو، با پيش بينی در اساسنامه و يا موافقت 

مجمع عمومی فوق العاده، اولويت هايی برای سرمايه گذاران قرار داده می شود تا اين اشخاص 

ضمن پذيرش ريسك سرمايه گذاری، به تأمين مالی شركت ترغيب شوند )سعيد شجاعی آرانی 

و نسيم گهرسود فرد، 1396، ص. 134(.

هم چنين می دانيم در شركت های تعاونی سهامی عام اصل حق رأی برابر وجود ندارد و حق 

رأی اعضا به ميزان سهم آن هاست. مخالفين سهام ممتاز در شركت های تعاونی بايد به اين پرسش 

پاسخ دهند كه حتی درصورت وجود امتياز حق رای بيشتر در شركت های تعاونی سهامی عام 

كدام اصل را نقض می شود؟ چرا در اين نوع از شركت ها به منظورجذب سرمايه )علی الخصوص 

در مواقع ضرورت و بحران های مالی( نمی توان برای سرمايه گذاران خطرپذير حق رأی بيشتری 

اعطا كرد؟ و يا چرا نبايد به شخصی كه علی رغم سرمايه خرد، حضورش نقش تعيين كننده ای 

در شركت دارد حق رأی بيشتر اعطا كرد؟

پيشنهاد تحت عنوان ماده:
پيشنهاد می شود صدر ماده 12 اليحه اصالحيه به نحو ذيل تغيير يابد:

در شركت های تعاونی علی االصول سهام از نوع عادی و با نام است لكن مجمع عمومی 

می تواند امتيازاتی را برای برخی سهام تصويب كند و در هرصورت اين امتيازات شامل اعطای 

حق رأی متعدد برای سهام هيچ يك از اعضا نخواهد بود.
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مقدمه

تعاونی های مسکن که عموماً در قابل تعاونی های مصرف و تعاونی های خدمات متقابل 

یا همان سازمان های همیاری فعالیت می کنند، نوعی تعاونی ها خدمت رسان به اعضای خود 

جهت تأمین مسکن بوده که نباید با تعاونی هایی که در حوزه ساخت مسکن فعالیت می کنند 

اشتباه گرفته شود. از این جهت تعاونی های مسکن الگویی شبیه به تعاونی های مصرفی 

دارند و اتحادیه بین المللی تعاونی موسوم به ICA  نیز تعاونی های مسکن را جزو تعاونی های 

مصرفی و بعضاً جزو تعاونی ها خدمات متقابل یا همان سازمان های همیاری به حساب 

می آورد. در این جستار تالش خواهد شد تا برترین تعاونی های مسکن جهت طبق گزارش 

سالیانه اتحادیه جهانی تعاونی ها معرفی شده و شیوه تأمین مالی آنان مختصراً توضیح داده 

شود. قبل از هر چیزی الزم به ذکر است که سهم تعاونی ها مسکن در جهت رو به کاهش 

بوده و از میان سیصد تعاونی برتر جهان، سه دهم )0.3( درصد گردش مالی به این نوع تعاونی 

اختصاص یافته است. همچنین در رصد سالیانه اتحادیه بین المللی تعاونی ها، تنها نام دو 

تعاونی مسکن )یکی جزو سیصد تعاونی اول و دیگری جزو ده تعاونِی گروهِ سایر خدمات( 

به چشم می خورد که همان 0.3 درصد گردش مالی کل، یعنی سه درصد از 2 هزار میلیارد دالر 

را به خود اختصاص می دهند که یکی در نروژ و دیگری در سوئد قرار دارد و هر دو اتحادیه 

تعاونی های مسکن و صندوق های اعتباری حمایت از مسکن در این دو کشور محسوب 

می شوند. با این وجود سنت تأمین مسکن به کمک تعاونی در جزیره بریتانیا، اعم از پادشاهی 

متحد بریتانیا )انگلستان، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز( و جمهوری ایرلند )موسوم به ایرلند 

جنوبی( در قالب یک نوع سازمان همیاری1 سنتی به نام جامعه مسکن2 فعالیت می کند که در 

بین تعاونگران بسیار مطرح هستند. لذا در این نوشتار، عالوه بر معرفی دو تعاونی مسکن برتر 

1. Mutual
2. Building Society
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جهانی، به معرفی این سنت در جزیره بریتانیا نیز پرداخته خواهد شد. الزم به ذکر است که 

تعاونی ها مسکن در ایاالت متحده آمریکا نیز متداول و شایع بوده است. در این کشور، ساخت 

برخی ساختمان های مجلل نیویورک هم چون:

The Dakota ،The Langham وThe San Remo توسط تعاونی ها انجام گرفته است؛ اّما 

تهیه مسکن توسط تعاونی ها برای اعضایشان بیشتر در بخش های کمتر برخوردار و گروه های 

هدفی همچون دانشجویان رواج دارد. همچنین در برخی ایاالت همچون ویسکانسین، نهضت 

تعاون در امر مسکن پویاتر از سایر نواحی جلوه می کند. با این وجود، بررسی نهضت تعاون در 

امر مسکن ایاالت متحده آمریکا، جستار و نوشتار دیگری را می طلبد و در متن حاضر بدین 

موضوع پرداخته نشده است. 

توسعه آمار تعاونی ها به واسطه سازمان های مختلف با هدف مقایسه آن ها در سطح 

بین الملل، نخستین بار در نوزدهمین کنفرانس بین المللی آماردانان نیروی کار در اکتبر سال 

2013 در ژنو و آخرین بار در بیستمین کنفرانس بین المللی آماردانان نیروی کار )سازمان بین 

المللی کار، 2018( مورد تأکید قرار گرفته است )ICA, 2020(. در همین راستا اتحادیه بین المللی 

تعاون )1ICA( که یکی از قدیمی ترین سازمان های غیردولتی و یکی از بزرگ ترین سازمان ها به 

لحاظ تعداد اعضای عضو )1 میلیارد نفر عضو تعاونی در کره زمین( است و سبقه تأسیس 

آن به سال 1895 برمی گردد )ICA, 2021( ذیل بخش آمار و ارقام2، بانک اطالعات آماری تعاون3 

خود گزارشاتی را هر ساله با عنوان رصد جهانی تعاون و با هدف کالن و مهم برجسته سازی 

اهمیت نقش اقتصادی تعاونی ها در اقتصاد منتشر می کند؛ این گزارشات با توجه به محدودیت 

آمار منتشره از تعاونی های در سطح بین الملل از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند و به صورت 

دقیق تر اهداف زیر را دنبال می کنند:
1. International Co-operative Alliance
2. Facts and figures
3. Database of Cooperative Statistics
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تأتیر      نشان دادن  و  رصد  طریق  از  تعاونی  جنبش  مشاهده  امکان  فراهم نمودن 

اجتماعی؛ و  اقتصادی  منظرهای  از  بزرگ  تعاونی های 
حفظ یک پایگاه داده به روز مربوط به تعاونی های بزرگ مشتمل بر اقتصاد، کارمند     

و داده اعضا؛

پاسخ به نیازهای دانش تعاونی های بزرگ به واسطه فراهم نمودن انجام تحقیق کمی     

و کیفی بر روی عالقمندی های آن ها.

کاوش اقتصاد تعاونی 2020 آخرین نسخه تهیه شده از سلسله گزارشات رصد جهانی تعاون 

است که به معرفی300 تعاونی برتر بین المللی بر اساس دو شاخص اقتصادی:

1. گردش مالی)درآمد حاصل از فعالیت های تجاری هدایت شده توسط یک شرکت از قِبَل 

فروش کاالها و خدمات(. 

2. نسبت گردش مالی به سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس داده های سال 2018 و بر 

اساس دالر امریکا می پردازد.

 به عالوه این که در این گزارش300 تعاونی  برتر از حیث نوع )نظیر تولیدکننده، کارگری و 

مصرف کننده-کاربر( و فعالیت اقتصادی )نظیر بیمه، خدمات مالی، صنعت و مسکن( نیز بر 

اساس طبقه بندی صنعتی استاندارد بین المللی1 که در سال 2018 توسط سازمان بین المللی کار 

صورت گرفته، طبقه بندی شده اند. خاطرنشان می سازد بر اساس این گزارش، گردش مالی300 

تعاونی برتر دنیا، بیش از 2146 میلیارد دالر بوده است.

همانطورکه گفته شد از بین300 تعاونی برتر آن هم تنها بر اساس شاخص گردش مالی، 

صرفاً 0.3درصد مشخصاً در حوزه مسکن )Housing( فعالیت اقتصادی داشته اند. در این بین 

OBOS واقع در نروژ در رتبه بندی سیصد تعاونی اول )با رتبه 245( قرار گرفته است اّما تعاونی 

1. https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf
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Riksbyggen سوئد با وجود این که هشتمین تعاونی در بین تعاونی هایی است که در رتبه بندی 

فعالیت های اقتصادی، جزو گروه »سایر خدمات« قرار می گیرد و در رتبه بندی 300 تعاونی اول 

قرار ندارد. با این حال نام این تعاونی در گزارش سیصد تعاونی برتر تنها یکبار ذکر شده است. 

در ادامه این تعاونی با نام اُبُس با هدف الگوبخشی در جهت اخذ سیاست گذاری های 

مناسب  در کشور معرفی خواهد گردید:

ویژگی های تعاونی اُبُس1 

این تعاونی که در سال 1929 )1308 هجری شمس( در شهر اسلو )Oslo( پایتخت نروژ به 

منزله راه حلی برای حل مشکالت مسکن، تأسیس شد و بزرگ ترین توسعه دهنده مسکن در 

این کشور و جزو بزرگ ترین توسعه دهندگان مسکن در منطقه اسکاندیناوی به شمار می آید؛ 

در سال 2017 و 2018 به ترتیب از بین 300 تعاونی برتر بر اساس شاخص گردش مالی، رتبه 

245 و 230 را داشته است. گردش مالی این تعاونی در سال 2018، مبلغی معادل 1.62 میلیارد 

دالر و تعداد شاغلین در این تعاونی در همان سال 2614 نفر بوده است. خاطرنشان می سازد 

میزان شاغلین کنونی این تعاونی در وب سایت این تعاونی2500 و تعداد اعضای آن 502،527 نفر 

عنوان شده است. این تعاونی از حیث نوع و طبقه بندی چهارگانه انواع تعاونی توسط سازمان 

بین المللی کار در سال 2018 جزو تعاونی های مصرف کننده-کاربر برشمرده می شود بدین معنا 

که اعضای تعاونی، مصرف کنندگان یا کاربران کاالها یا خدماتی هستند که به واسطه تعاونی 

گرد هم آمده اند. 

کسب رضایت اعضا و مشتریان، پذیرش مخاطرات زیست محیطی، مدیریت مؤثر دارایی ها 

و توسعه شهرها و جوامع از جمله اهم اولویت های این تعاونی عنوان شده است؛ به عالوه اینکه 

این تعاونی که هم اکنون در کشورهای نروژ و سوئد فعال است در امر فروش و مدیریت خانه و 
1. OBOS
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امالک و سایر اشکال تولید خدمات در بخش مسکن نیز فعالیت دارد و فعالیت های توسعه و 

فروش در هر یک از کشورها توسط سازمان ها و شرکت های مشخص زیرمجموعه اُبس انجام 

می گیرد و دفتر مرکزی آن در شهر اسلو واقع است. الزم به ذکر است تمامی سود حاصله 

پس از کسر مالیات با هدف ساخت خانه برای اعضا سرمایه گذاری می شود. حصول رضایت 

مشتریان و برآورده ساختن انتظارات ایشان هدف اصلی این تعاونی است به گونه ای که یکی از 

ویژگی های قابل توجه این تعاونی آمادگی شبانه روزی و 24 ساعته آن در ارائه خدمات است.

در ادامه اهم فعالیت های این تعاونی ضمن ارائه شرح مختصری از آن ها فهرست شده 

است:

1. توسعه مسکن

توسعه مسکن مهم ترین فعالیت انجام شده توسط گروه اُبس است که ترکیبی از ساخت و 

ساز مسکونی در کشورهای نروژ، سوئد و دانمارک در بخش توسعه مسکن محسوب می شود. 

2. خدمات مشاوره و مدیریت کسب و کار 

مدیریت کسب و کار و خدمات مشاوره فنی از فعالیت های اصلی گروه اُبس است؛ 

دفترداری  و  مالی، خدمات جمع آوری  و  اداری  مشاوره ای  کار، خدمات  و  کسب  مدیریت 

تعاونی های مسکن و امالک دارای چند مالک را دربرمی گیرد در حالی که خدمات مشاوره فنی 

شامل کمک مهندسی برای مالکین ساختمان های مسکونی و تجاری است.

3. ملک تجاری

فعالیت های مرتبط با امالک تجاری نیز توسط یک شرکت مشخص ذیل تعاونی اُبس انجام 

و ساماندهی می شود؛ این سازمان در ادارات، مراکز خرید، اماکن تجاری، هتل ها، بیمارستان ها و 

مدارس سرمایه گذاری می کند و به همین خاطر نقش مهمی در پروژه های توسعه شهری ایفا 
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می کند. نکته قابل توجه اینکه مراکز خرید تنها مراکز خرید صرف نیستند بلکه آن ها از ابتدا با 

رویکرد مکان های مالقات با رفاه باال برای مردم آن منطقه نیز احداث شده اند.

4. کارگزاری بانک و امالک

اُبس بانک، یک بانک ارائه دهنده کامل خدمات با تمرکز بر مسکن و امالک است و به 

عنوان واسطه جهت بهره مندی متقاضیان از خدمات مسکن و امالک نظیر خرید و فروش و 

 )Akershus(اجاره عمل می کند؛ این بانک در سراسر کشور نروژ ویژه در مناطق اسلو و آکرشوس

فعالیت می کند. 

4.1. روش تأمین مالی تعاونی اُبس 

عضویت در تعاونی اُبس مزایایی همچون قرارگرفتن در اولویت بهره مندی از مسکن و 

برخوردارشدن از تخفیفات در زمینه هایی چون محصوالت و خدمات مربوط به مسکن، بانک، 

بیمه، امور فرهنگی را به دنبال دارد؛ افراد جهت عضویت در تعاونی در واقع در اُبس بانک افتتاح 

حساب می نمایند؛ 

هزینه عضویت یک ساله 2021 در اُبس از 1 سپتامبر تا سال نو تنها 300 کرون با احتساب 

پرداخت 200 کرون آن از سوی تعاونی بوده است؛ اعضا بایستی 200 کرون را ساالنه از سال 2022 

به تعاونی بازپرداخت نمایند. خاطرنشان می سازد کلیه امورات اُبس بانک به صورت آن الین و 

به سادگی با گوشی های هوشمند قابل انجام است ضمن اینکه این بانک در قیاس با سایر 

بانک ها، نرخ بازپرداخت کم تری دارد و سعی دارد اسباب اطمینان سپرده گذاران را با متدهایی 

رقابت جویانه برای ارائه خدمات و مزایایش به مشتریان، تضمین و فراهم نماید.

5. توسعه سهام و کسب و کار

بخش توسعه سهام و کسب و کار بر توسعه کسب و کار، سرمایه گذاری  در استارتاپ ها، 
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کمک به تثبیت نقش سرمایه گذاری پیشرو اُبس در صنعت ساخت و ساز منطقه اسکاندیناوی 

متمرکز است. 

6. خدمات دیجیتال

اُبس به شدت به توسعه دیجیتال احساس نیاز می کند و تالش های دیجیتالی خود را در 

بخش جداگانه ای که مسئول کلیه ارتباطات دیجیتال، توسعه کسب و کار دیجیتال و بازاریابی 

برند اُبس است، متمرکز کرده است. 

7. سود اجتماعی

طی 90 سال گذشته، اُبس شهرت بسیار خوبی بدست آورده و مورد توجه منطقه اسکاندیناوی 

بوده است. استراتژی اُبس تا سال 2026 این است که حداکثر تا ده درصد از کل درآمدهای پس 

از کسر مالیات خود را به توسعه در زمینه هایی همچون تحقیق و توسعه و اقدامات متمرکز بر 

مسائلی نظیر آب و هوا و محیط زیست اختصاص دهد. خاطرنشان می سازد در سال 2020، 

اُبس 125 میلیون کرون1 به ابتکارات فرهنگی، ورزشی و محیط زیستی بخشید.

دو تعاونی بزرگ مسکن در سوئد

HSB2 انجمن پس انداز و ساخت و ساز مستأجرین سوئد موسوم به

این تعاونی در مالکیت حدود 670 هزار عضو آن قرار دارد. از این تعاونی به عنوان یکی از 

دو بازیگر اصلی بخش مسکن در سوئد یاد می شود که تالش می کند ساخت مسکن را برای 

اعضای فعلی و آینده اش بهبود بخشد. تعاونی HSB این هدف را با ساخت مسکن جدید 

و آپارتمان های اجاره ای، توسعه و مدیریت مسکن موجود و پیشنهاد پس انداز مسکن که در 

1. 1 دالر امریكا معادل 8.65 كرون است.
2. In Swedish: Hyresgästernas sparkasse - och byggnadsförening
In English: the Savings and Construction Association of the Tenants
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نهایت می تواند فرد را صاحب خانه کند، دنبال می نماید. از سوی این تعاونی مطرح شده که به 

دنبال منافع کوتاه مدت نیستند بلکه تأمین نیاز اعضا را دنبال می کنند و منافع آن ها در اولویت 

است. پیگیری این هدف فرصت های خارق العاده ای برای توسعه ساخت مسکن در سطح 

کشور و حتی در مکان هایی که شاید عده کمی حاضر به ساخت مسکن باشند، پدید آورده 

است. افراد در این تعاونی مبلغ اختیاری از درآمدشان را به طور ماهیانه نزد HSB پس انداز 

می کنند و بر این اساس هم شانس در اولیت قرار گرفتن برای خانه های اجاره ای را خواهند 

داشت و هم آپارتمان های جدید االحداث تعاونی در مالکیت مستأجر. الزم به توضیح است 

که این تعاونی بر اساس گزارشICA1 در سال 2017 در جایگاه دوم و در سال 2018 در جایگاه 

ششم میان 10 تعاونی با بیشترین گردش مالی در فعالیت های اقتصادی مربوط به بخش »سایر 

خدمات«  قرار گرفته است. گردش مالی این تعاونی در سال 2018 940 میلیون دالر گزارش 

شده است.

این تعاونی در سال 1923 )1302 هجری شمسی( تأسیس شد و تا کنون یک میلیون نفر با 

این تعاونی در تعامل بوده اند. فعالیت پایدار HSB در سطوح مختلف برای به حداقل رساندن 

تأثیرات زیست محیطی ساخت و ساز و مسکن و به حداکثر رساندن مسئولیت اجتماعی 

انجام می شود. همچنین HSB یک نهاد فعال در نقشه راه ترسیم شده مربوط به ساخت و 

ساز بدون آسیب های زیست محیطی محسوب می شود که با همکاری دیگر نهادهای مرتبط، 

تأثیرات آب و هوایی صنعت ساختمان را تا حد زیادی کاهش می دهد. به طور همزمان، 

آزمایشگاه هایی نیز در این تعاونی وجود دارد که پژوهشگران ایده هایشان را در محیط زندگی 

واقعی، پیرامون روند ساخت و ساز پایدار در آینده مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.

1. https://monitor.coop/en/media/library/research-and-reviews/world-cooperative-monitor-2020
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آمار تعاونی HSB در سال 2020:

حدود 670 هزار نفر عضو دارد.    

345185 واحد مسکونی ویالیی در شرکت های مؤجر-مستأجر ساماندهی می شود.    

25584 ملک استیجاری    

4100 شرکت مؤجر-مستأجر که به عضویت HSB درآمده اند    

136 هزار مالک    

    HSB 961 مسکن ساخته شده در

4,2 میلیارد کرون مجموع سرمایه حاصل از پس انداز ساخت مسکن.    

3218 کارمند در سال 2018 داشته است.    

چشم انداز:

وقتی بحث بر سر ساخت و ساز مسکن می شود، HSB به عنوان مشهورترین بازیگر مطرح 

شود.

ارزش های اصلی:

تعهد، امنیت، پایداری، اهمیت دادن به یکدیگر و همکاری.

مأموریت:

مأموریت این تعاونی ساخت مسکن مناسب با همکاری اعضا تعریف شده است.

ساختار سازمانی این تعاونی:

تعاونی HSB یک نهاد دموکراتیک و در مالکیت اعضا است. این تعاونی مشتمل بر 26 

شرکت منطقه ای HSB، 4100 شرکت مؤجر-مستأجر و نزدیک به 670 هزار عضو، نهادی قوی 
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به منظور مشارکت در توسعه پایدار جامعه سوئد را شکل داده است. هر عضو می تواند با پس 

انداز خود نزد بانک، فرصتی برای اولویت دادن به محل سکونت آینده اش را فراهم نماید. اعضا 

در فرآیند تصمیم گیری پیرامون نحوه صرف شدن پس اندازشان در شرکت موجر-مستأجر، 

دخالت دارند. در اغلب موارد هر فرد هم عضو شرکت موجر-مستأجر است و هم عضوی از 

شرکت HSB منطقه ای، که نهایتاً منجر به تشکیل سازمانی بزرگ و قوی تر می شود.

حقوق و تعهدات میان مالکین و مستأجرین، اعضا، هیئت مدیره و شرکت مسکن به طور 

شفاف تعریف شده است. تعداد زیادی واحد مسکونی ویالیی در سوئد به مستأجر تعلق دارد. 

مالکیت ناشی از این تعلق همراه با حقوق و تعهدات مشخصی است. داشتن این حقوق بدان 

معناست که اعضای شرکت موجر-مستاجر، مالک ساختمان و زمین متعلق به شرکت شده 

و مدیریت آن را بر عهده دارند. زمانی که ساختمان نیاز به نوسازی داشته باشد، اعضا در کنار 

یکدیگر تصمیم می گیرند. همه اعضا می توانند بر امور مالی و مدیریت دارایی، چه از طریق 

هیئت مدیره و چه از طریق اقدامات خود، تأثیر بگذارند. الزم به ذکر است که شرکت مؤجر-

مستأجر هیچ هدف کسب سودی را دنبال نمی کند مگر به جهت انتفاع اعضایش.

شرکت های مؤجر-مستأجر

شرکت های مؤجر-مستأجر در HSB اعضایی از شرکت HSB منطقه ای محسوب می 

شوند. در آنجا طیف گسترده ای از مزایا و خدمات، امنیت الزم را برای نمایندگان منتخب در 

شرکت موجر-مستأجر فراهم می کند تا بتوانند وظایف هیئت مدیره را به خوبی انجام دهند. 

 HSB نمایندگان شرکت های موجر-مستأجر و اعضای منفرد فرآیند تصمیم گیری در شرکت

منطقه ای را تشکیل می دهند.
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شرکت های منطقه ای

26 شرکت HSB منطقه ای در سوئد وجود دارد. این ها شرکت های مستقلی هستند که در 

فدراسیون تعاون همکاری می کنند. شرکت HSB در تمامی زمینه ها، از محصول جدید گرفته 

تا مدیریت، آموزش و مشاوره مداوم فعالیت دارند. شرکت های HSB منطقه ای ستون فقرات 

فعالیت های سازمانی محسوب شده و پشتوانه بزرگی برای فعالیت های روزمره شرکت های 

موجر-مستأجری به حساب می آیند. نمایندگان شرکت های HSB منطقه ای بدنه تصمیم 

سازی در HSB مرکزی را شکل می دهند.

فعالیت های ملی

نهاد اصلی HSB یک سازمان ملی مشترک1 متشکل از شرکت های HSB منطقه ای 

 HSB خلق ارزش برای شرکت های HSB به عنوان اعضای آن است. مأموریت نهاد اصلی

و اعضای آن ها از منظر کالن، توسعه برند HSB، تقویت نقش HSB در جامعه و حصول 

اطمینان از کارایی و رشد پایدار HSB است. شرکت های HSB منطقه ای اعضای نهاد اصلی 

HSB هستند و این نهاد خودش در شرکت های HSB منطقه ای نیز عضویت دارد.

خدمات ارائه شده توسط تعاونی

خدمات ارائه شده در این تعاونی اینگونه تعریف شده که شما چه عضو HSB باشید چه 

نباشید، این تعاونی مدیریت امالک در محدوده شما را تقبل می کند. تخصص این تعاونی 

طیف وسیعی از خدمات شامل مدیریت مالی و فنی مثل باغبانی و نگهداری تأسیسات 

 ،HSB ساختمانی را پوشش می دهد. این تعاونی اعتقاد دارد که افراد با انتخاب مدیریت امالک

سرمایه گذاری خوبی در امنیت، آسایش و ارزش آتی امالک انجام خواهند داد. در ادامه خدمات 

ارائه شده توسط این تعاونی شرح داده می شود:
1. joint national organization
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خدمات برای تعاونی شرکت مسکن در مالکیت مستأجر    

شما به عنوان عضو هیئت مدیره تعاونی شرکت مسکن در مالکیت مستاجر، مسئولیت 

یکسانی را با سایر مالکان خواهید داشت. با مدیریت امالکHSB ، می توانید از نگهداری و 

حفظ ایمن و مطمئن اموال خود اطمینان داشته باشید.

خدمات برای مالکین    

تعاونی HSB مدیریت هرگونه ملکی شامل واحد مسکونی ویالیی، واحد تجاری یا واحدهای 

اداری را طی قراردادهایی که جنبه های زیادی را تحت پوشش قرار می دهد، بر عهده می گیرد. 

افراد به عنوان مالکین خصوصی، می توانند از خدمات مدیریتی این تعاونی بهره مند شوند.

خدمات تعمیر و نگهداری منزل    

حتی اگر در ملک HSB زندگی نمی کنید، این تعاونی خدمات تعمیر و نگهداری را برای 

خانه شما ارائه می دهد. این خدمات می تواند نوسازی گسترده آشپزخانه باشد یا تعمیر جزئی.

خدمات داخلی    

 HSB این تعاونی در بخش هایی از سوئد، خدمات داخلی را به افراد ارائه می کند. تعاونی

در انجام تمامی امور، از جابجایی منزل و کارهای نظافتی گسترده گرفته تا خرید و خدمات 

مشاوره ای ملک به افراد یاری می رساند.

)Riksbyggen( تعاونی اتحادیه مسکن سوئد

این تعاونی یک شرکت ساخت مسکن در سوئد است که در مالکیت اتحادیه های ساختمان، 

شرکت های مسکن )شرکت های مسکن منطقه ای( و دیگر شرکت های تعاونی ملی قرار دارد. 

فرم ساختاری این نهاد )»شرکت اقتصادی تعاونی« بر اساس قوانین سوئد( با تعاریف بین المللی 

پذیرفته شده برای شرکت های تعاونی سازگار است. اتحادیه های تجاری و سازمان های مردمی 
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و شرکت های مسکن مرتبط با فعالیت های Riksbyggen می توانند با به دست آوردن سهام در 

Riksbyggen به عضویت آن درآیند. این نهاد مستقل از دولت و دیگر سازمان ها به جز سازمان 

های عضو است. الزم به ذکر است که این تعاونی جایگاه چهارم در سال 2017 و جایگاه هشتم 

در سال 2018 را در بین 10 تعاونی با بیشترین گردش مالی داشته است. گردش مالی تعاونی 

Riksbyggen در سال 2018، بر اساس گزارش 1ICA برابر با 890 میلیون دالر بوده است.

نحوه شروع به فعالیت این تعاونی

کمبود مسکن مزمنی در دهه 1940 همزمان با بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران ساختمانی 

شکل گرفت. هیچ کس جرأت سرمایه گذاری در حوزه مسکن نداشت و ابزارهای اجرای 

یک سیاست مسکن عمومی توسعه پیدا نکرده بود. در چنین شرایطی الزمه ساخته شدن 

مسکن، عهده دار شدن مسئولیت آغاز کار از سوی افرادی بود و بنابراین اتحادیه های کارگران 

ساختمانی خود ابتکار عمل را به عهده گرفتند و Riksbyggen را تأسیس کردند. اولین شرکت 

ساخت مسکن ذیل این تعاونی در سال 1941 و در گوتنبرگ -ساحل غربی سوئد- به ثبت 

رسید. امروزه حدود 2650 شرکت ساخت مسکن در این کشور وجود دارد که مسئولیت 

مدیریت 176 هزار آپارتمان را بر عهده دارند. همچنین این تعاونی 300 دفتر در سطح کشور 

دارد و در 400 منطقه مشغول به فعالیت است.

این تعاونی تا سال 1974، 200 هزار واحد مسکونی در اختیار داشت که 55 درصد واحد های 

 HSB مسکونی تحت تعاونی در کشور را تشکیل می داد و بر این اساس نهاد فوق به همراه

بیش از دو سوم از نیم میلیون واحد مسکونی تعاونی در کشور سوئد را تحت اداره خود دارند.

از زمان تأسیس Riksbyggen روند فعالیت این نهاد تغییراتی داشته و از تمرکز منحصر به 

فرد در ساخت و ساز به یک شرکت خدماتی همه جانبه در موضوع ساختمان، مدیریت امالک 
1.  https://monitor.coop/en/media/library/research-and-reviews/world-cooperative-monitor-2020
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و خدمات مسکونی نبدیل شده است. در طول این سال ها تعاونی Riksbyggen مسئول حدود 

یک دهم ساخت مسکن در سوئد بوده است. بیش از نیم میلیون نفر سوئدی در خانه-هایی 

زندگی می کنند که توسط Riksbyggen اداره می شود. بسیاری از افراد در شرکت سپرده گذاری 

Riksbyggen پس انداز می کنند و سپس در اولویت مسکن ساخته شده توسط این نهاد قرار 

می گیرند.

سازمان عضویت

Riks- 20 هزار نفر در سراسر کشور سوئد مسئولیت هایی را در سازمان های عضویت  حدود

byggen بر عهده دارند:

1707 شرکت ساخت مسکن، 35 نهاد نمایندگی، با نقش هماهنگ کننده برای شرکت های 

ساخت مسکن، 30 شرکت محلی -سازمان هایی با عضویت داوطلبانه، متشکل از سازمان های 

صنفی محلی و سازمان های مردمی، ساختارهای دموکراتیک Riksbyggen- شورا و هیئت 

مدیره. اعضا در درجه اول در امور سازمانی و فعالیت در کمیسیون ها، برنامه های مطالعاتی، 

جلسات، فعالیت های تفریحی و تصمیم سازی به کار گرفته می شوند.

سازمان کسب و کار

Riksbyggen حدود 3 هزار کامند دارد. هر دفتر منطقه ای مدیریت ساختمان و امالک را به 

صورت محلی در اختیار دارد. تعدادی دفاتر خدماتی در مناطق مسکونی تحت مدیریت این 

تعاونی فعال هستند که ارتباط کاری نزدیکی با این نهاد دارند.

مدیریت ساختمان

Riksbyggen برای انجام کلیه خدمات مورد نیاز یک سازنده برای انجام کارهای جدید، 

بازسازی یا تعمیرات ساختمان به متخصصین دسترسی دارد. تکنسین ها، مدیران و حسابداران، 
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مدیریت پروژه را انجام می دهند و بر کارهای ساختمان، امور امالک، وام ها، کمک های مالی و 

محاسبات، خرید، مدیریت ساختمان و بازرسی نظارت دارند. نهاد Riksbyggen معموالً به عنوان 

نماینده ای برای سازنده و مشتری واقعی مانند شرکت ساخت مسکن یا یک شرکت مسکن 

متعلق به شهرداری عمل می کند.

مدیریت امالک

هشتاد درصد کارمندان Riksbyggen به طور مستقیم یا غیر مستقیم با مدیریت امالک 

-مدیریت مالی و فنی، خدمات برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری امالک سروکار دارند. خدمات 

مالی در دسترس شامل سه موضوع اصلی می شود: حسابداری، مسائل حقوقی و ارتباط با 

مقامات دولتی.

خدمات اداری فنی موجود شامل ارتباط با هیئت مدیره شرکت های ساخت مسکن و 

ساکنین، مدیریت و نظارت پرسنل، بیمه، نگهداری منظم، خرید و غیره است. وظایف سرپرستان 

در این نهاد مراقبت از فضای سبز، نظافت، تعمیرات جزئی، نگهداری از امکانات گرمایش و 

تهویه و .... است. همچنین  Riksbyggen صرفه جویی انرژی را در تمامی مراحل ساخت و 

ساز رعایت می کند.

شرکت ساخت مسکن1

شرکت ساخت مسکن یک شرکت تعاونی است که به طور معمول از 20 تا 100 آپارتمان 

)چه در اختیار مالک و چه در اختیار مستأجر( که یا به صورت واحدهای یک مجتمع و یا به 

صورت واحدهای پراکنده در یک منطقه جغرافیایی تشکیل شده است.

اعضا )ساکنین در ساختمان های اجاره ای( تعدادی سهام از شرکت ساخت مسکن را دارا 

1.  Housing association
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هستند که این شرکت به نوبه خود مالک مسکن محسوب می شود. اعضا در فروش سهم 

 Riksbyggen خود و در نتیجه حقوق استیجاری خود در بازار آزاد مختار هستند. هنگامی که

یک شرکت ساخت مسکن ایجاد و تأسیس می کند، ابتدا سهام به اعضای طرح پس-انداز 

مسکن این نهاد پیشنهاد می شود، که می توانند به این ترتیب مکانی برای سکونت پیدا کنند. 

وقتی همه سهام تخصیص داده شد، شرکت ساخت مسکن به طور کامل استقالل می یابد، 

اما معموالً با خرید یک یا چند سهم از Riksbyggen، پیوند خود را با این نهاد حفظ می کند.

مدل مالی دو تعاونی مسکن سوئد

هر دو تعاونی مورد بررسی دارای ساختار تقریباً مشابهی با یکدیگر هستند. هر دو با کنار 

هم قرار گرفتن تعاونی های مسکن محلی و منطقه ای شکل گرفته اند و نحوه تأمین مالی 

مشابهی را برای اجرای پروژه های خود پی می گیرند. افراد برای تهیه مسکن، مبلغی دلخواه را 

به صورت ماهیانه نزد نهاد مالی همکار با تعاونی سپرده گذاری می کنند. این نهاد مالی ضمن 

تضمین وجه سپرده گذاری شده اعضا، آن را به اجرای پروژه های مورد نظر تعاونی اختصاص 

می دهد و تخصیص مسکن به اعضا نیز با اولویت سپرده گذاران صورت می گیرد. نکته 

جالب توجه آن که تعاونی های مسکن در این کشور صرفاً به دنبال تأمین مسکن برای اعضا 

نیستند بلکه تمامی خدمات مرتبط با حوزه مسکن از نظافت، تعمیر و نگهداری گرفته تا 

ساخت واحد های مسکونی و مدیریت آن ها را بر عهده می گیرند و غیر اعضا نیز می توانند 

به خرید خدمات از این تعاونی اقدام نمایند.

جوامع مسکن: در کشور بریتانیا

نخستین جامعه مسکن در قرن 19 میالدی، توسط گروهی از تعاونی های پس انداز1 که در 

بازار خرید و فروش مسکن فعال بودند، تأسیس گردید. جوامع مسکن نوعی سازمان مالی-
1.  Co-op Savers
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اعتباری هستند که با فراهم نمودن دو امکان پس انداز و اعطاء وام به طور همزمان، گردش 

سرمایه در بازار مسکن را فراهم می کنند. این جوامع با پرداخت سود حساب های پس انداز به 

اعضاء خود، به جذب سرمایه و جلب اعتماد اجتماعی می پردازند و پیرو آن با توانمندسازی 

اقتصادی در درازمدت، امکان دریافت خدمات مالی همچون وام را برای آن ها میسر می کنند1. 

آنچه که در تعریف این جوامع اهمیت بسزایی دارد، تفاوت عملکرد آن ها با بانک ها است. 

در اینجا باید توجه داشت که این جوامع نسبت به بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، 

عملکرد محافظه کارانه تری دارند. به طور مشخص در بریتانیا، جوامع مسکن اجازه دارند که 

تنها 50 درصد سرمایه خود را از بازار عمومی سرمایه جمع آوری نمایند. این در حالیست که 

بانکها دارای طیف بزرگ و متنوعی از ساختارهای تامین مالی از بازارهای آزاد تا انتشار اوراق 

بهادار و انواع سرمایه گذاری را در بازارهای تجاری می باشند. جالب توجه است که تعداد جوامع 

ساختمانی در بریتانیا از 55 عدد در سال 2008 به 43 مورد در سال 2021 کاهش یافته است.

وجه تفاوت مهم دیگر در تعریف رابطه اینگونه نهادها با مراجعین است. به طوریکه جوامع 

مسکن کاماًل متعلق به اعضاء خود هستند و هر عضو نیز صاحب یک حق رأی می باشد. اما 

بانک ها عموماً در بازار بورس اوراق بهاءدار فهرست شده و می-بایست به سهامداران پاسخگو 

باشند. اعضاء جوامع مسکن نیز معموال کسانی هستند که در بازار ساخت وساز، دفتر معامالت 

مسکن و یا تعاونی های مسکن فعال هستند. البته باید توجه داشت که با گسترش کاربرد این 

مدل، متقاضیان روزافزون مسکن جهت خرید یا ارتقاء محل سکونت و صاحبان امالک برای 

توسعه و تضمین امالک خود نیز برای عضویت و سرمایه گذاری اقدام نموده اند.

شایان توجه است که اقبال عمومی روزافزون، این مدل را از انحصار به انگلستان خارج کرده 

1. جوامــع ســاختمانی تمركــز ویــژه ای بــر وام مســكن و پس انــداز دارنــد. در اینجــا وام مســكن عبارتســت از وام دادن بــه عنــوان یــک ابــزار 
رهنــی اســت كــه امــالک مشــخص در قالــب وثیقــه تضمیــن می شــوند. وام گیرنــده موظــف اســت كــه ایــن وثیقــه را بــا مجموعــه ای از 
پرداخت هــای از پیش تعیین شــده بازگردانــد. وام مســكن می توانــد بــه افــراد كمــک می كنــد كــه بــدون پرداخــت كل قیمــت آن مســكن، 

.)Kagan, 2021( صاحــب آن شــوند
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و به دیگر کشورهای جهان از جمله: ایاالت متحده آمریکا، استرالیا، آلمان، ایرلند و جامائیکا 

 .)Kagan, 2021( تسری داده است

نمونه هایی از جوامع ساختمانی در بریتانیا

با وجود تفاوت در رتبه بندی ها و امکان تغییر در جایگاه های جوامع مسکن، بزرگترین 

جامعه ساختمانی در بریتانیا در سال 2021 بر حسب تعداد دارایی های متعلق به خود، جوامع 

مسکن کاونتری، یورکشایر، اسکیپتون و لیدز هستند؛ مشخصاً در منطاطق شهری کوچکتر 

بریتانیا، که در ادامه به دو مورد از آن ها اشاره خواهد شد. 

یورکشایر1

در سال 1864، انجمن ساختمان سازی هاردسفیلد2 تاسیس شد. در ادامه فعالیت این انجمن 

در ادغام با انجمن دائمی مسکن بردفورد در سال 1975 با عنوان جدید جامعه ملی مسکن 

شناخته شدند. همچنین در سال 1982 در ادغام با انجمن ساخت و ساز یورکشایر، با عنوان جدید 

جامعه مسکن یورکشایر شناخته شدند.

جامعه مسکن یورکشایر یکی از 10 جامعه مسکن در بریتانیا است، که مقر آن در برادفورد 

قرار دارد. این جامعُه، در واقع مجموعه ای از جوامع مسکن دیگر شامل: چلسی3، نورویچ4 

و پتربروو5 می باشد که در مجموع از آن با عنوان جامعه مسکن یورکشایر نامبرده می شود. 

این مجموعه اکنون خدمات مالی را به صورت مستقیم و از طریق یک شعبه با 132 پرسنل 

می پردازد و دارای 99 نمایندگی در سراسر انگلستان است. این مجموعه در سراسر انگلستان 3 

هزار و 300 نیروی انسانی شاغل و 3 میلیون عضو دارد. 
1. Yorkshire
2. Huddersfield Equitable Permanent Benefit Building Society
3.  Chelsea Building Society
4.  Norwich Building Society
5.  Peterborough Building Society
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اسکیپتون1

این نهاد در سال 1853 )1232 هجری شمسی( تاسیس شد. امروزه با حدود یک میلیون 

عضو از سرمایه اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است. خدماتی که در این مرکز 

ارائه می شود عبارتند از:

پس انداز2

دسترسی آسان3: امکان سرمایه گذاری و بهره مندی از سود قابل توجه و در عین حال     

اختیار انصراف از سرمایه گذاری.

سپرده گذاران معمولی4: پس اندازهایی برای مدت 12 ماه با نرخ سود ماهانه    

حساب های شعبه5: برای مشتریانی که ترجیح می دهند حساب های خود را از طریق     

تلفن یا پست کنترل کنند.

حساب کودک6: پس انداز و سرمایه گذاری برای آینده کودکان.     

وام مسکن7

خانه  اولی ها8: پیشنهاد مسکن، یافتن وام متناسب و محاسبه بازپرداخت وام بر     

مالی؛ توان  حسب 

تملیک مجدد9: این امکان را به مالک مقروض می دهد که تا وام مسکن خود     

به دالیلی  پرداخت کند. در واقع زمانیکه صاحب ملکی  با شرایط جدیدتر  را 

1. Skipton
2. Savings
3.  Easy Accounts
4.  Regular Accounts
5.  Branch Accounts
6.  Children Accounts
7. Mortgage Loan
8.  First Home Buyers
9. Remortgage
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همچون ناتوانی در پرداخت اقساط وام خود تمایل به تغییر شرایط بازپرداخت از 

جملهافزایش مدت پرداخت و کاهش اقساط دارد می تواند با تنظیم قراردادی جدید 

اقدام به تغییر وضعیت خود کند؛

وام جابجایی خانه1: در صورتی که مالک خانه تصمیم به جابجایی ملک خود داشته     

باشد، می تواند از وام ویژه ای برای انتقال ملک خود استفاده کند؛

وام خرید برای اجاره2: این امکان برای کسانی است که صاحب خانه هستند، اما     

نیاز به حمایت مالی برای خرید ملک جدیدی جهت اجاره دارند. در اینجا شروطی 

وجود دارد: 

اجاره ماهانه ملک باید با میزان بازپرداخت وام تناسب داشته باشد.    

حداکثر وام حدود یک میلیون پوند است.    

مشاوره مالی3:

سرمایه گذاری برای آینده    

حفاظت از امالک برای مصونیت از مالیات بر ارث    

به حداکثر رساندن حقوق بازنشستگی     

دریافت حقوق بازنشستگی مطلوب    

ارائه خدمات بیمه4:

بیمه مسکن    

بیمه سالمت    

بیمه عمر    
1.  Moving House
2.  Buy to Let
3.  Financial Advice
4. Insurance
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بیمه مالکیت )صاحب خانه(    

اتحادیه تعاونی مسکن ایرلند 

شکل گیری شرکت های تعاونی مسکن ایرلند  به دهه 1950 بازمی گردد. این ها، تعاونی های 

مسکن محلی خودیار در زمینه انتقال مالکیت خانه بودند که خانه های قابل خریدی را برای 

اعضا تهیه می کردند. در دهه 1960 و اوایل 1970، شمار زیادی از زوج های جوان به دنبال 

صاحب خانه شدن در شهرهای روستایی درحال توسعه و مناطق حومه ای جدید بودند که این 

اتفاق منجر به ایجاد تعاونی های بیشتری از این نوع گشت. قریب به 3000 خانه در دهه 1970 و 

1980 توسط این نوع از تعاونی ها در بخش های مختلف این کشور ساخته شد. هر کدام از این 

پروژه ها به طور کلی شامل 10 الی 60 خانه می شدند. اتحادیه تعاونی مسکن ایرلند )با نام قبلی 

1NABCO( در سال 1973 توسط نمایندگان تعاونی های مسکن محلی به عنوان نماینده ملی یا 

همان یک اتحادیه ملی و در قالب یک فدراسیون ترویج و توسعه برای جنبش تعاونی مسکن 

در ایرلند تشکیل شد. تخصیص یک کمک مالی ملی در سال 1979 انجمن را قادرساخت تا 

دفتری بازکند و خدمات ترویجی، اطالعاتی و حمایتی اش را برای تعاونی های مسکن گسترش 

دهد. سیاست های تعدیل اقتصادی در دهه 1980 میالدی سبب شد تا این نوع از تعاونی ها 

از رونق بیفتند. در اوایل دهه 1990، وام سرمایه ای و برنامه یارانه برای این تعاونی ها2 موسوم به 

CLSS و بخش های مسکن داوطلبانه، به آن ها اجازه داد تا خدماتشان را گسترش دهند. در 

نتیجه رکود اقتصاد جهانی، یارانه دولتی برای ایجاد خانه های جدید به طور چشم گیری کاهش 

یافت به شکلی که، در سال 2012 برنامه CLSS متوقف شد. به هرحال، یک برنامه تأمین سرمایه 

 CALF جدید، یعنی پیش پرداخت سرمایه که به نوعی تسهیالت را اجاره می دهد3 موسوم به

در سال 2011 معرفی شد. برنامه CALF تسهیالتی است که منحصراً برای سازمان های مسکن 
1. National Association of Building Cooperatives
2. Capital Loan and Subsidy Scheme (CLSS)
3. Capital Advance Leasing Facility (CALF)
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مورد تأیید در دسترس است تا به آن ها به منظور دسترسی برای خرید، ساخت، یا بازسازی 

واحدهای مسکن اجتماعی-که از آن پس تحت برنامه هزینه جاری مسکن اجتماعی1 یا همان 

SHCEP در دسترس قرارمی گیرند -به صورت اختصاصی یا توسط آژانس های مالی مسکن2 

کمک کند. اساسا، این تسهیالت از طریق ارائه سرمایه اولیه به سازمان های مسکن مورد تأیید 

)تا سقف سی درصد( در قالب وام، عمل می کند که توسط دپارتمان مسکن، برنامه ریزی و اداره 

محلی توسط مقامات محلی برای سازمان های مسکن مورد تأیید، در دسترس قرارگرفته است. 

از سال 1973، اتحادیه تعاونی مسکن ایرلند بیش از 5700 خانه از راه انتقال مالکیت خانه، 

مالکیت اشتراکی و تعاونی های اجاره ای اجتماعی تهیه کرده است و هم اکنون بیش از 2400 

واحد مسکن اجتماعی را تحت اختیار و اداره دارد. اعضای اتحادیه  تعاونی نماینده هیات مدیره 

 تعاونی های مناطق محلی هستند و این فرصت را دارند که )جزو( اعضای هیات مدیره ملی 

بشوند.

گزارش عملکرد اتحادیه تعاونی مسکن ایرلند در سال 2020 به شرح ذیل است:

1. Social Housing Current Expenditure Program )SHCEP(
2. Housing Finance Agency )HFA(
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مقدمه

در این متن تالش شده است تا انواع اسناد )گزارشات( سیاستی1 معرفی شوند و در نهایت 

فرمت و قالب مناسب برای ارائه گزارشات به اندیشکده تعاون و توسعه، مخاطب خاِص 

دانشگاهی و وزارت تعاون معرفی و طراحی شود. بر همین اساس، انواع اسناد سیاستی مورد 

استفاده در غالب اندیشکده ها و مؤسسات سیاست پژوهی معرفی شده و سپس انواع مورد 

استفاده آن در اندیشکده تعاون توسعه پیشنهاد می شود. الزم به ذکر است که بررسی حاضر بنا 

به اختصار و با توجه به نیاز فعلی اندیشکده تعاون و توسعه بوده و نقصان احتمالی در بررسی و 

مشاهده همه انواع اسناد سیاستی، دور از ذهن نیست. لذا پیشاپیش از خوانندگان تقاضا می شود 

که در صورت آشنایی با نوع یا انواع دیگری از این دسته از اسناد، اندیشکده تعاون و توسعه را 

از ماهیت و چیستی آن با خبر سازند. 

معرفی انواع اسناد سیاستی

خالصه سیاستی2، بولتن سیاستی3، گفت و گوی سیاستی و مقاله سیاستی4، سه عنوان متداول 

در رابطه با ارائه گزارشات در حوزه سیاستگذاری عمومی اند که دارای شباهت ها و تفاوت هایی 

نیز هستند. در رابطه با ترجمه Policy به صورت یک صفت نسبی، یعنی سیاستی، اختالف نظر 

در میان مترجمین فعال در زمینه مطالعات حوزه سیاستگذاری عمومی وجود ندارد. با این حال 

به نظر می رسد برگردان »سیاستی« برای »Policy« در متون فارسی متداول گشته است و از این 

جهت، نگارنده از ورود به مناقشه در ترجمه این عبارت صرف نظر کرده تنها به معرفی انواع این 

اسناد با فرض درستی ترجمه »سیاستی« دارد. تعریف این سه مقوله دربرگیرنده دشواری هایی 

است چراکه اساساً اتفاق نظری در رابطه با تعریف هر یک از این موارد حتی در سطح بین المللی 

1.  Policy Reports & Policy Documents
2.  Policy Brief
3.  Policy Bulletin
4.  Policy Paper
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وجود ندارد. فائوFAO, 2020( 1( خالصه سیاستی را طرح مسأله ای می داند که با راه حل هایی 

همراه شده است و در نهایت منجر به توصیه های سیاستی می شود. با این حال سازمان بهداشت 

جهانی2 نگاهی متفاوت دارد. این نهاد معتقد است که خالصه سیاستی نباید شامل توصیه های 

سیاستی3 شود و حجم خالصه های سیاستی منتشر شده توسط این نهاد عموماً باالی 40 صفحه 

است. سازمان بهداشت جهانی معتقد است که خالصه سیاستِی مناسب باید بداند که گزارش 

برای کیست، چرا اصاًل تهیه شده و مبتنی بر چه نوع مشاهداتی است. همچنین در نگاه سازمان 

بهداشت جهانی، روش مسلط بر خالصه سیاستی، مرور سیستماتیک است که البته دربرگیرنده 

.)WHO & SURE4, 2020( راه حل های موجود برای مشکل مطروحه باشد

 همچنین فائو، خالصه های سیاستی خود را دو گونه می داند: آنهایی که هدفمندند5 و آن هایی 

که مدافع6 یک ایده یا طرح خاص شده اند. در دسته نخست، هدف بیشتر اراده اطالعات به 

سیاستگذار و تصمیم ساز درباره یک موضوع مجادله برانگیز و یا یه مسأله کمتر دیده شده است، 

اما در خالصه سیاستی دوم، هدف نگارنده این است تا تصمیم ساز را به یک راه حل یا سیاست 

 .)FAO, 2020( ترغیب کند و یا او را برای دفاع از یک تصمیم از پیش تعیین شده، آماده نماید

مقاله سیاستی، عنوانی است که بیشتر در محافل دانشگاهی مطرح است. مقاله سیاستی شباهت 

زیادی با مقاله علمی، از لحاظ سبک نگارش و قالب گزارش دارد، با این تفاوت که مخاطب آن 

غیر دانشگاهی7 و سیاستگذاران هستند، پرسش ها ماهیتاً تجویزی اند8، در سطح مقاله ترغیب9 و 

اقناع کنندگی در جهت برجستگی مسأله بایستی رعایت شود. مشاهدات باید علمی و تحقیقاتی 

1.  FAO: Food and Agriculture Organization
2.  World Health Organization 
3.  Policy Recommendation
4.  Supporting the Use of Research Evidence
5.  Objective Brief
6.  Advocacy Brief
7.  Non-academic audience
8.  Prescriptive questions
9.  Persuasive
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باشند1 و مهمتر از همه دربرگیرنده توصیه سیاستی مفیدی برای سیاستگذار مربوطه باشند. همچنیم 

مقاله سیاسی باید شامل اهمیت مسأله2، گزینه های سیاستی3، معیارهایی برتی قضاوت گزینه های 

 .)Nelson, 2017( 5سیاستی4 و در نهایت توصیه سیاستی باشد

بولتن سیاستی که کمتر تحت این عنوان در مراکز تحقیقاتی منتشر می شود، ماهیتی ترویجی 

دارد. با این تفاوت که عموماً کوتاه تر است و بیشتر شبیه به تعریف فائو از خالصه های سیاستی 

هدفمند است. عموماً بولتن ها کوتاه و شبیه روزنامه های تک صفحه ای و یا چند صفحه ای 

کالسیک هستند که برای سیاستگذاران و حتی تودۀ مردم منتشر می شوند و هدفشان، جلب توجه 

مردم یا سیاست گذاران به یک مسأله خاص است تا آن مسأله در دستورکار حکومت قرار گیرد 

)LEGEND6, 2017(. در واقع در بولتن ها، یک موضوع برای مدیران برجسته می شود و یا اینکه 

یک تصمیم برای توده مردم و اقناع افکار عمومی تبیین می شود. همچنین هدایت افکار عمومی و 

یا جامعه هدف متن مندرج در بولتن به سمت موضوعاتی معین با هدف آماده سازی افکار عمومی 

برای پذیرش یک سیاست نیز می تواند هدف بولتن باشد. بولتن ها در مؤسسات سیاست پژوهی 

جایگاه کمرنگ تری نسبت به خالصه سیاستی دارند و بیشتر مؤسساتی که جامعه هدفشان افرادی 

با تحصیالت کمتر است، به سمت تولید بولتن ها در حرکتند. 

عالوه بر سه نوع سند پیشنهادی، نوع دیگر از اسناد سیاستی )گزارشات سیاستی( وجود 

دارند که تحت عنوان گفتگوهای سیاستی7 مطرح اند. این اسناد یا گزارشات دربرگیرنده مجموعه 

صحبت های دو یا چند متخصص، در قالب یک پنل، مناظره یا همایش است که با محوریت 

مسأله یابی و ارائه راه حل اجرایی برگزار می شود. گفتگوی سیاستی ساختاری از یک مباحثه است 

1.  Evidence-Based
2.  Importance of Problem
3.  Policy Options/Choices/Alternatives
4.  Criteria

)Karapetyan & Maurer, 2020( :5.  برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به
6.  Land; Enhancing Governance for Economic Development
7.  Policy Dialogue
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که بر مشاهدات یک خالصه سیاستی استوار می شود و عموماً در این نشست ها، اشخاصی با 

تخصص مرتبط، اعم از سیاست گذاران، اصحاب رسانه، محققین و البته فعالیت اجتماعی حضور 

دارند و هدف آن، نه اجماع میان صاحب نظران، بلکه تالش برای مباحثه ای جهت نزدیک شدن 

 .)SURE & EVIP Net, 2014( به یک راهکار اجرایی است

جمع بندی

نگارنده معتقد است که خالصه سیاستی هدفمند یا بولتن سیاستی، دارای قرابت معنایی 

بیشتری هستند؛ اّما انتشار متعدد آن ها در قالب یک بولتن با قالبی ثابت و البته جذاب )همچون 

یک روزنامه تخصصی(، می تواند بر ذهن مخاطب اصلی اندیشکده تعاون و توسعه که همانا 

تصمیم سازان عرصۀ تعاون کشور و بعضاً خود تعاونگران هستند، مفید فایده واقع گردد. این در 

حالی است که باید توجه داشت، عموماً سیاستگذاران، فرصت کافی و زمان کافی برای مطالعه 

مطالب ندارند، پس در نظر آوردن بولتن/خالصۀ سیاستی از داخل گزارشات روزانه و هفتگی 

دپارتمان های مستقر در اندیشکده تعاون و توسعه می تواند در اثرگذاری اندیشکده، بیشتر به منصه 

ظهور رسد. بر همین اساس، معیارهای فائو در نگارش خالصه سیاستِی هدفمند مبنای طراحی 

)خالصه سیاستی/بولتن سیاستی( اندیشکده قرار خواهد گرفت. این معیارها شامل موارد ذیل 

است:

1. خالصه سیاستی بین 3000 هزار تا 4500 کلمه خواهد بود. بولتن سیاستی نیز بسته به 

موضوع طراحی می شود و عالوه بر جلوه های بصری مناسب، باید کوتاه باشد )حداکثر 3000 

 .)A4 هزار کلمه، 4 صفحه

2. اجزا مهم یک بولتن سیاستی شامل: گراف؛ نمودار، جدول، جعبه اطالعات1 و حتی تصاویر 

مرتبط با موضوع گزارش است )جهت جذابتر کردن قالب اثر(.

1.  جعبــه هــا عمومــاً دارای اطالعــات اضافــی بــر آن چیــزی اســت کــه در متــن آمــده اســت، شــامل توضیــح دربــاره افــراد و یــا ذکــر تاریهچــۀ یــک موضوع 
بــه عنــوان اطالعاتــی مــازاد بــر نیــاز فهــم موضــوع کــه گاهــی بــرای خواننــدگان، خوانــش متــن را راحت تــر می کنــد. 
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3. فرمت اقتباسی )قالب صفحات( از نمونه های موجود در سازمان ها و مؤسسات معتبر دنیا 

به پیوست ارسال می شود. در طراحی فرمت، گزارشات و خالصه های سیاستِی مؤسساتی چون 

ODI1 ،FAO ،WHO ،LEGEND و مدرسه سیاستگذاری عمومی گلدمن2؛ بررسی شده است. 

1.  Overseas Development Institute
2.  Goldman School of Public Policy
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انواع اسناد سیاستی

نقاط ضعفنقاط قوتنوع گزارش

خالصه سیاستی 
)WHO تعریف(

1. مشاهده محور
2. مخاطب محور

3. دارای روش علمی

1. تنوع روش شناختی محدود؛ عمومًا مرور 
سیستماتیک1

2. حجم نسبتًا باالی مطلب 
3. فاقد توصیه سیاستی

خالصه سیاستی 
)FAO تعریف(

1. کوتاه و موجز )حداکثر 3000 هزار 
کلمه(

2. دارای توصیه سیاستی
3. مسأله محور

4. مخاطب محور
5. مشاهده محور

1. فاقد روش  تحقیق علمی

خالصه سیاستی هدفمند

1. مسأله یابی
2. کاربردی برای مدیران

3. کوتاه و موجز 
4. دارای توصیه سیاستی

1. فاقد روش منسجم علمی
2. شبیه به بولتن سیاستی

خالصه سیاستی توجیهی

1. جهت دهی و توجیه سازی مناسب برای 
تصمیمات

2. کاربردی برای تصمیم سازان
3. جهت ساز در محافل دانشگاهی

4. دارای توصیه سیاستی
5. روش شناسی علمی و دقیق

1. طوالنی با حجم مطلب باال
 )به مانند یک سند پشتیبان و تحقیق جامع(

2. فاقد جذابیت برای مدیران 
3. شبیه به مقاله سیاستی 

1. روش شناسی علمی قدرتمندمقاله سیاستی
2.کاربردی برای محافل دانشگاهی

1. حجم باالی مطالب )حداقل 40 صفحه(
2. زمانبر بودن تهیه به واسطه دشواری های 

روش شناختی
3. شبیه به خالصه سیاستی توجیهی

بولتن سیاستی

1. مسأله یابی موفق
2. کاربردی برای مدیران

3. مخاطب فارگیر )کارویژه آگاهی بخشی 
فراگیر دارد(

1. فاقد انسجام علمی

گفتگوی سیاستی
1. مسأله یابی سریع

2. کاربردی برای دستگاه ها
3. وجه علمی-عملی بارز 

1. روش شناسی نامشخص
2. پرهزینه بودن تهیه سند )برگزاری نشست 

تخصصی و استخراج گزارش(

1.  Systematic Review
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یونیدو )UNIDO1( یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که توسعه صنعتی را به منظور 

کاهش فقر، جهانی شدن فراگیر و پایداری محیط زیست، ترویج می کند. مأموریت سازمان توسعه صنعتی 

ملل متحد )UNIDO(، همانطور که در بیانیه لیما2 )پایتخت پرو(، مصوب پانزدهمین نشست کنفرانس 

عمومی یونیدو در سال 2013 و بیانیه ابوظبی مصوب هجدهمین نشست کنفرانس عمومی یونیدو در سال 

2019 آمده، ترویج و تسریع توسعه صنعتی فراگیر و پایدار )ISID3(  در کشورهای عضو تعریف شده است. 

موضوع ISID به عنوان رویکردی یکپارچه برای هر سه رکن توسعه پایدار )یعنی ارکان اقتصادی، زیست 

محیطی و اجتماعی( توسط دستور کار 2030 -که تالش های سازمان ملل متحد و کشورها را برای توسعه 

پایدار در ده سال آینده شکل می دهد- مربوط به اهداف توسعه پایدار)SDGs4( ، به رسمیت شناخته شده 

است5. 

توسعه صنعتی فراگیر و پایدار و رشد اقتصادی پایدار، ایجاد مشاغل و درآمد مناسب را ممکن می سازد که 

خود به کاهش فقر، گرسنگی و نابرابری کمک کرده و در عین حال سالمت و رفاه را بهبود می بخشد6. تا 

کنون صنعتی شدن، صدها میلیون نفر را با ایجاد شغل و درآمد از فقر نجات داده است. با این حال، پیشرفت 

در سطح کشورها نابرابر بوده و بسیاری از مردم فقیر هستند، به ویژه در مناطقی که سطح صنعتی شدن 

پایین است. در مناطق در حال توسعه از هر پنج نفر یک نفر هنوز با کمتر از 1.25 دالر در روز زندگی می کند. 

به طور همزمان، به علت تخریب محیط زیست و تغییرات آب و هوایی نیاز به اقدامات بیشتری نیز احساس 

می شود. این تحوالت جهانی تاکید دارد که انگیزه قوی برای پیشبرد توسعه صنعتی فراگیر و پایدار کلیدی 

برای کاهش فقر و دستیابی به سایر اهداف توسعه است7.

در طول سال های متمادی، تعهد UNIDO به کشورهای کمتر توسعه یافته جهان هرگز تزلزل نکرده 

1.  United Nations Industrial Development Organization
2.  Lima
3.  Inclusive and Sustainable Industrial Development
4.  Sustainable Development Goals

https://www.unido.org/who-we-are/unido-brief :5.  رجوع شود به آدرس
6.  https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-01/MTPF_Brochure_23-06-2017.pdf

7.  همان
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است. یونیدو در مشارکت خود در صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه، همواره جایگاه ویژه ای را برای 

ذینفعان فقیرتر در دستور کار محفوظ داشته است. اقدامات ویژه به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته، در طول 

سال ها، از اولویت در توسعه و تأمین مالی برنامه ها و پروژه ها گرفته تا توانمندسازی نمایندگان کشورهای 

کمتر توسعه یافته برای ایفای نقش کامل در جلسات ارگان های سیاست گذاری سازمان، متغیر بوده است. 

اعالمیه هزاره سازمان ملل متحد که چشمان جهان را بر مشکالت پیش روی کشورهای کمتر توسعه یافته 

باز کرد، در خدمت تقویت هدفی بود که در قلب تالش های یونیدو از ابتدای تأسیس آن قرار داشت و آن 

هم عبارت بود از: حذف فقر1.

ایجاد صنایع رقابتی و پایدار مسلماً قدرتمندترین سالح در نبرد با فقر است. صنعت، روند رشد اقتصادی را 

هدایت کرده، زمینه مناسبی برای کارآفرینی فراهم می کند، مشاغل ماهر ایجاد کرده و پایه و اساس توسعه 

کشاورزی و خدمات را فراهم می آورد. بدون دسترسی و تسلط بر فناوری های مدرن، کشورهای کمتر توسعه 

یافته قادر به حفظ دستاوردهای بهره وری نیستند و به طور موثر امید به افزایش صادرات را کاهش می دهد. 

مطالعه UNIDO با عنوان ایجاد ظرفیت تولیدی برای کاهش فقر در کشورهای کمتر توسعه یافته: نقش 

صنعت، به عنوان کمک ویژه به سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته2 

)LDC III( تهیه شده است. این مطالعه یک نمای کلی جالب از صنایع عمده در کشورهای کمتر توسعه 

یافته دارای پتانسیل توسعه را با توجه ویژه به صنایع کشاورزی، نساجی و پوشاک، کفش، ماشین آالت 

کشاورزی و فناوری های اطالعات و ارتباطات ارائه می کند. این مطالعه دامنه افزایش صادرات و تولید مبتنی 

بر تقاضای داخلی را در آن صنایع کلیدی شناسایی کرده و با سیاست ها و استراتژی هایی که می تواند منجر 

به رشد صنعتی شود، مورد واکاوی قرار می دهد3.

در ادامه تعدادی از پروژه هایی که با مشارکت UNIDO در کشورهای مختلف در زمینه کاهش فقر و 

توانمندسازی اقشار آسیب پذیر به اجرا درآمده، مرور می شود.

https://www.unido.org/news/industry-against-poverty :1.  رجوع شود به آدرس
2.  Third United Nations Conference on the Least Developed Countries

https://www.unido.org/news/industry-against-poverty :3.  رجوع شود به آدرس
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جیبوتی

توانمندسازی فقرا و زنان در مناطق سیل خیز، ایجاد تاب آوری در برابر بالیای طبیعی

جیبوتی در برابر برخی از بالیای طبیعی آسیب پذیر نشان داده است. این کشور گه گاه تحت 

تأثیر سیل های فاجعه بار قرار گرفته و خسارات مالی و جانی هنگفتی به بار آمده است. وقوع 

سیل در سال 2004 و 2013 تلفات سنگینی را بر مردم و خسارات زیادی به جاده ها، خانه ها و 

زیرساخت ها وارد کرد به شکلی که جمعیت زیادی بی خانمان شده و ابزار کسب درآمد خود 

را از دست دادند. با کاهش فرصت های شغلی و دسترسی محدود به منابع، زنان و فقرا به طور 

خاص آسیب پذیر می شوند.

استراتژی

هدف پروژه یونیدو1 کمک به دولت در ایجاد تاب آوری در برابر بالیای طبیعی تعریف شد. به طور خاص، 

این پروژه به توانمندسازی گروه های آسیب پذیر، به ویژه زنان، در مناطق مستعد سیل با تنوع بخشیدن به 

گزینه های معیشتی، کمک کرد و در عین حال به آن ها آموزش داد که چطور با سیالب های پیش بینی نشده 

مقابله نمایند. بخش شیالت به عنوان هدف اصلی شناسایی شد زیرا دارای پتانسیل قوی برای رشد با حدود 

372 کیلومتر خط ساحلی و فراوانی ماهی است. عالوه بر این، رشد این بخش به شدت توسط دولت و 

استراتژی توسعه بلندمدت آن به نام »چشم انداز جیبونی 22035« تشویق می شود.

استراتژی این پروژه برای دستیابی به نتایج مطلوب، معرفی دو حوزه آموزشی با تمرکز بر فرآوری ماهی 

خشک، به ویژه برای زنان و تعمیر و نگهداری موتور قایق و استفاده از ابزارهای ماهیگیری بوده که مردان و 

زنان آسیب پذیر را مدنظر داشته است. این امر منجر به بهبود امنیت غذایی و ارائه فرصت های شغلی مختلف 

برای گروه های آسیب پذیر شده است. عالوه بر این، کارگاه های مدیریت ریسک بالیای طبیعی برای مناطق 

مستعد سیل سازماندهی شد تا استراتژی های مقابله به منظور افزایش آگاهی آن ها در مورد خطرات بالیای 
1.  UNIDO
2.  Vision Djibouti 2035
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طبیعی، ارائه شود.

پیامدهای جاری

بیش از 20 زن فرآیند فرآوری ماهی خشک را آموخته اند.    

در حــدود 45 زن و مــرد نحــوه تعمیــر و نگهــداری موتــور قایــق و اســتفاده از ابزارهــای     

ــد. ــری را فراگرفته ان ماهیگی

بیش از 100 ذینفع در کارگاه های آموزشی مدیریت ریسک بالیا شرکت کردند.    

گروه های هدف1

ذینفعان این پروژه شامل جمعیت فقیر و به ویژه زنان آموزش دیده و دسترسی یافته به اقالم معیشتی 

متنوع، می شوند که برای آمادگی در برابر بالیای طبیعی بالقوه مد نظر قرار گرفتند. آن ها در حال حاضر امنیت 

مالی بهتری دارند و برای بازسازی پس از سیل های پیش بینی نشده نیز آماده تر هستند. عالوه بر این، این 

پروژه به تالش های اضطراری دولت در ایجاد تاب آوری مناطق آسیب پذیر در برابر بالیای طبیعی کمک 

کرد. تعداد کل ذینفعان در پایان پروژه تقریباً 250 نفر بود.

خالصه

ــا تنــوع •••  هــدف:•توانمندســازی افــراد آســیب پذیر، به ویــژه زنــان، در مناطــق ســیل خیز ب

بخشــیدن بــه اقــالم معیشــتی و بــه طــور همزمــان آمــوزش مقابلــه بــا بالیــای طبیعــی 

لقوه. با

حوزه•هــای•موضوعــی2: کاهــش فقــر، کارآفرینــی روســتایی و کســب و کار بــا محوریت ••• 

کشاورزی.

همــکاران: وزارت اقتصــاد و امــور مالــی، یاماهــا موتــور، آژانــس همــکاری بیــن المللــی ••• 

1.  Impact
2. Thematic areas
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.)UNFD( 1اتحادیــه ملــی زنــان جیبوتــی ،)JICA( ژاپــن

بودجه: 330 هزار دالر••• 

مدت•زمان•پروژه:•آپریل 2015- مارچ 2016.••• 

اهدا•کننده: ژاپن••• 

ارمنستان

گذار به یک زندگی بهتر

در ارمنستان، بیش از یک چهارم جمعیت زیر خط فقر رسمی زندگی می کنند. رکود شدید اقتصادی، 

مشکالت مربوط به گذار به اقتصاد بازار و پیامدهای قابل توجه بالیای طبیعی، همگی از عواملی هستند که 

تالش های کشور در مسیر بهبود شرایط زندگی را با مشکل مواجه می کند. نابرابری درآمدی باال و فقدان 

فرصت های کسب درآمد به ویژه برای پناهندگان، آوارگان داخلی، زنان و سایر گروه های آسیب پذیر زیاد 

است.

استراتژی

در حمایت از تالش های دولت، سازمان های متعدد ملل متحد، از جمله یونیدو، کمیساریای عالی سازمان 

ملل متحد برای پناهندگان )UNHCR2(، برنامه توسعه سازمان ملل متحد )UNDP3(، صندوق جمعیت 

سازمان ملل متحد )UNFPA4( و صندوق کودکان سازمان ملل متحد )UNICEF5(، پروژه ای را در مناطق 

کوتایک6 و گغارکونیک7 برای ایجاد زمینه ای جهت توسعه پایدار در جوامع محلی با استفاده از رویکردی 

یکپارچه که کاهش فقر، آموزش، بهداشت و چالش های زیست محیطی محلی را پوشش دهد، به اجرا 

1.  Union Nationale des Femmes de Djibouti
2.  United Nations High Commissioner for Refugees
3.  United Nations Development Programme
4.  United Nations Population fund
5.  United Nations Children’s Fund
6.  Kotayk
7.  Gegharkunik
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گذاشته شد. 

در این زمینه، یونیدو از توانمندسازی خانوارهای روستایی فقیر و آسیب پذیر با تشویق به مشارکت آنها در 

زندگی اقتصادی، حمایت به عمل می آورد. در این پروژه تمرکز ویژه بر زنان و جوانان قرار گرفت. در مرحله 

اولیه، UNIDO در حال آموزش 200 کارآفرین »بالقوه«، از جمله زنان سرپرست خانواده های تک والد و 

افراد جوان بود. تسهیالت اعتباری خردی را برای حمایت از مشاغل محلی ایجاد کرد. پس از تکمیل یک 

مطالعه دقیق در مورد منابع انرژی تجدیدپذیر موجود در منطقه، یونیدو از بهبود دسترسی به خدمات انرژی 

مدرن و پاک از طریق ساخت نیروگاه های بیوگاز آزمایشی، با فعالیت های آموزشی ویژه برای جمعیت محلی 

در بهره برداری و نگهداری از این سیستم های انرژی حمایت خواهد کرد.

پیامدهای جاری

ارزیابی عالیق تجاری و نیازهای آموزشی انجام شده است.    

103 نفــر از 200 نفــر هدف گــذاری شــده، در زمینــه مهارت هــای کارآفرینــی آمــوزش دیده انــد کــه     

شــامل 35 درصد مشــارکت زنان اســت.

سه تور تجاری داخل کشوری در دیگر مناطق ایجاد شد.    

ایجاد یک صندوق حمایت از SME1 در حال انجام است.    

خدمات انرژی شناسایی شده و ساخت ظرفیت های محلی در حال انجام است.    

همکاری بین UNFPA ،UNIDO ،UNDP  و یونیسف تقویت شد.    

تأثیر/چشم انداز

نگرانی های امنیتی انسانی زمانی به بهترین شکل برطرف می شوند که مداخله چند وجهی باشد، یعنی نه 

تنها بر بازسازی زیرساخت ها، بلکه بر تضمین فرصت های کسب درآمد پایدار و همچنین ارائه مراقبت های 

بهداشتی با کیفیت متمرکز شود. بر این اساس، داده های کشاورزی فراهم شده توسط UNDP به عنوان یک 

1.  Small and Medium size Enterprise 



725

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

گزارش شماره 105

پایگاه اقتصادی برای تشریح فعالیت های درآمدزایی پیش بینی شده توسط UNIDO استفاده می شود. به 

عنوان نتیجه این پروژه، ذینفعان هدف گذاری شده، منابع درآمد پایداری خواهند داشت و شاهد بهبود وضعیت 

سالمت خود خواهند بود.
خالصه

هدف: تأمین معیشت برای گروه های آسیب پذیر••• 

اهــداف•توســعه•هــزاره•)MDG1(: 1- از بیــن بــردن فقر و گرســنگی شــدید 2- ترویج ••• 

برابری جنســیتی و توانمندســازی زنان

حوزه•های•موضوعی: کاهش فقر از طریق فعالیت های مولد••• 

 ••• ،)UNHCR( ــدگان ــرای پناهن ــد ب ــل متح ــازمان مل ــی س ــاریای عال ــکاران: کمیس هم

برنامــه توســعه ســازمان ملــل متحــد )UNDP(، صنــدوق جمعیــت ســازمان ملــل متحــد 

.)UNICEF( ــد ــل متح ــازمان مل ــودکان س ــدوق ک )UNFPA(، صن

بودجه:•2259000 دالر که 822500 دالر آن توسط UNIDO تأمین شده است.••• 

وضعیت: در دست اقدام••• 

مدت•زمان•پروژه: 2009- 2011.••• 

اهــدا•کننــده: ژاپــن از طریــق صنــدوق امانــی ســازمان ملــل متحــد بــرای امنیــت انســانی  ••• 

)UNTFHS2(

هند

رهایی از فقر

ایالت اوریسا3 دارای یک سنت هنری و فرهنگی چند صدساله است و معبد خورشید قرن سیزدهمی 

مشهور جهان در Konark یکی از بهترین نمونه های هنر سنگ تراشی اوریسا محسوب می شود. امروزه 

1. Millennium Development Goals
2. United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS)
3.  Orissa
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تعداد زیادی خوشه کسب و کار در اوریسا یافت می شود. آن ها محصوالت مختلفی از جمله بافندگی و صنایع 

دستی، شیالت و محصوالت کشاورزی و همچنین محصوالت جنگلی غیر چوبی را تولید می کنند. به دلیل 

عدم دسترسی به اعتبار و بازار، محدودیت در دسترس بودن ماشین آالت و مواد اولیه، سازماندهی و شرایط 

نامناسب کاری، این خوشه ها نمی توانند توانایی های خود را در فقرزدایی و ایجاد توسعه پایدار به کار گیرند.

استراتژی

با حمایت مالی دپارتمان توسعه بین المللی بریتانیا )DFID1(، یونیدو یک برنامه حمایتی را برای تقویت 

چهار خوشه منتخب و شبکه های SME آن ها که با بافنده های دستی، صنایع دستی و محصوالت جنگلی 

غیر چوبی کار می کنند، ایجاد کرد. در ابتدا، این پروژه به سازماندهی صنعتگران متعلق به دسته بندی 

محصوالت مشابه در شبکه ها کمک کرد تا دسترسی به اعتبار رسمی را تسهیل نماید.

یونیدو برای افزایش بهره وری، توسعه فعالیت های مشترک را ترویج کرد و ماشین آالت مدرن را عرضه 

کرد. پیوندهای بازاریابی مستقیم با سازماندهی تورهای مطالعاتی صنعتگران برای انتهای زنجیره مصرف در 

بنگلور، دهلی، جیپور و حیدرآباد ایجاد شد که به توسعه تماس با عمده فروشان برای بازارهای ملی و بین 

المللی کمک کرد. به طور همزمان و برای کاهش آلودگی محیطی مربوط به رنگ های خطرناک، یونیدو 

رنگ های بهتر و سازگار با محیط زیست را برای خوشه بافندگی دستی ارائه کرد. توجه ویژه ای به زنان 

صنعتگر شد که برای تشکیل گروه ها و تعاونی های خودیاری مورد تشویق قرار گرفته و به عنوان گروه هدف 

سمینارهای آگاهی بخشی به لحاظ بهداشت عمومی شناسایی شدند.

نتایج

پیونــد بیــن صنعتگــران و خریــداران باعــث حرکــت بــه ســمت محصــوالت بــا کیفیــت بــاال شــده     

است.

صنعتگران بهره وری را تا 15 الی 20 درصد افزایش داده اند.    

1.  Department for International Development
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فروش و درآمد فزاینده برای صنعتگران.    

اکنــون صنعتگــران زن می تواننــد محصوالتشــان را بفروشــند و اعتمــاد بنفــس بــه دســت     

آورنــد.

شرایط زندگی برای خانوارها بهبود یافته است.    

تأثیر/چشم انداز

این پروژه با تقویت ظرفیت دولت اوریسا برای طراحی، اجرا و بررسی طرح های توسعه خوشه ای، تغییرات 

قابل توجهی را در سطح سیاست گذاری و نهادی ایجاد کرده است. اتخاذ رویه ها و ابزارهای جدید، و همچنین 

تکرار طرح های خوشه ای در مقیاس وسیع در سراسر ایالت، نشان می دهد که مقامات محلی به درجه باالیی 

از مالکیت دست یافته اند. تعداد فزاینده ای از خوشه ها، کمک دولتی را بر اساس روش یونیدو دریافت کرده اند، 

که در آن به واسطه تمرکز صریح بر فقر زدایی، روند رشد عادالنه و فراگیر نشانه گرفته شده است.

خالصه

هدف: توسعه خوشه ای در اوریسا، هند.••• 

اهداف•توسعه•هزاره•)MDG1•(: 1- از بین بردن فقر و گرسنگی شدید.••• 

حوزه•های•موضوعی: کاهش فقر از طریق فعالیت های مولد.••• 

همکاران: دولت اوریسا••• 

بودجه:•1800000 دالر آمریکا.••• 

وضعیت: تکمیل شده.••• 

مدت•زمان•پروژه: مارس 2005- فوریه 2009.••• 

1. Millennium Development Goals
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رواندا

انرژی برای جوامع روستایی

یک سوم جمعیت جهان به برق دسترسی ندارند تا بتوانند اساسی ترین نیازها را پوشش دهند. در رواندا، 

سطح فقر بسیار باالست و بیش از 60 درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند. مانند بسیاری از دیگر 

کشورهای در حال توسعه، تالش های رواندا برای کاهش فقر و دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر به دلیل 

نبود برق خنثی می شود. اگرچه کشور پتانسیل تولید انرژی با استفاده از منابع آبی، زمین گرمایی، خورشیدی 

و گاز متان را دارد، اما بسیاری از موانع مانند ضعف توانایی های فنی، نبود نهادهای مالی در مناطق روستایی 

و ضعف کارآفرینی بخش خصوصی باید برطرف شود.

استراتژی

MIN-( تدر پاسخ به درخواست دولت رواندا برای مداخالت سریع و هماهنگ، یونیدو و وزارت زیرساخ

INFRA1( پروژه ای را برای ترویج توسعه انرژی مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای مصارف تولیدی، از 

کانال دسترسی به انرژی مدرن مقرون به صرفه در مناطق روستایی با ایجاد نیروگاه های کوچک برق آبی 

اجرا کردند.

بر اساس پتانسیل توسعه، چهار سایت آزمایشی، یعنی  Mutobo ،Nyamyotsi I، Nyamyotsi II و 

Gatobwe در نواحی Musanze ،Nyabihu و Nyarugura، به عنوان سایت برای ایستگاه های کوچک 

برق آبی انتخاب شدند. در طول فرآیند اجرا که شامل ساخت، بهره برداری، نگهداری و مدیریت تأسیسات 

می شود، یونیدو توسعه ظرفیت ها و مهارت های فنی را تقویت کرد. یونیدو به طور همزمان، سیاست های 

موجود را بررسی و راه حل های جدیدی را پیشنهاد کرد.

پیامدهای جاری

چهار نیروگاه برق آبی کوچک تأسیس شد.    
1.  Ministry of Infrastructure
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2000 خانــوار، کســب و کار کوچــک، صنایــع خانگــی، مــدارس و مراکــز بهداشــت بــا     

ــد. ــرداری کردن ــاک تولیــد شــده محلــی بهره ب ــرژی پ اســتفاده از ان

ظرفیت های فنی محلی ایجاد شد.    

تأثیر/چشم انداز

ابتکار UNIDO در رواندا منجر به پیشرفتی در توسعه نیروگاه کوچک برق آبی شده است. بر اساس نتایج 

اولیه این پروژه، دولت رواندا تصمیم به ایجاد 17 سایت حداقلی1 و کوچک2 آبی دیگر گرفته که برخی از 

آن ها در حال حاضر تکمیل شده یا در حال تکمیل است. نیروگاه های آبی حداقلی رویکردی به صرفه برای 

توسعه انرژی الکتریکی روستایی است. در صورت تکرار در سراسر کشور، نیروگاه های بعدی کمک زیادی 

به ایجاد اشتغال و کاهش فقر خواهد کرد.

خالصه

هدف: دسترسی به انرژی برای جوامع روستایی    

اهــداف توســعه هــزاره )MDG3(: 1- از بیــن بــردن فقــر و گرســنگی شــدی   7- تضمیــن     

پایــداری محیط زیســتی

حوزه های موضوعی: محیط زیست و انرژی    

    )MININFRA( همکاران: وزارت زیرساخت رواندا
بودجه: 0000041 دالر آمریکا.    
وضعیت: در دست اقدام.    
مدت زمان پروژه: 1102-6002.    

    UNIDO ،اهدا کننده: دولت رواندا

1.  Mini site
2.  Small site
3. Millennium Development Goals
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جمع بندی

بررسی پروژه هایی که با همکاری یونیدو در کشورهای منتخب به منظور کاهش فقر اجرا 

شده دارای یک وجه مشترک هستند و آن نقش پر رنگ دولت ها در اجرای این پروژه ها است. 

همانطور که مالحظه شد، یونیدو به عنوان نهاد همکار و یا حامی مالی، در مسیر از بین بردن فقر 

و بهبود شرایط زندگی اقشار آسیب پذیر، پروژه هایی در زمینه های مختلف، شامل بهره برداری 

از انرژی های تجدیدپذیر تا تشویق به فعالیت در قالب تعاونی، همکاری تنگاتنگی با دولت 

کشورهای هدف داشته و از کانال نهادهای دولتی از قبیل وزارتخانه های مرتبط با پروژه تعریف 

شده، اقدامات پیش بینی شده را اجرایی کرده است.
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منابع
1- https://www.unido.org/sites/default/files/2016-02/Factsheet_Djibouti_

EM_0.pdf
2- https://www.unido.org/sites/default/files/2011-11/IND_PR_OrissaClus-

ter_2011_0.pdf
3- https://www.unido.org/sites/default/files/2011-11/RWA_EE_minihy-

dro_2011_0.pdf
4- https://www.unido.org/sites/default/files/2011-11/ARM_PR_interagen-

cy_0.pdf
5- https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-01/MTPF_Bro-

chure_23-06-2017.pdf
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خالصه

پیشینه برنامه اندیشکده ها و جوامع مدنی برنامه اندیشکده ها و جوامع مدنی موسسه الندرِ 

دانشگاه پنسیلوانیا، پژوهش هایی را در خصوص نقش سیاست گذاری نهادی در دولت ها و  

جوامع مدنی سرتاسر جهان انجام می دهد. 1TTCSP که اغلب به عنوان اندیشکدۀ اندیشکده ها 

نامیده می شود، نقش و شخصیت سازمان های تحقیقاتی سیاست گذاری عمومی را بررسی می کند.

طی 30 سال گذشته، TTCSP مجموعه ای از ابتکارات جهانی را توسعه داده و رهبری کرده 

است که به پر کردن شکاف بین دانش و سیاست در زمینه های سیاستی حیاتی مانند صلح و امنیت 

بین المللی، جهانی سازی و حکومت داری، اقتصاد بین المللی، مسائل زیست محیطی، فقرزدایی، 

مراقبت های بهداشتی و سالمت جهانی کمک کرده است. این تالش های مشترک بین المللی برای 

ایجاد شبکه های منطقه ای و بین المللی از مؤسسات و جوامع سیاستی طراحی شده اند که ضمن 

تقویت نهادهای دموکراتیک و جوامع مدنی در سراسر جهان، سیاست گذاری را بهبود می بخشند.

TTCSP با دانشمندان و متخصصان برجسته از اندیشکده ها و دانشگاه ها در زمینه های مختلف 

کار می کند. یکی از برنامه های آن، تالش برای فهرست ساالنه اندیشکده جهانی Go To است. 

که اندیشکده های پیشرو جهان را در دسته های مختلف رتبه بندی می کند. این امر با کمک پانلی 

متشکل از بیش از 1796 موسسه و کارشناسان از رسانه های مکتوب و الکترونیکی، دانشگاه ها، 

موسسات کمک کننده دولتی و خصوصی در سراسر جهان به دست می آید. 

TTCSP روابط قوی با اندیشکده های پیشرو در سراسر جهان دارد و شاخص رتبه بندی 

اندیشکده ها ساالنه توسط دانشگاهیان، روزنامه نگاران، اهداکنندگان و عموم مردم برای مکان یابی 

و ارتباط گیری رصد می شود. هدف از رتبه بندی اندیشکده ها، افزایش مشخصات و عملکرد 

اندیشکده ها و افزایش آگاهی عمومی از نقش اندیشکده ها در دولت ها و جوامع مدنی در سراسر 

1.  Think Tanks and Civil Societies Program
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جهان است. TTCSP از زمان آغاز به کار خود در سال 1989 بر جمع آوری داده ها و انجام 

تحقیقات در مورد گرایش های اندیشکده ها و نقش آنها تمرکز کرده است.

اندیشکده ها به عنوان بازیگران جامعه مدنی در فرآیند سیاست گذاری نقش ایفا می کنند. در 

سال TTCSP ،2006 یک پروژه آزمایشی به نام شاخص جهانی اندیشکده ها را توسعه داد و راه 

اندازی کرد، که برای شناسایی مراکز برتر در تمام زمینه های اصلی تحقیقات سیاست عمومی و در 

هر منطقه از جهان طراحی شده است. تا به امروز، TTCSP  کمک های فنی و برنامه های افزایش 

ظرفیت را در 85 کشور ارائه کرده است. 

معرفی

شاخص جهانی )Global Go To Think Tank Index 2020 (GGTTI، در پانزدهمین سال از 

تالش های مستمر اندیشکده ها و برنامه جوامع مدنی )TTCSP) در دانشگاه پنسیلوانیا که سهم 

مهمی در روند نوظهور جهانی اندیشکده ها در سراسر جهان دارند، قدردانی کرد. تالش اولیه 

ما برای ایجاد رتبه بندی اندیشکده های برجسته جهان در سال 2006، پاسخی بود به یک سری 

از درخواست های اهداکنندگان، مقامات دولتی، روزنامه نگاران و محققان برای تهیه رتبه بندی 

منطقه ای و بین المللی از اندیشکده های برجسته جهان. از زمان آغاز به کار، هدف ما برای گزارش  

GGTTI این است که درک درستی از نقش اندیشکده ها در دولت ها و جوامع مدنی ایفا کنیم.

از سال 2006، روند رتبه بندی اصالح و ساده شده است. تعداد و دامنۀ نهادها و افراد درگیر 

به طور پیوسته افزایش یافته است. این فرآیند، مانند سال های گذشته، بر تعریف مشترکی از 

سازمان های تحقیق و تجزیه و تحلیل و مشارکت در سیاست های عمومی، مجموعه ای دقیق از 

معیارهای انتخاب و فرآیند نامزدی و گزینش باز و شفاف متکی است.

  به عنوان بخشی از فرآیند نامزدی، با همه 11175 اندیشکدۀ فهرست بندی شده در پایگاه 

داده اندیشکده جهانی TTCSP  تماس گرفته شد و تشویق شدند تا در فرآیند نامزدی و رتبه بندی 
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شرکت کنند. بیش از 44992 روزنامه نگار، سیاست گذار، کمک کنندگان دولتی و خصوصی، و 

متخصصان منطقه ای در فهرست سرویس TTCSP برای شرکت دعوت شدند و بیش از 3974 

به طور کامل یا جزئی نظرسنجی های نامزدی و رتبه بندی را تکمیل کردند. در نهایت، از گروهی 

از همتایان و کارشناسان خواسته شد تا به رتبه بندی و بررسی مراکز تحقیقاتی سیاست عمومی 

تعالی برای سال 2020 کمک کنند.

برای اصالح و اعتبارسنجی لیست های رتبه بندی تولید شده، TTCSP مجموعه ای از پانل 

های متخصص متشکل از صدها عضو از  زمینه ها و رشته های مختلف را گردآوری کرد. عالوه 

بر این، رسانه های جدید مانند وب سایت و حضور رسانه های اجتماعی به ما کمک کردند تا 

اطالعاتی را در مورد معیارهای شاخص امسال به مخاطبان بیشتری منتقل کنیم. 

اندیشکده چیست؟

اندیشکده ها، سازمان های تجزیه و تحلیل و مشارکت در سیاست گذاری عمومی هستند. 

تحقیقات، تحلیل و مشاوره سیاست محور در مورد مسائل داخلی و بین المللی را تولید می کنند. 

و از این طریق سیاست گذاران و مردم را قادر می سازند تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد خط 

مشی عمومی بگیرند.

اندیشکده ها ممکن است مؤسسات وابسته یا مستقلی باشند که به عنوان نهادهای دائمی 

تشکیل شده باشند، نه کمیسیون های موقت. این موسسات اغلب به عنوان پل ارتباطی بین دانشگاه 

و جوامع سیاست گذار و بین دولت ها و جامعه مدنی، در خدمت منافع عمومی است و به عنوان 

صدایی مستقل عمل می کند که تحقیقات کاربردی و اساسی را به زبانی قابل فهم، قابل اعتماد و 

قابل دسترس برای سیاست گذاران و عموم ترجمه می کند.

برای پل زدن بر این مشکالت مفهومی و ایجاد گونه شناسی که تفاوت های نسبی در نظام های 

سیاسی و جوامع مدنی را در نظر می گیرد، دسته بندی های مختلفی را برای اتاق های فکر ایجاد 
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کرده ایم. اندیشکده ها ممکن است نقش های بسیاری را در جوامع میزبان خود ایفا کنند. در واقع، 

بین اندیشکده ها تفاوت زیادی در کار و میزان انجام آن وجود دارد. در طول 90 سال گذشته، 

چندین شکل سازمانی متمایز از اندیشکده ها پدیدار شده اند که خود را از نظر سبک های عملیاتی 

و الگوهای استخدام متمایز می کنند. الزم به ذکر است که گونه شناسی جایگزینی از اندیشکده ها 

توسط دیگر تحلیلگران ارائه شده است. در زمینه جهانی، بیشتر اندیشکده ها در دسته بندی های 

گسترده ای قرار می گیرند که در زیر به آنها اشاره شده است.

دسته بندیتعریف

استقالل قابل توجه از هر یک از گروه های ذینفع یا 
کمک کننده، و مستقل در عملیات و تأمین مالی از 

دولت.

خودگردان و مستقل

مستقل از دولت اما تحت کنترل یک گروه ذینفع، بیشتر 
بودجه توسط اهدا کننده یا آژانس قراردادی تأمین 

می شود و تأثیر قابل توجهی بر عملیات اندیشکده دارند.

شبه مستقل

وابسته به دولتبخشی از ساختار رسمی دولت
صرفًا از طریق کمک های مالی و قراردادهای دولتی 
تأمین می شود، اما بخشی از ساختار رسمی دولت 

نیست.

شبه دولتی

وابسته به دانشگاهمرکز تحقیقات سیاست در یک دانشگاه.
وابسته به حزب سیاسیبه طور رسمی به یک حزب سیاسی وابسته است.

یک سازمان تحقیقاتی سیاست عمومی انتفاعی، وابسته 
به یک شرکت یا صرفًا بر اساس سود.

شرکتی )انتفاعی)

آماری از اندیشکده های جهان 

آمریکای شمالی و اروپا

2397 اندیشکده در آمریکای شمالی )مکزیک، کانادا و ایاالت متحده) وجود دارد که از     

این تعداد 2203 در ایاالت متحده است. 2932 اندیشکده در اروپا وجود دارد.
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بیش از 47 درصد از کل اندیشکده ها در آمریکای شمالی و اروپا هستند که نسبت به     

سال گذشته افزایش یافته است.

تعداد اندیشکده ها در ایاالت متحده از سال 1980 بیش از دو برابر شده است.    

اکثر اندیشکده هایی که از دهه 1970 در ایاالت متحده ایجاد شده اند برای یک منطقه ای     

خاص یا با عملکردی خاص تخصص دارند.

تقریباً 8 درصد از اندیشکده های مستقر در ایاالت متحده در واشنگتن دی سی مستقر     

هستند.

میزان تأسیس اندیشکده ها در 12 سال گذشته در ایاالت متحده و اروپا کاهش یافته     

است.

آسیا، آمریکای التین، آفریقا و خاورمیانه

آسیا، آمریکای التین، آفریقا، خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان شاهد گسترش تعداد     

متنوعی از اندیشکده های تاسیس شده هستند.

آسیا از اواسط دهه 2000 رشد چشمگیری در اندیشکده ها داشته است.    

بسیاری از اندیشکده ها در این مناطق همچنان به کمک های مالی دولت همراه با هدایا،     

کمک های مالی و قراردادهای اهداکنندگان بین المللی دولتی و خصوصی وابسته هستند.

اندیشکده های وابسته به دانشگاه یا دولت یا تامین مالی شده، مدل غالب اندیشکده ها     

در این مناطق است.

تنوع فزاینده ای در میان اندیشکده ها در این مناطق از نوع مستقل، وابسته به احزاب     

سیاسی و شرکت ها یا بخش تجاری، وجود دارد.

دانشکده ها برای متنوع کردن پایه های مالی خود، مشاغل و افراد ثروتمند را هدف قرار     

داده اند تا از عملیات و برنامه های اصلی خود حمایت کنند.
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دالیل رشد اندیشکده ها در قرن بیستم و بیست و یکم

انقالب اطالعات و فناوری.    

پایان انحصار دولت های ملی بر اطالعات.    

افزایش پیچیدگی و ماهیت فنی مشکالت خط مشی.    

افزایش اندازه دولت.    

بحران اعتماد به دولت ها و مقامات منتخب.    

جهانی شدن و رشد بازیگران دولتی و غیردولتی.    

نیاز به اطالعات و تحلیل به موقع و مختصر که »در شکل درست، در دستان مناسب،     

در زمان مناسب« باشد.

دالیل کاهش اخیر تعداد اندیشکده های تاسیس شده در سراسر جهان

عدم موفقیت در درک و پاسخگویی به منابع غیر سنتی رقابت.    

عدم اتخاذ فناوری های جدید و استراتژی های بازاریابی و ارتباطات.    

 محیط سیاسی و نظارتی که به طور فزاینده ای با اندیشکده ها، کارشناسان و توصیه های     

سیاستی دشمنی می کند.

کاهش بودجه برای تحقیقات سیاستی توسط کمک کنندگان دولتی و خصوصی.    

تمایل حامیان دولتي و خصوصي به جاي سرمایه گذاري در ایده ها و مؤسسات، به     

سمت بودجه هاي کوتاه مدت و مختص پروژه ها.

ظرفیت نهادی توسعه نیافته و ناتوانی در سازگاری با تغییرات.    

افزایش رقابت از سوی سازمان های وکالت، شرکت های مشاوره انتفاعی، شرکت های     

حقوقی.

اندیشکده ها یک پدیده جهانی هستند، زیرا نقش مهمی را برای دولت ها و جوامع مدنی در 

سراسر جهان ایفا می کنند و به عنوان پل ارتباطی بین دانش )آکادمی) و قدرت )سیاستمداران و 
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سیاست گذاران) عمل می کنند. دولت ها و سیاست گذاران فردی، در سراسر جهان توسعه یافته 

و در حال توسعه، با مشکل رایج استفاده از دانش تخصصی در تصمیم گیری های دولتی مواجه 

هستند.

 سیاستگذاران به اطالعات قابل فهم، قابل اعتماد، در دسترس و مفید در مورد جوامعی که 

بر آنها حکومت می کنند، نیاز دارند. آنها همچنین باید بدانند که سیاست های فعلی چگونه کار 

می کنند، و نحوه تعیین جایگزین های احتمالی و هزینه ها و پیامدهای احتمالی آنها چیست. این 

نیاز رو به گسترش باعث رشد سازمان تحقیقاتی مستقل سیاست عمومی شده است یعنی رشد 

اندیشکده ها.

بخشی از هدف این گزارش مطرح کردن برخی از تهدیدها و فرصت های حیاتی است که 

جامعه اندیشکده در سطح جهان با آن مواجه است. این تهدیدها عبارتند از:

مسائل بیشتر    

بازیگران بیشتر    

رقابت بیشتر    

درگیری بیشتر    

این تهدیدها مجموعه ای از چالش ها را ایجاد می کنند که همه اندیشکده ها با آن روبرو هستند:

چالش های رقابتی    

چالش های منابع    

چالش های تکنولوژیکی    

برای پاسخگویی موثر به تهدیدها و فرصت های ناشی از این محیط جدید چالش برانگیز 

اندیشکده ها باید بر روی »چهارM « تمرکز کنند:

    (Mission( ماموریت
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    (Market( بازار

    (Manpower( نیروی انسانی

    (Money( پول

در بازار جهانی ایده ها، اندیشکده ها نیاز به توسعه مشارکت های ملی، منطقه ای و جهانی 

دارند و در عین حال پلتفرم های جدید و نوآورانه را برای ارائه محصوالت و خدمات خود به 

مخاطبان در حال گسترش اعم از شهروندان، سیاست گذاران و کسب وکارها در سراسر جهان 

ایجاد می کنند.

آینده اندیشکده ها و توصیه های سیاستی

در طول 10 سال گذشته، نیروهایی که محیط سیاستی اندیشکده ها در آن فعالیت می کنند، 

تغییر یافته اند و استراتژی و ساختار بسیاری از اندیشکده ها را بازتعریف کرده اند. این نیروها عمدتًا 

توسط تغییرات در سیاست، نحوه تأمین مالی اندیشکده ها و پیشرفت در فناوری و ارتباطات 

هدایت می شوند. در طول دهه گذشته، پنج روند کلیدی از انقالب صنعتی چهارم سرچشمه 

گرفته است که همه مشاغل و زندگی ما را متحول خواهد کرد. ده سال آینده این نیروها همچنین 

باعث ایجاد اختالالت دیجیتال و سیاسی در سراسر جهان می شوند:

افزایش چشمگیر نرخ تغییرات تکنولوژیکی؛    

هوش      اجتماعی،  شبکه های  اجتماعی،  رسانه های  دگرگون کننده  و  مخرب  قدرت 

مصنوعی و مه داده )بیگ دیتا)؛

افزایش سرعت اطالعات و جریان های سیاست؛    

سونامی اطالعات جهانی؛ و    

وابستگی متقابل اطالعاتی و ظهور جنگ اطالعاتی.    

شبکه های انسانی و دیجیتالی که دائماً توسط فناوری های جدید تقویت می شوند، هم حجم 
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و هم سرعت جریان اطالعات را در سراسر جهان افزایش می دهند. این واقعیت های جدید 

مدیریت و دستکاری حجم عظیمی از داده ها را ممکن می سازد. از همین رو تجارت، سیاست و 

سیاست های عمومی را مختل می کنند. در این محیط جای تعجب نیست که محصوالت، ایده ها 

و موسسات سنتی برای چیزهای ظالمانه و عجیب نادیده گرفته شوند. این نیروها یک بازار 

جهانی شلوغ و رقابتی از ایده ها و توصیه های سیاستی ایجاد کرده اند که چالش های استراتژیک و 

عملیاتی جدید و بسیار چالش برانگیزی را برای اندیشکده ها ایجاد می کند.

طبقه بندی 2020 براساس جغرافیا

جغرافیای اندیشکده ها در طبقه بندی 2020، به هشت منطقۀ جنوب صحرای آفریقا، آمریکای 

مرکزی و جنوبی، ایالت متحده آمریکا، آسیا، چین، هند، ژاپن و جمهوری کره، آسیای جنوبی و 

اقیانوسیه، اروپای مرکزی و شرقی، اروپای غربی تقسیم شده است.

1  اندیشکده های برتر در جنوب صحرای آفریقا

2- اندیشکده های برتر در آمریکای مرکزی و جنوبی: این دسته شامل بخش مرکزی 

و جنوبی قاره آمریکا، از جمله ایالت های کارائیب اختصاص دارد. این تعریف شامل 

کانادا، مکزیک و ایاالت متحده نمی شود. 

3  اندیشکده های ایالت متحده آمریکا

4   اندیشکده های برتر آسیا: این دسته به موسسات پیشرو در آسیای مرکزی و 

منطقه قفقاز، یعنی افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، 

تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اختصاص دارد. اگرچه روسیه از نظر جغرافیایی تا 

منطقه آسیای مرکزی گسترش یافته است، اما برای اهداف این رتبه بندی بخشی از این 

منطقه محسوب نمی شود.

5  اندیشکده های برتر در چین، هند، ژاپن و جمهوری کره: دسته قبلی »اندیشکده های 
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برتر در آسیا« به منظور جلوگیری از حضور بیش از حد در منطقه توسط اندیشکده ها در 

چین، هند، ژاپن و جمهوری کره مورد بازبینی قرار گرفت. بنابراین، یک دسته جداگانه 

برای اندیشکده های برتر در چین، هند، ژاپن و جمهوری کره ایجاد کردیم.

دسته شامل  این  اقیانوسیه:  و  آسیای جنوب شرقی  در  برتر  های  اندیشکده    6

مالزی،  ماکائو،  اندونزی، الئوس،  کامبوج،  برونئی،  بوتان،  بنگالدش،  اندیشکده های 

مالدیو، مغولستان، نپال، کره شمالی، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، سریالنکا، تایوان، تایلند 

و ویتنام.

7- اندیشکده های برتر در اروپای مرکزی و شرقی: این دسته شامل اتاق فکر در 

بالروس، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، استونی، فنالند، 

مجارستان، کوزوو، لتونی، لیتوانی، مقدونیه، مولداوی، مونته نگرو، لهستان، رومانی، 

روسیه، صربستان، اسلواکی، اسلوونی و اوکراین.

8- اندیشکده های برتر اروپای غربی: این دسته شامل اندیشکده های آندورا، اتریش، 

بلژیک، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، 

مالت، موناکو، هلند، نروژ، پرتغال، سن مارینو، اسپانیا، سوئد، سوئیس، بریتانیا و واتیکان

طبقه بندی 2020 بر اساس حوزه تحقیق

حوزه تحقیقات طبقه بندی شده 2020، شامل پانزده فعالیت تحقیقاتی است که در ادامه 

تعریف هر یک از این حوزه ها آمده است:

استقالل  نشان دهنده  برتر شفافیت و حکمرانی خوب: شفافیت  اندیشکده های    1

اندیشکده ها است. سازمان های غیردولتی و اندیشکده هایی وجود دارند که در واقع به 

نفع دولت یا افراد و شرکت های خاصی هستند که آنها را تأسیس کرده اند. رابطه ویژه ای 

بین سرمایه گذاران و اندیشکده ها وجود دارد که استقالل و ارزش بی طرفی را که ما 
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معتقدیم اندیشکده ها باید داشته باشند، را مخدوش می کند.

2  اندیشکده های برتر دفاعی و امنیت ملی: این بخش به نهادهای پیشرو دفاعی و 

امنیت ملی جامعه جهانی اختصاص دارد. اندیشکده های برتر در این دسته، پژوهش های 

نوآورانه و تحلیل های استراتژیک برتر از سیاست های امنیت ملی، نظامی و دفاعی ارائه 

می کنند. این موسسات نه تنها در توسعه ابتکارات سیاستی جامع برای مشتریان تجاری 

و دولتی تالش می کنند، بلکه انتشارات آموزشی را به راحتی در دسترس عموم قرار 

می دهند. 

دسته،  این  برتر  اندیشکده های  داخلی:  اقتصادی  سیاست های  اندیشکده های    3  

پژوهش های برتر، نوآورانه و تحلیل های استراتژیک از سیاست های اقتصادی داخلی را 

ارائه می کنند که طیف وسیعی از موضوعات از جمله: عرضه پول و نرخ بهره، اقتصاد 

کالن و خرد، تجارت و سرمایه گذاری و حوزه های مختلف اقتصادی دیگر که بر دولت 

تاثیر می گذارد، را در بر می گیرد. 

4  اندیشکده های سیاست آموزشی: اندیشکده های برتر در این دسته، پژوهش های 

نوآورانه و تحلیل های استراتژیک برتر در رابطه با مسائل آموزشی را به سیاست گذاران 

و مردم ارائه می کنند.

5  اندیشکده های سیاست انرژی و منابع: اندیشکده های برتر در این دسته، تحقیقات 

و تحلیل های استراتژیک و نوآورانه برتر را در مورد مجموعه گسترده ای از موضوعات 

مرتبط با انرژی و منابع مانند: توسعه انرژی، تولید، توزیع ارائه می کنند.

پژوهش های  دسته،  این  در  برتر  اندیشکده های  زیست محیطی:  اندیشکده های    6

نوآورانه و تحلیل های استراتژیک برتر در مورد موضوعات مختلف زیست محیطی با 

اهمیت جهانی ارائه می کنند.

7  اندیشکده های سیاست خارجی و امور بین الملل: اندیشکده های برتر در این دسته، 
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پژوهش های نوآورانه و تحلیل های استراتژیک برتر مربوط به امور جهانی، دیپلماسی، 

سیاست بین الملل و سیاست های اقتصادی را در سطوح داخلی و بین المللی ارائه می کنند.

دسته،  این  در  برتر  اندیشکده های  بومی:  بهداشت  سیاست های  اندیشکده های    8

تحقیقات و تحلیل های استراتژیک و نوآورانه برتر را در مورد موضوعات مرتبط با 

خدمات و اهداف بهداشت بومی در کشور مربوطه ارائه می کنند.

9  اندیشکده های سیاست جهانی بهداشت: اندیشکده های برتر در این دسته، تحقیقات 

نوآورانه و تحلیل های استراتژیک برتر را در مورد موضوعات مرتبط با مسائل بهداشتی 

و چالش هایی که جامعه جهانی با آن مواجه است، ارائه می دهند.

10   اندیشکده های توسعه بین المللی: اندیشکده های برتر در این دسته، پژوهش های 

نوآورانه و تحلیل های استراتژیک برتر را در مورد چالش ها و مسائل توسعه ای که 

جامعه بین المللی با آن مواجه است، مانند: کشاورزی، رشد، فقر، نابرابری، بشردوستانه 

و موضوعات مختلف مرتبط با توسعه ارائه می کنند.

11  اندیشکده های سیاست های اقتصادی بین المللی: اندیشکده های برتر در این دسته، 

با  را در مورد موضوعات مرتبط  برتر  استراتژیک  نوآورانه و تحلیل های  تحقیقات 

سیاست های اقتصادی بین المللی، مانند: جهانی شدن، امور مالی بین المللی، تجارت، 

سرمایه گذاری، توسعه و موضوعات مختلف دیگر مرتبط با اقتصاد جهانی، ارائه می کنند.

12  اندیشکده های علم و فناوری: اندیشکده های برتر در این دسته، پژوهش های 

نوآورانه و تحلیل های استراتژیک برتر درباره موضوعاتی از قبیل نوآوری و مخابرات 

گرفته تا انرژی، آب و هوا و علوم زیستی ارائه می کنند.

13  اندیشکده های سیاست اجتماعی: اندیشکده های برتر در این دسته، پژوهش های 

نوآورانه و تحلیل های استراتژیک برتر را در مورد موضوعات مرتبط با طیف گسترده ای 

از مسائل و چالش های اجتماعی مانند: مراقبت های بهداشتی، خدمات انسانی، عدالت 
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کیفری، نابرابری، آموزش، جرم و جنایت، عدالت، مهاجرت، فقر و سایر موضوعات 

مختلف مرتبط با سیاست اجتماعی، کار ارائه می کنند. 

14  اندیشکده های امنیت آب: اندیشکده های برتر در این دسته، تحقیقات نوآورانه و 

تحلیل استراتژیک برتر را در مورد سیاست های عمومی در ارتباط با امنیت آب ارائه 

می کنند، که به عنوان »دسترسی مطمئن به مقدار و کیفیت قابل قبول آب برای سالمت، 

معیشت و تولید، همراه با سطح قابل قبولی از خطرات مرتبط با آب« تعریف شده است. 

امنیت آب همچنین ظرفیتی برای تضمین دسترسی به کمیت و کیفیت مناسب آب برای 

حفظ معیشت، سالمت مناسب و توسعه اجتماعی اقتصادی مردم در سراسر جهان 

است.

15  اندیشکده های امنیت غذایی: اندیشکده های برتر در این دسته، تحقیقات نوآورانه 

و تحلیل های استراتژیک برتری را در مورد موضوع امنیت غذایی ارائه می کنند. این 

شامل دسترسی به غذای کافی، ایمن و مغذی برای حفظ کیفیت زندگی سالم و توسعه 

اجتماعی و اقتصادی جوامع است. امنیت غذایی به طور کلی بر اختالل یا در دسترس 

نبودن منابع غذایی حیاتی به دلیل عوامل خطر مانند: خشکسالی، اختالل در حمل و 

نقل، کمبود سوخت، بی ثباتی اقتصادی، و درگیری های ملی و داخلی متمرکز است.

شاخص و معیارهای رتبه بندی اندیشکده ها

1  کیفیت و تعهد رهبری اندیشکده.

2  کیفیت و اعتبار کارکنان اندیشکده.

3  کیفیت و شهرت تحقیق و تحلیل تولید شده.

4  توانایی جذب و حفظ دانشمندان و تحلیلگران نخبه.

5  توانایی جذب و حفظ دانشمندان و تحلیلگران نخبه.

6  کیفیت، تعداد و میزان انتشارات آن.
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7  تأثیر تحقیقات و برنامه های یک اندیشکده بر سیاست گذاران و سایر بازیگران 

سیاست.

8  شهرت نزد سیاستگذاران )شناخت نام مرتبط با موضوعات یا برنامه های خاص، 

تعداد جلسات توجیهی و قرار مالقات های رسمی، تعداد گزارش های خط مشی و 

اوراق سفید تولید شده).

9  تعهد نشان داده شده به تولید تحقیق و تحلیل مستقل.

10 دسترسی به نهادهای کلیدی.

11  توانایی گردهمایی بازیگران کلیدی سیاست و ایجاد شبکه ها و مشارکت موثر با 

سایر اندیشکده ها و بازیگران سیاست.

اینترنتی، جلسات  بازدیدهای  12  خروجی کلی سازمان )پیشنهادهای خط مشی، 

توجیهی، نشریات، مصاحبه ها، کنفرانس ها و کارکنان معرفی شده برای پست های 

رسمی).

13  استفاده از تحقیقات، پیشنهاد سیاست و سایر محصوالت.

یا  قانون  تهیه  14  سودمندی اطالعات سازمان در مشارکت عمومی، کار وکالت، 

شهادت، تهیه مقاالت دانشگاهی یا ارائه، و انجام تحقیق یا تدریس.

15  توانایی استفاده از رسانه های الکترونیکی، چاپی و جدید برای ارتباط با تحقیقات 

و دستیابی به مخاطبان کلیدی.

16  شهرت رسانه ای )تعداد حضور در رسانه ها، مصاحبه ها و نقل قول ها).

 17  امکان استفاده از اینترنت از جمله ابزارهای رسانه های اجتماعی، برای تعامل با 

سیاست گذاران، روزنامه نگاران و مردم.

18  وب سایت و حضور دیجیتال. کیفیت، دسترسی و نگهداری موثر از حضور وب 

سازمان و همچنین کیفیت و سطح ترافیک دیجیتال و تعامل )تعداد بازدیدکنندگان از 
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صفحه، زمان صرف شده در صفحات و »الیک« یا فالوور).

19  سطح، تنوع و ثبات بودجه. توانایی یک سازمان برای بسیج منابع مالی برای حمایت 

و حفظ اندیشکده در طول زمان الزم است. )وقف، حق عضویت، کمک های مالی 

ساالنه، قراردادهای دولتی و خصوصی و درآمد کسب شده).

20  مدیریت و تخصیص مؤثر منابع مالی و انسانی. توانایی یک اندیشکده برای مدیریت 

موثر پول و افراد خود به طوری که آنها خروجی های با کیفیت باال تولید کنند که حداکثر 

تأثیر را داشته باشند.

21  توانایی سازمان در اجرای موثر شرایط هدایا، کمک های مالی و قراردادهای 

دولت)ها)، افراد، شرکت ها و بنیادهایی که از اندیشکده حمایت مالی کرده اند )مدیریت 

مالی).

آمار 2020 اندیشکده های جهان

منطقهتعداد اندیشکده

اروپا2932

آمریکای شمالی2397

آسیا3389

آمریکای جنوبی و مرکزی1179

جنوب صحرای آفریقا679

خاورمیانه و آفریقای شمالی599

جمع11175

کشورهای دارای بیشترین تعداد اندیشکده

در این جدول، ایران رتبه 21 را با 87 اندیشکده فعال کسب کرده است.
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اندیشکده های  ایرانی در لیست منتشرشده 2020:

موسسه مطالعات اقتصادی و بین المللی راوند )ایران)    

    (IFRI( موسسه تحقیقات فرانسه در ایران

موسسه مطالعات سیاسی و بین المللی    

    (CENESTA( مرکز توسعه پایدار

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران     

    (AREEO( سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

موسسه ملی تحقیقات تغذیه و فناوری غذایی    
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پیوست سه
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دپارتمان فرهنگی  بر  -این گزارش توسط  تعاون و  اندیشکده  اجتماعی 
اساس مباحث مطرح شده در نشست علمی با عنوان »نسبت اسالم و  

از ساعت    1399.  9.  27تعاون« تهیه شده است. این نشست در تاریخ  
با حضور اساتید و خبرگان حوزه تعاون به صورت     17:00الی    14:30

 ردید.  مجازی و حضوری برگزار گ

 

 گیری نشست:  علت شکل

اجتماعی این نشست را با ارجاع به دو هدف اصلی  -دپارتمان فرهنگی 
 نظران، محققین صاحب  با  مؤثر تعاملتعریف شده در اساسنامه شامل:  

و حوزه پردازانایده  و و  تعاون  گفتمان   برای تعاون  فرهنگ بازتولید 
ایران، برگزار نمود. عنوان این نشست با عنوان »نسبت تعاون و   جامعه

سند گفتگوی سیاستی حاضر، مستخرج از آن به پیوست  اسالم« است و  
 صورتجلسه آن تنظیم شده است.
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 مسأله 
ها،  دهد، در قالب روایت هایی کاربردی برای حیات اجتماعی بشر ارائه می آیینی جامع که آموزهامر تعاون در اسالم به عنوان  

های حفظ  احادیث و آیات قرآن مورد تاکید قرار گرفته است. در مکتب اسالم، تعاون در وهله اول، به عنوان یکی از ضرورت
شود. همچنین وجه دیگر اهمیت تعاون در اسالم،  مطرح می  نظم جامعه و ابزاری کارا در جهت ایجاد مساوات پایدار در جامعه

 تنظیم روابط اقتصادی با برقراری تعادل در نظام عرضه و تقاضا است.  
و  ها در سراسر دنیا با قدمتی بیش از یک قرن مطرح است. کارایی  المللی در قالب تاسیس تعاونیتعاون نیز به عنوان هدفی بین

داری و سوسیالیستی  سیاسی مختلف اعم از سرمایه-های اقتصادی بدان جا است که در هر یک از نظام تا  انعطاف مدل تعاونی  
  کننده، تولیدکننده، اعتباری و ... موفق عمل کرده برای پاسخگویی به نیازهای جامعه هدف در انواعی چون: کارگری، مصرف

 .  است
های  محور اسالمی، با تمرکز بر توده مردم در نقش ستر رویکرد جامعهتواند در برسد تعاون مینظر می   بنا بر آنچه گذشت، به

بستر مناسب ایجاد  کننده، امکان مشارکت در امر تولید و نظارت بر توزیع ثروت را برای همگان فراهم آورد.  تولیدکننده و مصرف
درصدی برای تعاون    25که سهمی    برای تحقق این مهم در ابعاد اجتماعی و اقتصادی در بستر نظام جمهوری اسالمی ایران 

های مبنایی از جمله: بررسی نسبت امر تعاون و اسالم است. بدین سبب نشستی با مشارکت  در اقتصاد قائل است، نیازمند بحث
اساتید و فعالین حوزه تعاون در پاسخ به سوال چیستی نسبت تعاون و اسالم برگزار گردید. در این نوشتار برآنیم تا به مرور  

 ها و مباحثات مدعوین بپردازیم.  نرانیسخ
شود که نسبت  تعاون و جایگاه آن در اسالم هم زمانی مشخص میدر پاسخ به سوال فوق، دکتر حسین نجابت معتقد است که 

  . گرفتنددر نظر  ای  ، مدل استحالهی تبیین این برخورد تمدنی نیز برامدل نظری خود را  داری مشخص شود.  ما با نظام سرمایه
ها در جهان، برای نهادینگی تعاون در نظام  دکتر احمدعلی یوسفی نیز اعتقاد دارند که با ارجاع به تاریخ پر فراز و نشیب تعاونی 

اقتصادی باید با فراهم آوردن الزامات ساختاری، مبنایی جدید برای اجرایی شدن آن فراهم آوریم. و در نهایت دکتر سید سعید  
تواند با چیره نمودن نیازهای  ز بر این باور است که تعاونی بهترین ساختار توزیع ارزش افزوده است، چرا که میزاهد زاهدانی نی

 کننده، زمینه برابری را در سپهر اجتماعی و اقتصادی در بستر جامعه اسالمی فراهم آورد. مصرف

 
 نسبت اسالم با تعاون چیست؟ له نشست: أمس

 اسالم، نظام اقتصادی داریم؟ یا خیر؟ آیا اساسا در  دکتر نجابت: 
 کند؟ این نظام چه نوع نسبتی با تعاون پیدا می

 م؟ینگاه کن دی چگونه با ی مباحث اسالم  به دن ی رس ی را برا ی بحث تعاون دکتر یوسفی: 
 چه قدر است؟ دی از تول ه یکار و سرما ی رویسهم دو عامل مهم ن

 ست؟ یچ یاقتصاد های انواع نظام گر یبا د  یتفاوت نظام تعاون 
 های اقتصادی در چیست؟ تفاوت نظام : ی دکتر زاهد زاهدان

 نظام اقتصاد اسالمی چیست؟ و چه نسبتی با تعاون دارد؟ 
 
 3 



772

4 

 نسبت تعاون و اسالم 
 

 99آذر - 02شماره 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Conceptual Framework 

 های سیاستی گزینه 
 فرهنگی جانبه دولت در ابعاد قانونی، مالی و افزایش حمایت همه -
 های بومی ایرانی با تاکید بر مولفه -سازی امر تعاون در بستر فرهنگ اسالمی تمرکز بر نهادینه -

 

 مالحظات اجرایی 
 جلسه  الف( مرتبط با برگزاری و تنظیم صورت

 نترنتیا  یقطع  یضعف و در موارد- 
 اتصال همزمان چند کاربر  ی برا ف یضع ی بانیپشت- 

 ب( ارائه برخی پیشنهادات در راستای موضوع نشست  
 های جهانی« برگزاری نشستی با موضوع »احصاء دستاوردهای اقتصاد اسالمی در جهت تبیین نظام -

 جلسه پیوست یک: صورت
 دکتر فتوتیان: 

فعالین این حوزه که نقش مهمی  اجتماعی را با حضور سه تن از اساتید و -اولین پنل تخصصی حوزه تعاون، با رویکرد فرهنگی
کنیم. این نشست در دو قسمت شامل: بخش اول، سخنرانی اساتید به  اند، برگزار میدر تدوین اسناد باالدستی تعاون داشته

ترتیب دکتر نجابت، دکتر یوسفی و دکتر زاهد هست و بخش دوم هم شاهد گفتگوی اساتید و پرسش و پاسخ با مخاطبان  
 خواهیم بود. 

 نجابت:  دکتر

محور  ها و رویکردهای تعاونکلیت بحث این هست که بین دو حوزه تعاون و اسالم چه نوع نسبت و تناسبی وجود دارد؟ یا دیدگاه
کنم. برای هر بحث علمی الزم است که ابتدا مبانی  چه نسبی با اسالم دارند؟ در اینجا دو سه مطلب مقدماتی را عرض می

به روشنی بیان شود و سپس به ارتباط آنها با اسالم و فقه پرداخته    1ابتدا باید چارچوب مفهومی   علمی پاالیش شوند. بنابراین
شود، یعنی اصولی که ما آنها را قبول داریم و نظرات خود را بر آن مبانی  ها اصول موضوعه هم گفته میشود. به این چارچوب 

 کنیم.  مطرح می

تواند در مناسبات اجتماعی و اقتصادی دخالت  پذیریم که مکتب تعاون مییم و می بر این اساس، ما مبانی اسالم را قبول دار
ای استوار هستند. خب ما اینجا چارچوب بحث حاضر را  ها بر یک پایهداشته باشد. جالب توجه است که بدانیم که این مناسبت
 دهیم.  نگاه دینی و کمی فراتر از آن، یعنی نگاه تمدنی قرار می

اینجا مب البته تمدندر  تمدنی است.  نگاه  ما  به اصطالح تمدن غربی  نای بحث  های دیگری هم هستند و تمدن غالب هم 
خواهیم تمدن  کنیم. بنابراین ما می ای است که در مواجهه با این تمدن غربی زندگی میباشد. اکنون فضا و زمان هم به گونهمی

کنیم. البته باید تاکید کنم که نگاه  واردی مثل اقتصاد اسالمی را ایجاد میجدیدی در برابر این تمدن موجود غربی ایجاد کنیم. م
پذیریم که کسی بگوید: مناسباتی از قبیل تعاون ارتباطی به چارچوب مفهومی ما  سکوالر برای ما اهمیتی ندارد. پس ما نمی 

 یافته علمی دارند.  ها یک انسجام کامال سازمانندارد. همه این

 

 3 
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2 One man, One vote 

نهضت  داری در اوج خود بوده و سوسیالیسم هم وجود داشت.  پیدایش حوزه تعاون از نظر تاریخی، زمانی هست که سرمایه
های  کند. شرکتگیری میداری موضعباشد و کامال مقابل سرمایه کند که شکلی پیشرفته از نظام سوسیالیستی میتعاون ادعا می

تعاونی که نماد این نهضت هستند، یکسری قواعد و قوانینی دارند، از جمله: هر کسی هر تعداد سهام در اختیار داشته باشد، فقط  
داری و  های تضامنی، سرمایه. این تفاوت بزرگی است که تعاونی با دیگر انواع شرکت2خواهد داشتگیری  یک رای در تصمیم

هر مقدار که    -چه حقیقی و چه حقوقی  –ها صاحبان سرمایه هر مقدار که سهام در اختیار داشته باشند  ... دارد. در این شرکت
اما در نهضت تعاون سود حاصله قواعدی دارد.    سرمایه را در اختیار داشته باشند، امکان شراکت در مدیریت  خواهند داشت. 

داری نیست. حضور  دهند و مثل سرمایهاختصاص می   – شکل خاصی از توزیع    –درصدی را به آموزش، اداره تعاونی و توزیع  
مصرف و چه اعتبار فعالیت  ها در انواع مختلف: چه توزیع، چه تولید، چه  ای دارد. تعاونیهای شرکت آداب ویژهافراد در فعالیت 

 کنند. حضور افرادی که در فعالیت و تشکیل یک تعاونی نقش داشتند، این موضوعیت دارد.  می

گاه به اوج خودش و  داری را داشت. این نهضت هیچگیری ادعای اصالح و مقابله با نظام سرمایه نهضت تعاون در ابتدای شکل 
 ادعایی که داشته نرسیده است.  

ها داریم و قواعد بسیار متقن، مشخص و متعیّنی  هم این مفاهیم اقتصادی وجود دارند. تعابیری که در مورد شرکتدر اسالم  
شود، اگر کسی  شود: شرکت عقد جایز است، به این معنی که وقتی یک شرکتی تشکیل میدارند. در اینجا گاهی گفته می 

خروج اما قواعدی دارد. مثال اگر یک شرکت منحل شده، باید مایملک    گیری آزاد است، این خواست از آن خارج شود، در تصمیم
آن شرکت بین افراد تقسیم شود. در حالتی که متضرر نشده و اعضاء بخواهند، باید شرکتی جدید ایجاد شود. باید بدانیم که این  

 گیری باید به اجماع رسیده و همه راضی باشند.  تصمیم

ها وجود دارد؟ خب یک طرف معارف اسالمی هست و طرف دیگر هم اصول نهضت  و شرکتحاال چه نسبتی بین اصول تعاون  
تعاون وجود دارد. واقعا نسب این دو چیست؟ پاسخ به این سوال مستلزم این است که یک قدم به عقب برویم. من اگر بخواهم  

ام. در اسالم این  این موضوع اشاره کرده  از تعاون دفاع کنم، یا خرده بگیرم نسبت به دیدی که از اسالم داریم، به یک طرف 
ها  طور نیست که هر کسی هر چه قدر سهام داشت، تنها یک رای داشته باشه، اما در تعاونی این طور است. در توزیع سود تعاونی 

ای  هر یک قواعد ویژه ها از قبیل اعتبار، تولید، توزیع و ... را بررسی کنیم،اند. اگر بخواهیم انواع تعاونیقواعدی را تنظیم کرده
ها نکات افتراقی هست که ما را از شرایط عینی به اقتصاد اسالمی نزدیک  کند. این دارند. اسالم هم قواعد خود را فرض می

کند. پس هر  کند که برای همه فرصت برابر عرضه میکند. مشارکت عمومی هم اهمیت زیادی دارد. نهضت تعاون ادعا میمی
است و همه برای همه هستند. به یاد داشته باشیم که هم تعاون هم    های تعاونی تولید شود، برای همه تچیزی هم که در شرک

ادعا میسرمایه دو  برای همه عرضه میداری، هر  و  دارند  تولید  گفته میکنند که  گاهی  ما هم  در کشور  اگر  کنند.  شد که 
شارکت و توزیع سود مهم است. در اسالم هم که قواعد خاصی وجود  داری بیاد و سود تولید کند. اما در تعاون نسبت مسرمایه

 دارد. خب االن سوال اینجاست که چه طور میشه نسبتی بین اسالم و تعاون تعریف کرد؟ 
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نکه  ـرایانه، اول ایـ گشود. در یک نگاه واقع هایی دارند که در اسالم نیز تامین میها ویژگیتعاونی
ی شاید  ـ هان، به یک نظامی که حتـ اکم بر جـ داری حایهـ تواند ما را از یک نظام سرم یـ تعاون م 
ای برای گذار از مجموعهتواند کند. اما نهضت تعاون میهای دقیق آن را ندانیم، منتقل میشاخص

 داری به نظام مطلوب تدارک ببیند.سرمایه

 

داری است. برای ما که میخواهیم  باید توجه داشت که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام حاکم بر جهان، سرمایه 
الم، باید بدانیم که این مهم  نظام جدیدی را ایجاد کنیم و به اصطالح دخالت کنیم در نظام اجتماعی و در فرهنگ تعاون و اس

شود و تعاون هم جایگزین نخواهد شد،  داری از صحنه خارج نمیدهد. در واقع با انقالب، سرمایه تنها در قالب استحاله رخ می
های مختلفی  قرن غرب از فراز و نشیب   6کنیم. نزدیک به  سازی را یادآوری  چون جنس این تغییر طوالنی مدت است. تمدن

قرن،   6گوییم  سازیم، مدت زمان زیادی را نیاز دارد، نمیبینیم. خب این تمدنی که ما میشد، آن چیزی که امروز میگذشت و 
های  ولی زمان زیادی را نیاز دارد تا بتواند آن تمدن را دچار استحاله کند. پس یک حرکت انقالبی نیست. ابتدا باید به شاخص 

آن موارد اساسی را دچار استحاله کند. اگر این چنین باشد، آن زمان جابجایی صورت  اصلی آن تمدن دست پیدا کند و سپس  
 گیرد.  می

داری به تعاونی، در زمان حاضر امکان تحقق  اگر بخواهیم که نهضت تعاون تبدیل شود به یک مرحله گذار واقعی از سرمایه 
نظام تعاون موفقی نداریم، این است که ما باید سازوکاری    اینکه ما  - منهای روابط انسانی و جزییش–ندارد. یکی از دالیل مهم  

توانند  پا هم میتوانند، شرکت کنند. افراد خردهکنیم و آن را مشارکت عمومی بنامیم. در واقع همه میها تعریف میرا برای تعاونی 
 پا }شرکت کنند{ و سپس تعاونی خود را تشکیل دهند. با سرمایه خرده

داری رقابت کنند.  گوییم باید با نظام سرمایهها{ این است که مییابی تعاونیترین عامل }ارزمهم
رکت ـ های نسبتا قابل قبول، شین ایدهـ م با همـ توانیا محکوم به شکست است. ما نمیـ این قطع

داری رمایهـ م که با سـ عد هم این شرکت را رها کرده و توقع داشته باشیـ ت کنیم، بـ تعاونی درس
  داری همهای خرد نمیتواند موثر باشد، حتی سرمایهآوری سرمایهکنند. خب صرف ایده جمع رقابت 

 کند.  بورس حل می با سازوکارهایی همچون [ ]این مشکل را

داری است.  اینکه در کشور ما، تعاون محقق نشده، بخاطر این است که بخشی از قوانین اقتصادی حاکم، برگرفته از نظام سرمایه 
ها بوده است. ما اگر بخواهیم نظام تعاونی در این کشور رشد  فق عمل کرده، مورد حمایت حکومتهرکجا که نهضت تعاون مو

های اقتصادی باید در تعاونی  درصد از فعالیت  25ها باید حامی آن باشند. رهبر معظم انقالب فرمودند که  کند، قوانین و برنامه
 درصد هست.   5شکل بگیرد. اما من با تاسف عرض کنم که حتما کمتر از  
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 بندی: جمع
های خاص خود را دارد و ما هم اقتصاد اسالمی داریم که آن هم شرایط خاص خودش را دارد. در درک  نهضت تعاونی ویژگی

داری هست، حداقل مستلزم  گذار با نظام تعاون از وضعیت موجود که کامال سرمایهنسبت بین این دو باید توجه داشت که برای  
های تعاونی محکوم به شکست  های اسالمی هست. در غیر این صورت نظام تعاون و شرکتدفاع مقطعی کشورها و نظام

 هستند.  

 دکتر فتوتیان: 

محور بود: اول اینکه ایشان مبانی نظری و چارچوب  ضمن عرض تشکر از دکتر نجابت، باید عرض کنم که بحث ایشان در دو 
اگر   بود که  این  نکته دیگر هم  پرداختند.  تعاون  بین اسالم و  به نسبت  تمدنی  با یک رویکرد  و  را روشن کردند  بحث خود 

ت ما  شود که نسبداری را یک وجه در تمدن غرب در نظر بگیریم، تعاون و جایگاه آن در اسالم هم زمانی مشخص میسرمایه
ای  داری مشخص شود. همچنین مدلی را هم که برای تبیین این برخورد تمدنی انتخاب کردند، مدل استحالهبا نظام سرمایه 

داری را در تمدن اسالمی هضم کنیم. این در بستر یک روند بسیار کند و تدریجی  بود. بر این اساس باید با اهرم تعاون، سرمایه 
 ک ضرورت ساختاری دارد و آن نگاه حمایتی دولتی هست.  اتفاق افتاده و این هم خود ی

 دکتر یوسفی: 

کنم. من در تکمیل نکات دکتر نجابت، با یک  بنده بحثی را در خصوص جایگاه تعاونی در نظام اقتصادی اسالم عرض می
ه مباحث اسالمی  کنم. سوال این هست که اساسا بحث تعاونی را برای رسیدن برویکرد تاریخی و مکتبی بحث را آغاز می

 چگونه باید نگاه کنیم؟  

مستحضرید که ما در اقتصاد تابع تولید داریم. بر این اساس تولید تابعی از نیروی کار و سرمایه  
هست. حتی با وجود عوامل دیگری مثل مدیریت و تکنولوژی هم باز این دو عامل نیروی انسانی و 

ر نظام تولید این سوال پیش آمد که نیروی کار  سرمایه اهمیت دارند. بعد از رنسانس و پیشرفت د
 مند شوند؟  و صاحب سرمایه در سطح ملی چه سهمی از آن تولید را باید بهره

داری در چارچوب مباحث سکوالری که داشت، مبانی خود را در بحث اصالت فرد، مالکیت خصوصی مطلق، ازادی  نظام سرمایه
مداخله دولت در روابط اقتصادی عمال به این سمت برد که آن محصول تولیدی    مطلق اقتصادی، رقابت آزاد اقتصادی و عدم

مال سرمایه و صاحب سرمایه هست و نیروی کار باید به دستمزد ثابت اکتفا کند و مابقی هم مال صاحب سرمایه هست. در  
ی کار هستند، که توسط صاحبان  دوران رونق اقتصادی هم منافع برای صاحب سرمایه است. در دوران رکود هم باز این نیروها

 خور حاکمیت و یا مردم باشند. شوند و باید صدقهسرمایه باز هم از چرخه کار خارج می
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، شخص مورد اجاره اجیر )حقوق خصوصی( .  2.  دهد، کسی که خود را برای کاری به دیگری اجاره میاجیر )فقه(.  1  :جیر ممکن است در دو معنای زیر به کار رفته باشد 3

 در عقد اجاره 
ها به میان نیامده است و در نتیجه حکم  د و در روایات سخنی از آنگویند که پیشینه نداربه مسائل نوظهور در هر موضوعی می فقهامسائل مستحدثه در اصطالح   4

در شده، اما با ها صاننیز درباره آ حکم شرعیای که در هر موضوعی مطرح شده، به طوری که قبال وجود داشته و  به مسائل تازه  . همچنینشرعی درباره آنها وجود ندارد
مشاهده شده   ، د )ویکی فقه شورود، مسائل مستحدثه گفته میدگرگون شدن روابط حاکم بر جامعه و تغییر برخی از صفات آنها، حکم شرعی دیگری درباره آن انتظار می

 (. 1399در بهمن ماه 

داری  نظام سرمایههای  کنم. اینها اتفاقاتی بود که در نتیجه عملکرد به چارچوب میالدی اشاره می  2008و    1929من اینجا به رکود  
داری درست کرده  رخ داد. نهادهایی متناسب با این بحران در عرصه اقتصادی طراحی کردند. با توجه به مشکالتی که نظام سرمایه

های  باشد. مالکیت هم ناشی از انگیزهداری هست، بحث مالکیت میبود، اعالم کرد که چیزی که باعث این تحوالت در نظام سرمایه 
اد که همه به دنبال منفعت شخصی خود هستند. در اینجا نظام سوسیالیستی گفت که این انگیزه و نظام مالکیتی که به شخصی افر

تواند به افتد و از آنجایی که سرمایه عقیم هست، باید ماحصل تولید برا نیرو کار باشه. این سرمایه عقیم نمیدنبال آن اتفاق می
ی کاری وجود داشته باشد و دولت به نمایندگی از نیروی کار باید مدیریت این منابع را به عهده محصولی تبدیل شود، مگر آنکه نیرو

های خود، هر دو،  بگیرد. هر دو نگاه در طول تاریخ دستاوردها و فراز و فرودهایی را تجربه کردند. اما نسبت به ادعاها و آرمان
اند. البته باید تذکر بدهم که نگاه ما مکتبی است ابناء بشر موفق نبوده هایی شکست خورده هستند، چون هیچ کدام برای کلیه نظام

سال پیش تاکنون فقر   100کنیم. اما شاید این نکات در مورد یک کشور خاص صدق نکند. از های جهانی صحبت میو از میانگین 
 در جهان را به گسترش بوده است.

عامل مهم نیروی کار و سرمایه از تولید چه قدر است؟ اسالم معتقد است که سرمایه  گردم به بحث اولم، باید دید که سهم دو  برمی
ساالری دینی باور دارد و در عرصه اقتصادی به نظریه مردم ساالری اقتصادی دینی اعتقاد دارد. مبتنی بر  عقیم نیست، اما به مردم

بگیرد. منظور من از نیروهای فعال، اعم از نیروهای ماهر، نیمه این نظریه، سرمایه باید در اختیار تمام نیروهای فعال حقیقی قرار  
نیز    3باشند. اساسا نظام اَجیری  ماهر و ساده است. بنابراین نباید سرمایه در انحصار باشد و توفیق نیروهای کار نباید در بند سرمایه

نظام زندگی کند، روزی »من حیث الیحتسب« را  در اسالم مکروه است. روایات و احادیث فراوانی نیز داریم که اگر کسی در این  
بر خودش مسدود کرده است. این مساله در اسالم معکوس میشه. یعنی آن نیروهای حقیقی کار در جامعه هستند، که باید مدیر  

 فرآیند اقتصادی باشند. 

بنا بر  داری و سوسیالیستی است. نظام سرمایه ما باپاسخ ما به سوال اولیه بسیار متفاوت است، نسبت 
ها باید به تقویت جایگاه افراد حقیقی به عنوان نیروی اصیل ما در جامعه کمک  اقتصاد اسالمی، تعاونی

کنند و سرمایه باید در خدمت فعاالن اقتصادی باشد. باید توزیع عادالنه ثروت و درآمد اتفاق بیوفتد. تا  
جامعه ممکن نیست.   آنکنی فقر در زمانی که تولید عادالنه ثروت در یک جامعه اتفاق نیوفتد، ریشه

 تر از فقر نیست.  هیچ چیز هم در اسالم قبیح
 

بخشی بودن چیست؟   3شود، این است که چرا ما اقتصاد را به سه بخش تقسیم کردیم؟ منطق این  حاال سوال دیگری که مطرح می 
اقتصادی، نوع مالکیت متناسب با اون هدف و اصل اسالمی  شود: فعاالن  مولفه روشن می  3هر بخش اقتصادی به اعتقاد بنده با  

های اقتصادی چیست؟ در تعاونی هدف  متناسب با آن هدف. خب بر این اساس باید پرسید که تفاوت نظام تعاونی با دیگر انواع نظام
ه ما در اقتصاد داریم.  فعالیت پیگیری منافع مادی خود و سایر فعاالن اقتصادی است. نوع خاصی از شرکت، نه شرک مصطلحی ک

در نظر بگیریم؟ این یک بحث مهم فقهی است که   4سوال دیگر اینجاست که آیا ما باید تعاونی را به عنوان یک پدیده مستحدثه
 باید در جای خودش ارائه داد.  
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گوییم خب انحصار بد است، پس رقابت خوب است. این  ها دو اصل رفتاری مهم داریم: رقابت و انحصار. ما میما در تعاونی
رقابت بد است و هم  فرمایند: چرا باید یکی را انتخاب کنیم؟ هم  حرف در اسالم غلط است. مرحوم شاه آبادی در این مورد می

های تنازع بقایی دارد. ایشان برای طرح  انحصار. انحصار زائده رقابت است و خود رقابت اصل سبوعیت و درندگی است و اندیشه
کنند. یعنی تعاون درون  کنند. برای این هدف نیز اصل تعاون و رفتار مسئوالنه را مطرح میاین بحث ایده منفعت را مطرح می

کنند. و متناسب با آن هدف نوع مالکیت خاصی را تحت عنوان مالکیت مشاعی  مسئوالنه بیرون مدل را مطرح میمدل و رقابت  
کند. این غیر از مالکیت فراگیری است که در بازار بورس مطرح هست. منظور از فراگیر یعنی  فراگیر و نیمه فراگیر مطرح می 

دگان مالک منابع تولیدی و محصوالت آن باشند. بنابراین نیروی کار  کننهم نیروهای کار و هم صاحبان سرمایه و هم مصرف
 و مالک سرمایه هر دو صاحب سرمایه هستند.  

شود. اصول مبتنی بر  بر اساس سه مولفه فوق، تفاوت بخش تعاونی از غیر تعاونی مشخص می
مالکیت و  گران، صبغه اقتصاد تعاونی که عرض کردم: هدف،فلسفه ایجاد تعاونی، اهداف تعاون

شوند. یکی اصل عضویت  اصل رفتاری. در واقع یکسری اصول اسالمی بر اساس مبانی تعریف می
آزاد و مسئوالنه است. اصل سود متناسب برای سرمایه یعنی سود محدود برای سرمایه. اصل 
-عمدیریت همگانی که ادله فراوانی برای این امور داریم. اصل مازاد برگشتی و اصل آموزش و اطال

 اصل ضروری است.  5رسانی دائمی. ما در کتاب اقتصاد تعاونی در اسالم معتقدیم که این 

کنم که به رغم اینکه نظام جمهوری اسالمی ایران  بنده بر خالف دکتر نجابت که با احتیاط فرمودند، با صراحت عرض می
تماعی ارائه شده به محرومان توسط حاکمیت بوده  خدمات اج  ن خدمات بسیاری را به مستمندان ارائه کرده و من معتقدم بیشتری

نیازمند ریل باید بگم که ما برای اقتصاد انقالب نکردیم، ما  اما  های نظام  ها، ریلهای جدی هستیم. تمام ریل گذاریاست. 
این  سرمایه وارد  و شجاعانه  عالمانه  بایستی  اما  داره،  مهمی  نقش  تعاون  وزارت  عرصه  این  در  است.  باید  داری  عرصه شد. 

داریم و به مردمگذاریریل  ارتش، بسیج و سپاه را  انقالب در کنار  از  بعد  انجام شود. مثال  ساالری دفاعی دینی  های جدید 
 رسیدیم، در عرصه اقتصاد هم باید چنین باشد.  

ش خصوصی مطرود است.  کند، اما بخ طور که بخش تعاونی مبنایی اساسی برای اقتصاد اسالمی فراهم میبه نظر بنده همون
آبادی تعریف بخش خصوصی عرضه شد، ایشون کامال آن را رد کردند.  سال پیش وقتی تعریف بخش خصوصی به آقای شاه  80

شوند که  آقای جوادی آملی بخش خصوصی را سراسر ضاللت و گمراهی دانست. بنابراین زمانی مشکالت اقتصادی ما حل می
-گذاریت باید بگویم که ما هم در تعریف بخش خصوصی و هم تعاونی نیازمند بازتعریف و ریلگذاری کنیم. در نهای از اول ریل

 های جدید هستیم. 
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 دکتر زاهد زاهدانی: 

طور که فرمودند، کار و  کنم. همانمبحث را از یک دریچه دیگری باز میاساتید بزرگوار مباحث اصلی را مطرح کردند. بنده این  
ها  کنند و یا همان مدیریت و تکنولوژی و این قبیل چیزها را هم بگویند، این سرمایه حاال بعضی افراد مواد اولیه را هم اضافه می

است. بنابراین کلیه    ین تقسیم ارزش افزودهکنند. تمام دعواهایی که در اقتصاد هست، بر سر همهمه ارزش افزوده ایجاد می
اند. پس اگر ما فعالیتی کنیم  ها چیزی به ما خواهند داد که ترکیبی تفاوت دارند با آن چیزی که ابتدا بوده مواد اولیه و فناوری

 شود.  ای به دست نیاید، آن فعالیت اقتصادی محسوب نمیکه چیز اضافه

اقتصادی در این است که ما ارزش افزوده را به چه کسی بدهیم؟ در  های اختالف بین نظام
های سوسیالیستی به خیال خودشان  شود، در نظامداری سهم بیشتر به سرمایه داده میسرمایه

دهند و ما طبیعتا در نظام اقتصاد اسالمی معتقدیم که نباید به هر کسی  سهم بیشتر را به کارگر می
 بلکه باید به عدالت توزیع شود.  ای داده شود. سهم ویژه

منظور این هست که در اقتصاد اسالمی، سهم هر کسی که مشارکت در ایجاد ارزش افزوده داشته، باید داده شود. در واقع سهم  
های اقتصادی سه بخش تولید، توزیع  است. ما در نظام  نیروی کار به همان مقداری است که در ایجاد ارزش افزوده نقش داشته 

شوند. در این ساختار  دارها حاکم هر سه بخش میشود که سرمایه داری به نحوی تنظیم میمصرف داریم. مناسبات سرمایهو  
گیرد. اگر  دار قرار می کننده هم زیردست سرمایهفروشم، مصرفتواند بگوید که من فالن کاال را به این قیمت میتولیدکننده می

های سوسیالیستی برای اینکه این نظام  کند. در نظامکننده امکان خرید پیدا میاشد، مصرفدار جنسی در بازار داشته بسرمایه
تواند خود تولیدکننده باشد و  دهیم. دولت میکنیم و به دولت می ها را نفی میاند که مالکیت یک طرفه شکسته شود، ادعا کرده

گفتند ما نمایندگان کارگران در کنترل  می  ها[. ]سوسیالیستکننده برسدهر چه قدر هم که بخواهد توزیع کند تا به دست مصرف
تعاونی سعی کردند که این خالها را از بین ببرند. این مطلوب ما هم هست، ما هم   هاینظام [هستیم. ]در این میان این چرخه 

ها و یا در  کنندهع کردند و گفتند مصرفها از پایین شروبه دنبال این هستیم که مردم بر نظام اقتصادی حاکم باشند. تعاونی
ها بیایند و با هم تشکیل شرکت بدهند: شرکت تعاونی مصرف، تولید و  کنندگان. اینتوزیعتولید، تولیدکنندگان و در توزیع خرد

هم که    دموکراتیک اداره شوند، یعنی هر کسی حق یک رای داشته باشد، هر چه قدر به صورت  [ هم ]بایدها توزیع. این شرکت
گیرد  مراتبی شکل میسرمایه داشته باشد. بنابراین با چنین ساختار دموکراتیکی سهم اقشار پایین رو افزایش دادند. پس سلسله

کنند. پس  کند که برای مصرف، تولید و توزیع سیاستگزاری میهای شهرستانی ادامه پیدا میها تا اتحادیه که از اعضاء تعاونی 
 داری تضمین شود و هم سوسیالیستی بوده و هم مردم در آن دیده شوند.  اند که هم منافع سرمایه غاز کردهها راهی را آتعاونی

نظام از  برخی  و  در  سایپا  فقط  خودروسازی  در  مثال  یعنی  دارد.  وجود  انحصاری  رقابت  نوعی  ما،  خود  خودروسازی  مثل  ها 
توافق کنند که قیمت چه قدر باشد. در مورد نظام تعاون هم باید مدنظر  توانند با هم  دو شرکت می  خودرو هستند. این ایران

داشت که با وجود ایجاد که فرصت عمل برای همه، اما باید مدنظر داشته باشیم که فصل مشترک هر سه نظام، قدرت انحصاری  
نه تولید شود، چه طور توزیع شده  کنند یک کاال چگومدیرانی است که در راس هرم قدرت قرار دارند. آنها هستند که تعیین می

 و در نهایت چگونه مصرف شود.  

 

10 
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5 Robert Owen 

کننده  مصرفها هم باید بر اساس نیاز  گذاری جدیدی اتفاق افتاده و این ریل گردم به حرف حاج آقا که گفتند باید ریل برمی
کننده  دهنده نیست، بلکه این نیاز مردم هست که حاکمیت دارد. در این شرایط شمای مصرفاساس قدرت جهت  [در اینجا]باشند.  

  کنید چه چیزی در بازار باشد. بنابراین نظام اقتصادی حق انتخاب دارید که کدام کاال را خریداری کنید. این شمایید که تعیین می
 شود. بنابراین نظام اقتصادی تعاونی متضمن تامین نیازهای مردم با کیفیت باالست.  مدار میشما اخالق

ها  کنندهدر مقایسه سه نوع نظام فوق، نظام تعاونی به اقتصاد اسالمی نزدیکتر است و این مصرف
 شود. قتصادی میکه حاکم بر نظام ا  [ کنندهمصرف] کنند. اوست هستند که محلی از اعراب پیدا می

 دکتر فتوتیان: 

رسد که بر اساس مباحث تاریخی مطرح شده توسط دکتر زاهد و دکتر یوسفی و با ارجاع به نکات دکتر نجابت، باید  به نظر می
اقتصاد  دانیم که بحث  پرسید که چه نسبتی میان اقتصاد اسالمی با تعاون وجود دارد؟ آیا این را یک امر ذاتی می  ا این سوال ر

رسد که در این بخش  مطلوب اسالمی ما هنوز حضور دارد؟ یا نه بنا به گفته دکتر نجابت، تنها یک دوره گذار هست؟ به نظر می
داری، قسمتی از تولید  بپردازیم، تا این نسبت را بیان کنیم. به هر حال نظام سرمایه  [به این موضوع]تر  تر و پرابلماتیکمتعین

کننده نظام  ها و جنبش تعاون اختصاص داده است. مکانیزم و مدلی هم که در اینجا وجود دارد و تبیینتعاونی سرمایه خود را به  
ها اعم از کمونیستی، سوسیال دموکراسی و ... هم کامال مشخص هستند. اما  باشد. دیگر نظامحاکم است، قابل تشخیص می

 اونی وجود دارد؟ برای ما به عنوان یک نظام نوین دینی، چه نسبتی با تع

 دکتر نجابت:  

کنیم که اقتصاد سه بخش شامل: خصوصی، عمومی و دولتی دارد، در این شرایط وزن هر هر یک را  ببینید ما وقتی ادعا می
داری لیبرال خوانده  داری که در حوزه سیاسی، سرمایهکنیم. عرض بنده این بود که اگر ما یک نهضت سرمایهمشخص می

داری است و در حوزه سیاسی هواداری موضع  ن چیزی است که در واقع تمدن غرب، مدعی اقتصاد سرمایه شود. این هما می
کنند. بعد  باشد و تبعاتی دارد که موضوع بحث حاضر نیست. اینها روابط اجتماعی را در سطح خاصی تنظیم میلیبرالیستی می

و هدفش تولید یک ثروت اجتماعی است. بعد به اسالم  تر شده  نهضت کمونیسم و فراگیرترش سوسیالیسم بوده که کمرنگ
 رسیم.  می

طور که عرض  سوال اصلی بنده این هست که آیا اساسا اسالم مدعی نوع جدیدی از روابط اجتماعی هست؟ یا نیست؟ بله، همان
ممکن است به حوزه    دهد، کهکردم، یک حوزه روابط اجتماعی داریم که مدیریت و اقتصاد و تمام علوم انسانی را پوشش می 

تعاون می از جنبش  وقتی صحبت  داریم.  اجتماعی خاصی  نظام  دقیقا  اسالم  در  ما  بله.  کند.  ترکیبی هم سرایت  شود،  علوم 
اقتصادی، تعاونی در انواع تولید،    [ عرصه]در   [این نظام]هم ادعای تنظیم یک نظام اجتماعی را دارند.    5سردمدارانی چون اوون

تر شده،  شود. اما دقت بفرمایید، گفته شد جنبش. یعنی اگر اینگونه رفتار کنید، توزیع ثروت عادالنهمصرف، توزیع، اعتبار و... می
 شوند و ... .  تر میرفتارها دموکراتیک
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6 Text in Context 

نوعی  بودند که    1844صنعتگر پیشتاز در سال    28جمعی متشکل از    :(Society of Equitable Pioneers Rochdale)  راچدیلبرابری    انجمن پیشگامان 7
نامه این انجمن استخراج شد و در دو  بند را از مرام  7در    1931را ابداع نمودند. اصول این انجمن در سال    (Cooperative)  از شراکت با عنوان تعاونی

ها در  مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفت. اصول معتبر موجود برای تعاونی(  ICA)المللی تعاون  توسط اتحادیه بین  1995و    1966های  بار در سال
اداره  : عضویت  سراسر جهان شامل اختیاری،  و  اعضاء شرکت  دموکراتیک  آزاد  اعضاء،  توسط  اقتصادی  و    ،مشارکت  آموزش  استقالل،  و  خودگردانی 

 ها هستند.ها و دغدغه اجتماع در سراسر جهان سرلوحه کار تعاونیاطالعات، همکاری میان تعاونی

در مرحله تولید    [اگر]عرض من االن در قالب دو سوال مطرح میشه: اوال آیا ما در اسالم نظام اقتصادی خاص خود را داریم؟ و  
داری این اشکاالت را دارد، باید آنها را را برطرف کنیم؟ یا اینکه وقتی این نکات را  هستیم، برگردیم عقب و بگوییم که سرمایه 

اقتصاد اسالمی هوبت    [ در این صورت]کنیم و یک نظام جدید طراحی کنیم؟ آیا این طور هست؟  میشناسی  آسیب [ باید]دارد،  
مستقلی ندارد؟ فرمایشات آقایان مورد قبول هست، اما آیا ما باید نظامی را در سطح تئوریک ایجاد کنیم و بعد در واقعیت پیاده  

که باید تعاون را به عنوان راهی برای گذار موفق از نظام    سازی هستیم. در این بستر هستکنیم؟ چون ما به دنبال تمدن
گیریم که نسبت تمدنی شما با غرب چیست؟ ما هم در جواب خواهیم  داری مطرح کنیم. گاهی ما مورد سوال قرار میسرمایه

و افراد. ما با قواعد  پذیر هم نیستیم. غرب به معنای تمدنی آن مورد بحث ماست، نه جغرافیا  گریز نیستیم، اما غربگفت: غرب 
بررسی   6خواهیم متن را در بستر خودتفکر و سازنده نظام اجتماعی سروکار داریم. در واقع مقصود ما از غرب این هست که می

کنیم. تعاون را هم باید به بستر جامعه خود آورده و بررسی کنیم و در صورت لزوم جرح و تعدیل نماییم. صرفا نباید به اسم  
شوند،  داری هم هست. مهم این است که مناسباتی که به تاسیس تعاون در جامعه منجر میعنوان تعاونی در سرمایه  بسنده کرد.

 چه نسبتی با تعاون خواهند داشت.

 دکتر یوسفی: 

ن و  شوند. هر آنچه امثال اووای، کاذب و شبه تعاونی تقسیم میها به سه دسته: حرفهواژه استحاله را به کار بردیم. تعاونی
هست. اینها بودند که بدون هیچ نسبتی با    7های کاذب هست. اولین تعاونی با قاعده و واقعی راچدیلاند، تعاونیدیگران گفته

داری و سوسیالیستی درصدد غلبه بر مفاسد هر دو نظام برآمدند. اما هر دو نظام در برابر این  های موجود سرمایههر یک از نظام
ها داشتند. هر دو هم در تالش بودند تا با  مقاومت کردند و به سان دو لبه قیچی سعی در اضمحالل تعاونی نوع تعاونی اصیل  

 های واقعی ضربه بزنند. های کاذب به تعاونیایجاد تعاونی

در خصوص نگاه تمدنی که دکتر نجابت فرمودند، هم باید بگم که دو نگاه هست در رویکرد تمدنی. سکوالریسم: که با یک  
شود. یک نوع نگاه دیگر هم امضائی و عدم مغایرتی است. در اینجا  نگاه تاسیسی و تحولی، این یک نوع فقه خاص تلقی می

خواهیم  ]سازی  سیسی و تحولی است که امکان تمدنأروش ت  [تنها با کاربرد ]  ساز. ما پذیر هست و یک نگاه تمدنیک نگاه تمدن 
پذیر  شود. اما در نگاه امضائی و عدم مغایرتی، ما تمدنساز محسوب میقه فعال و نظام. بر اساس این نگاه، فقه ما یک ف[داشت

شود. در اینجا باید بگویم که پیکره اصلی اقتصاد اسالمی، اقتصاد تعاونی  گو میپذیر و مسالههستیم و فقه ما هم منعفل، نظام
 های کاذب. ها و تعاونی است، نه شبه تعاونی

تعاونیتقسیم مولفهبندی  ایجاد،  فلسفه  اصل  و سه  تعاونی ها  عملیاتی  و هدف  تعاونی  مقابل  های  انسانی  نیروهای  ارتقاء  ها. 
سرمایه، تولید ثروت و درآمد برای تامین رفاه مطلوب برای آحاد جامعه، به دنبال منافع خود و دیگران بودن، مالکیت مشاعی  

های واقعی که در اسالم  مطرح کردم. آن نگاه تاسیسی ما را به سمت تعاونی  ای که من ابتدا گانه  5و آن الگوی عملیاتی    ر. فراگی
سازی برای جمهوری اسالمی  پذیری خواهد برد. بنابراین الزمه تمدن سازی و نه تمدنبرد. همچنین ما را به سمت نمدنمی

با این نظام اقتصادی نمی اینجا بیشتر نحوه  ایران تغییر در مبانی اقتصادی هست.  توان به سمت تمدن رفت. بحث من در 
 استفاده از علوم و دستاوردهای بشری است.  
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 دکتر زاهد زاهدانی: 

معنقدم که باید کار تاسیسی و تحولی انجام داد، نه امضائی. در موافقت با دکتر یوسفی هم باید بگویم که تعاونی واقعی  من هم  
تعاونی اگر  ما  است.  اسالمی  اقتصاد  در  مبنای  حتی  و  مساقات  مزارعه،  مضاربه،  مثل  هست،  اقتصادمان  در  که  سنتی  های 

آید که با  . به نظر می[ را بکار بگیریم]ردی مثل شوراهای صنفی و اصناف و ...  های آبیاری و کشاورزی مثل بُنه و مواسیستم
اینکه ریل جدیدی  بازسازی مفاهیم تعاون به نفع اقتصاد اسالمی به خوبی می این بحث تعاونی استفاده کرد، برای  از  توان 

-های قرض همین بود. اینکه صندوق  گذاشته شود و بدنه اقتصاد روی اون سوار شود. خاطرم هست که نظر شهید بهشتی هم 
ها منتقل شده و یک ساختار جدید ایجاد  ها به این صندوق ها تشکیل شوند، تا به تدریج وظایف بانکای در کنار بانکالحسنه
 شود.  

الزام به  هایی اصیلی همانند تجربه راچدیل، بدون  من هم با جناب دکتر یوسفی موافقم و بر این باورم که با ارجاع به تعاونی 
طور که دکتر نجابت هم فرمودند،  توان از آنها در بستر اقتصاد اسالمی بهره برد. همانرعایت مالحظات ایدئولوژیک آن می

تعاون یک جنبش است و ایدئولوژی خاص خود را دارد، اما ما نباید خود را ملزم به اقتضائات ایدئولوژیک آن کنیم، چرا که  
و با توجه به مختصات جامعه ما دشوار خواهد بود. در واقع فرهنگ تعاون نیازمند باور به دموکراسی  سازی هستیم  نیازمند فرهنگ

 کند.  و رای اکثریت هست، امری که هنوز در جامعه ما جا نیفتاده و مقبولیت پیدا نمی

. بنابراین باید از مفاهیم و  سازی است و نظام اقتصاد اسالمی داریماز انجایی که همه ما توافق داریم که هدف مشترک، تمدن
ها  تجربیات بخش نهضت تعاون در ظرف فرهنگ اسالمی استفاده کنیم. قطعا ما نباید تجربیات دنیا را نادیده بگیریم. تمدن 

ها از جمله غرب را  های دیگر تمدنشوند. بر این اساس برای ساخت تمدن اسالمی، باید گزارهها ساخته میروی دیگر تمدن
کنیم و به استخدام درآوریم، نه اینکه ما به استخدام آن درآییم. در واقع باید آنها را در فرهنگ خود استحاله کنیم. اگر  استخراج  

ریزی مدون است  بر خواهد بود، مستلزم برنامهاین کار را با بخش تعاون و به طور کلی اقتصاد انجام دهیم، این کار بسیار زمان
 مرحله به مرحله پیش برد.   باید ]آن را[و 

 بخش دوم: پرسش و پاسخ 
 دکتر فتوتیان: 

رسد، باید آن را شفاف بررسی کرد. جناب دکتر نجابت  بینم که به نظر می من یک تفاوت دیدگاه جدی بین فرمایشات اساتید می
آقای دکتر یوسفی خود شما هم  محور راهی برای حرکت به سمت اقتصاد اسالمی هست، با صراحت فرمودند که اقتصاد تعاون

نظر خود را بیان  ]دکتر زاهد هم محبت کنند،    [لطفا]دانید؟  چنین باوری دارید؟ یا خود اقتصاد تعاون محور را ذاتا مطلوب می
نظران عرصه تعاون، این یک تفاوت جدی هست. مثال در ادبیات دکتر فرهادی، ایشان  . چون به زعم بنده بین صاحب[کنند

داری از  ها بوده، اما به تدریج بر اثر حاکمیت سرمایهمحور برای ما ایرانیسال پیش، اساسا نگاه تعاون  2700ارند که از  اعتقاد د
 بین رفته است.  

   دکتر یوسفی:

تعاونی را به چه معنایی در نظر بگیریم. یک وقت ما تعاونی را به عنوان یک ساختار    [روشن کنیم که]مهم هست در ابتدا  
بینیم. این دو تا معنا با هم  گیریم، یه زمان هم هست که به عنوان یک سری رفتارهای خیرخواهانه میاقتصادی در نظر می 

داشته، اما در معنای اقتصادی و نهادمندش    بخشی همواره از صدر اسالم وجود متفاوت هستند. در معنای خیرخواهی و نصرت
 خیر وجود نداشته، البته که مبنای اجتهادی آن وجود داشته است.  
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 دکتر فتوتیان: 

هزار تعاونی، این بخش سهمی از    220با وجود    [ چرا]پرسم: دوستی پرسیدن که  این سوال را از جناب اقای دکتر نجابت می
 اند؟  شکوفایی اقتصاد نداشته

 دکتر نجابت: 

ترین شکل آن، اوقاف، ما همه  نه تا خیریه و در عالیپاسخ شما را در عرائضم عرض کردم، بله، آنچه در فرهنگ وجود داره از بُ
در اینجا منظور ما از تعاون، مفهومی در شکل کالسیک آن است. بنده عرض کردم که نظام روابط  دانیم، اما  ها را تعاون می این

داری، توان رقابت  داری هست. آنچه االن به عنوان تعاونی هست، در بستر حاکمیت قوانین سرمایه حاکم بر جامعه از نوع سرمایه
ق تعاون عضو شورای رقابت شد، اما همچنان اثرگزاری فرهنگی  ندارند. فکر کنم در مجلس هشتم یا نهم بود که تازه رییس اتا 

اند. خب عرض من این هست که  های زنان بسیار موفق بودهها مثل تعاونیندارند. جدای از رشد کمی، بعضی از انواع  تعاونی
 . عدم وجود فرهنگ تعاون 2. عدم توان رقابت 1ها دو علت دارد:  لزوم حمایت دولت از تعاونی

 زاهد زاهدانی: دکتر 

سازی نکردیم و با زور سیاست و  بله. در تکمیل فرمایش دکتر نجابت باید عرض کنم که ما به اندازه کافی برای تعاون فرهنگ
پشتیانی سیاسی و انحصار دولتی رونق موقتی را به بخش تعاون داده شده. حسنش به این بود که نیاز مردم را نشانه گرفته بود  

گرایی شد و فساد بهش راه پیدا کرد. پس اگر ما  کردند اما به تدریج گروه ف رفع نیاز مردم بود، درست کار میو تا زمانی که هد 
مصرف نیاز  کردن  حاکم  سمت  به  را  بریم  نکات  این  جزییات  باید  البته  شد.  خواهند  حل  مشکالت  که  میاد  نظر  به  کننده 

 کنیم.   تبیین می ها تبیین کنند. ما فقط ابعاد اجتماعی آن رااقتصاددان

 دکتر نجابت: 

است. خودش  ی  داری اساسا نهضت تولیدکه سرمایه   [چرا]خورند،  داری شکست میدر رقابت با سرمایه   [ هاتعاونی ]من معتقدم  
باشد. بنابراین  کند. تعریف و ایجاد نیاز واقعی، نه نیازی که تراشیده و جعل شده  کننده نیاز ایجاد میبرای مردم به عنوان مصرف

 های نیازمحور را تقویت کند. داری، تعاونی دولت باید ضمن تضعیف سرمایه 

 

 کنندگانپیوست دو: مشارکت
 دکتر علی فتوتیان  دبیر وبینار:

 سخنرانان: 

   . رییس اسبق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی دکتر حسین نجابت: -
 . دانشیار اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی احمدعلی یوسفی: دکتر  -
شناسی و مسئول پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی دانشگاه شیراز،  دانشیار جامعه  دکتر سید سعید زاهد زاهدانی:  -

 . نماینده تام االختیار وزیر وقت کار در کمیسیون تعاونی اقتصاد 
14 
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 99بهمن  -  03شماره     مصرف  یهای فناورانه و نوآورانه تعاون یازهاین یبررس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد  این گزارش توسط   بر اساس  اندیشکده تعاون  دپارتمان  و 
مطرح عنوان  مباحث  با  علمی  نشستی  در  نیازهای "  شده  بررسی 

که در سالن اصلی ساختمان  "  های مصرف  فناورانه و نوآورانه تعاونی
تهیه  به مدت قریب به دو ساعت برگزار شد،    4/11/1399منتا مورخ  

 شده است.  
شکل سیاستیِ  علت  گفتگوی  سند  و  نشست  این  نشست:  گیری 

مستخرج از آن، بر اساس سلسله رویدادهای هفتگی مرکز نوآوری و 
ایران   نوآوری و ذیل عنوان کلی هم  "منتا    "توسعه تعاون  اندیشی 

بستر    منظوربه  تعاون، از  کشور  تعاون  حوزه  مشکل  حل  و  توسعه 
 زی و اجرا شده است.  پرداهای فناورانه و نوآورانه، ایده فعالیت
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 مسأله 
  های گوناگون اقتصادی ، بکارگیری آنها در عرصهنوین در کلیه نقاط دنیاهای  فناوریسابقه  و رشد و انتقال بیگستره عظیم  

ناپذیر نموده است. چرا که هم  را اجتناب  الخصوص حوزه تعاون کشور جهت بقا، ادامه حیات و حضور در عرصه رقابتکشور علی
فرمایش جناب آقای دکتر نجفی، مدیر    ای برخوردار هستند همچنان که به استنادبه لحاظ سبقه فعالیت و کمیت از جایگاه ویژه

شعبه    5000تعاونی مصرف با بیش از    3700های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضرکل محترم تعاونی
اتحادیه مربوطه در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند به    52های افق کوروش حداقل( و  برابر فروشگاه  2.5فروشگاهی ) 

ها به عنوان بخش مستقلی در اقتصاد کشور و در اسناد باالدستی توجه خاصی صورت گرفته است. از  که به تعاونیعالوه این 
زمینه به  توجه  با  دیگر  میان  سوی  بسیار  دالالن  و  واسطان  وجود  کشور،  در سطح  کاال  توزیع  عمده  مشکل  و  متعدد  های 

های اجتماعی و  ن در افزایش قیمت نهایی کاالها و ایجاد نارضایتیکنندگان نهایی و اثرگذاری باالی آتولیدکنندگان و مصرف
بررسی  اخیر صورت نیز  اقدامات  و  به نظر  ها  تأمین کاالهای اساسی  گرفته توسط دولت و مجلس شورای اسالمی در زمینه 

از سایر حوزهمی بیش  این حوزه  تعاونی رسد  با  مرتبط  بهره های  نیازمند  فناوریها  از  وگیری  بهنوآوری   های  روز جهت  های 
در هفتم دیماه سال جاری، تحقق این امر   "منتا"ساماندهی است. ضمن اینکه افتتاح اخیر مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران 

    نظران این حوزه فراهم ساخته است.را بیش از پیش ضمن تعامل با صاحب
اندیشی نوآوری و تعاون خود را )که به صورت مستمر و  هم  در همین راستا این مرکز، موضوع این هفته رویدادهای هفتگی  

به موضوع  گردد(  هفتگی در روزهای شنبه صبح اول وقت در سالن اصلی منتا واقع در طبقه ششم ساختمان اصلی منتا برگزار می
ارجمند، جناب آقای دکتر موسی  دعوت از دو میهان خارج سازمانی  ضمن  های مصرف  بررسی نیازهای فناورانه و نوآورانه تعاونی 

های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جناب آقای دکتر فرشید گلزاده کرمانی مشاور  نجفی، مدیر کل محترم تعاونی 
سازد کلیه واحدهای واقع در ساختمان منتا به  ای اختصاص داد. خاطرنشان میهای زنجیرهعلمی اتحادیه کشوری فروشگاه

الین از مدعوّین این جلسه بودند. ضمن اینکه جناب آقای  ری و نمایندگان منتا در ده استان کشور به صورت آنصورت حضو
 مهندس نوری، ریاست جدید منتا نیز در این جلسه شخصاً شرف حضور داشتند. 

رخدادهایی با این منظور،    از برگزاری  شدگان به این نشست، ضمن اینکهبه عنوان یکی از دعوت  اندیشکده تعاوندر همین راستا  
  از ابتدا در دستور کار خود قرار داده است؛  اش تهیه گفتگوهای سیاستی را به عنوان یکی از چهار سند خروجیکند  استقبال می

کنندگان آنها، به دنبال تسهیل فرآیند اجماع و کمک به اتخاذ  ها و نظرات مشارکتاین گفتگوها ضمن مستندسازی مفاد نشست
 نفعان است.  ها از سوی متخصصین و ذیسازان از طریق ارائه توصیه تصمیمات عملیاتی به سیاست

  ماه سال جاری که با هدف بهمن  4حاصل از نشست برگزارشده در تاریخ  نوشتار حاضر به گفتگوی سیاستی   بر همین اساس  
اختصاص  گردید،  برگزار  ار معاون محترم اجرایی منتا  دبیری جناب آقای پایدو با اصلی شناسایی نیازهای فناورانه بخش تعاون  

با مشارکت و حضور ریاست محترم منتا جناب آقای مهندس سیدسجاد  و    حدود دو ساعت خواهد داشت. این نشست به مدت  
ب  دهنده زیرمجموعه منتا، جنا نوری، جناب آقای نخعی عضو محترم هیأت مدیره منتا، مدیران عامل محترم برخی مراکز شتاب 

استان آقایان گیوه امور  نمازی، مدیر محترم  اندیشکده  چی و  اقتصادی  زندوکیلی و پژوهشگر دپارتمان  آقای  منتا جناب  های 
آپ بهینه زیرمجموعه منتا و نمایندگان منتا در ده  تعاون، سرکار خانم ترابی )به صورت حضوری( و مدیر عامل محترم استارت

 گزار گردیده است.  براستان کشور )به صورت غیرحضوری( 
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 های سیاستی گزینه 
بر    های نوین با توجه به میزان باالی کمّی آنها در سطح کشور و تغییر پارادایمهای مصرف کشور به فناورینیازمندی تعاونی

تر نیازهای  از شیوع کرونا، لزوم شناسایی هر چه سریعویژه پس  ای و رو به رشد در عرصه نوآوری بهاساس تغییرات لحظه
از زیرساختارهای  کند. این در حالی است که عمده این تعاونیها را دو چندان میفناورانه این دسته تعاونی ها سنتی بوده و 

گزارشده، اهم مسائل  مناسب جهت تغییرات فناورانه برخوردار نیستند. در همین راستا و بر اساس فرمایشات مطرح در نشست بر
 مطروحه در ادامه فهرست و بیان گردیده است: 

 

از    شناسی و شناسایی خألها؛ های مصرف ضمن آسیبلزوم تبیین و احصاء دقیق نیازهای فناورانه و نوآورانه تعاونی -
های  ت تعاونی رسد این بند با توجه به وابستگی مستقیم ادامه فعالیت و حیامیان مسائل مطروحه در نشست به نظر می

باشد؛ ضمن  روز و کارآمد در عرصه رقابتی امروز از درجه اهمیت باالیی برخوردار میمصرف به برخورداری از تجهیزات به
   اینکه به صورت کلی شناسایی خألهای حوزه تعاون در دستور کار منتا قرار گرفته است. 

؛  هاحذف حداکثری دالالن و در پی آن کاهش حداکثری قیمتهای مدرن در کشور با توجه به  فروشیلزوم توسعه خرده -
کنند  ای کاالهای خود را عمدتًا به صورت مستقیم از تولیدکنندگان خریداری و عرضه می های زنجیره توجه به اینکه فروشگاه   با 

 . شود ها خودداری می تر شدن فرآیند عرضه کاالها، از افزایش قیمت فلذا با حذف دالالن، ضمن کوتاه 
  ترین سرمایه انسانی، مهم   روز و کارآمد؛های بهها و تجهیز آنها به فناوریبخشی مستمر تعاونیلزوم توجه به آگاهی -

شود؛ نیروهای انسانی مبتنی بر  های مصرف برشمرده میهای اقتصادی از جمله تعاونی بنگاهسرمایه اقتصادی و اجتماعی  
 ها است.  های اساسی و اولیه برای توسعه تعاونیابزارهای نوین فناوری از جمله زیرساختدانش، عالقمند و مجهز به 

 
 

 مالحظات اجرایی 
 جلسه  الف( مرتبط با برگزاری و تنظیم صورت

شده کشور  اندازیهای راهالین نمایندگان مراکز منتا در برخی استانصورت مستمر و با حضور آناز آنجا که این جلسات به
 تر و حداکثری این عزیزان، صورت گیرد.  گیری و مشارکت بیشگردد بسترهای الزم جهت ارتباط شود، پیشنهاد می برگزار می

 ب( ارائه برخی پیشنهادات در راستای موضوع نشست  
با حضور کلیه مدیران  بهره - از متخصصین کارآمد حوزه نوآوری و نیز  اندرکار در وزارت  دستاجرایی  گیری مستمر منتا 

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ 
با کلیه  تعیین محورهای جزئی  - روز کاری(  برگزاری جلسات )حداقل یکی دو  از  ، تخصصی، عملیاتی و طرح آن پیش 

 وری؛ مدعوّین به منظور افزایش حداکثری بهره
-سنجی و بومیمصرف ضمن امکانهای  گیری از تجارب کشورهای پیشرو در عرصه نوآوری تعاونیلزوم و ضرورت بهره -

 ها؛ نجی در کشور با هدف حذف حداکثری واسطان و کاهش حداکثری قیمتس
 های موفق دیجیتالی در جهت رفع و توسعه حداکثری.    احصاء و شناسایی مشکالت فروشگاه -
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 و مکتوب شده است. سازیمستند ،ضمن رعایت حداکثر امانتداریدر جلسه، در این بخش  سازد اهم و غالب مطالب مطروحهخاطرنشان می 1

 1جلسه پیوست یک: صورت
 آقای دکتر پایدار: -

گویی دارم خدمت کلیه میهمانان محترم به ویژه جناب آقای دکتر نجفی و جناب آقای دکتر گلزاده، همچون  آمدعرض خوش
نیازهای فناورانه    زمینه بررسیهای گذشته و در راستای برگزاری رویدادهای هفتگی منتا موضوع جلسه امروز، مشخصاً در  هفته

های کسب و کار از سوی آنها  نمودن فرصت با توجه به فراوانی باالی تعداد شعب آنها و فراهم  های مصرف و نوآورانه تعاونی
رم  تقاضا دا  توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیهای  تعاونیمحترم  مدیر کل  خواهد بود؛ در ابتدا از جناب آقای دکتر نجفی  
 به ایراد فرمایشات خود در این زمینه بپردازند: 

 

 آقای دکتر نجفی: -
مورد، با    3700های مصرف سطح کشور،  صورت که تعاونی ها در کشور بدیندر حال حاضر با توجه به ظرفیت عظیم تعاونی

های نوین از اهمیت  فروشیاتحادیه در حال فعالیت هستند، شبکه توزیع و خرده  52هزار شعبه فروشگاهی و    5000بیش از  
باالیی برخوردارند؛ ضمن اینکه مسأله ایجاد شبکه منسجم توزیع نیز از سال گذشته مطرح بوده است با این هدف که کاالها با  

کننده برسند این در حالی است که به استناد فرمایشات اخیر مدیرعامل پگاه  شده کمتری به دست مشتری و مصرفقیمت تمام
 ای آن دارد.  رسد فاصله زیادی تا قیمت کارخانهکننده میکه در حال حاضر به دست مصرفقیمت شیری 

ای در این عرصه  به نظر بنده اصالح شبکه توزیع تعاون کشور، نیازمند کارهای نو است. ببینید در حال حاضر مشکالت گسترده
شود. این  های تعاونی را هم شامل میکننده که شرکتوجود دارد. نظیر احتکار؛ حال چه توسط تولیدکننده و چه توسط توزیع

هزار میلیارد تومان برای اجرای    31مسأله در حالی است که دولت نیز اخیراً توسط مجلس شورای اسالمی به اختصاص بیش از  
 طرح تأمین کاالهای اساسی ملزم شده است.  

 

 :پایدار دکتر آقای -
ها  از  بایست تعاونیرسد که میطور به نظر میبندی فرمایشات آقای دکتر نجفی اینکنم؛ در جمعتشکر می  از جناب نجفی

کننده نهایت بهره را  منظور انتقال مستقیم کاالها از تولیدکننده به مصرفهای نوآور بهها و شرکتآپظرفیت عظیم استارت
ای کشور خواهیم  های زنجیرهاتحادیه کشوری فروشگاه مشاور علمی  گیرند. در همین راستا در ادامه در خدمت آقای دکتر گلزاده  

اینکه ایشان دارای سبقه موفقیت از نظرات  اند و ممنون میشرکت فروشگاه رفاه بودهآمیز مدیریت عاملی  بود. ضمن  شویم 
 مند گردیم.  ایشان در راستای انسجام شبکه توزیع تعاون کشور بهره

گان و مراکز نوآوری منتا خدمتتان اشاره خواهد شد؛ این مراکز، مشخصاً در چهار حوزه  دهند پیش از آن اطالعاتی در زمینه شتاب
کنند که این  های مختلف( فعالیت میکشاورزی، توسعه بازار و خدمات صادراتی، رایزن آموزشی و پیشگامان )فعال در حوزه 

واحد    10دیشکده تعاون هم هست. به عالوه  ها صورت گرفته است؛ ضمن اینکه انبندی بر اساس حوزه فعالیت تعاونی طبقه
 استانی منتا نیز در حال حاضر با ما در حال همکاری هستند.   
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 گلزاده:آقای دکتر  -
ها  های تعطیلی این فروشگاهمدیر عامل رفاه و عضو هیأت مدیره آن شدم و آن زمان با توجه به اینکه زمزمه  1393بنده سال  

،  2های بزرگ بودند. در ابتدا من از آنها  مطرح بود از بنده، دعوت به عمل آمد ضمن اینکه عمده سهامدارانش، سهامداران بانک
کردم لیک با توجه به نیازمندی آن به تحول بنیادی و انجام ده پروژه استراتژیک، چهار سال زمان برد؛ به  ماه زمان تقاضا    3

از    1397میلیارد تومان رسید. بنده از سال    20میلیارد تومان در سطح کشور به روزانه    2ای که میزان فروش آن از روزی  گونه
 مجموعه رفاه جدا شدم.   

برند و این مشکل  ها رنج میهای کشور از معضل زیرساختام این هست که فروشگاهبنده دارم عقیده  ای کهبا توجه به تجربه
نیازمند برخی ساختارهاست که امکان و ایجاد نوآوری به واسطه آنها  رایج در میان تمام آنهاست؛ خرده فروشی مدرن اساساً 

ها  آپبایست نگاهی اکوسیستمی باشد که در این میان استارت طعاً می شود. فلذا عقیده دارم که نگاه ما به این مسائل قفراهم می
 توانند بر روی برخی موضوعات خاص، متمرکز شوند.  می

تاکنون، چهار دوره اقتصاد را    60ام ارائه خواهم داد ببینید ما از دهه های خود را از روی پاورپینتی که آماده نمودهادامه صحبت
 ان که کل دنیا این رخدادها را همزمان با ما پشت سر گذاشتند. ایم؛ همچنپشت سر گذاشته

: در این دوره تأکید صرف بر روی عنصر تولید بود؛ تولید هر چیزی که تصور  60یا همان دهه    1990لغایت    1980دوره اول  
آالت خوب و حقوق و  اشین هزینه آن ضمن برخورداری از مبفرمایید. یعنی مسأله اصلی کارخانجات، تولید بود آن هم از نوع کم

 دستمزد کم.    
تر بر این مسأله  : در این دوره دیگر تولیدکنندگان متعدد شده بودند و تمرکز بیش70یا همان دهه    2005لغایت    1990دوره دوم  

ای  زنجیرههای  توان به دست مراکز فروش رساند. در همین دوره بود که توسعه فروشگاه بود که چطور اقالم تولیدشده را می
 های توزیع شکل گرفتند.  های مدرن و شبکهفروش پیشنهاد و در دستور کار قرار گرفت. در همین دوران خرده

بایست دوره مارکتینگ و برندینگ نامگذاری نمود؛  : به اعتقاد بنده این دوره را می80یا همان دهه    2020تا    2005دوره سوم از  
شدند که بر روی برند خود به شیوه موفقی کار کرده بودند حتی ممکن  هایی موفق میشرکتدیگر تمرکز بر برند بود نه تولید؛ 

 بود یک متر کارخانه هم به لحاظ فضا در اختیار نداشتند.  
ها  بایست دوره پس از آن را به لحاظ موقعیتمحدود نمود لیکن می  2025توان آن را تا  به بعد که البته می  2020دوره چهارم از  

های جدید، به دقت مورد بازبینی قرار داد و به این مسأله توجه نمود. به عقیده بنده دوره چهارم، عصر پارادایم جدید  پارادایمو  
هاست. هر کس به هر طریق که امکان خلق ارزش افزوده دارد،  و عصر تعامالت دوسویه و انسانی است. اصالً عصر پلتفرم 

اکنون با آنها در حال همکاری هستم در زمینه پزشکی در این  ای که هماراست. ما در مجموعهها را دامکان ورود به این پلتفرم
ای است که دستیابی به  مربوطه را بسازیم. دوره چهارم در واقع دوره  ای از پلتفرمایم و قصد داریم تنها گوشهعرصه وارد شده

صوالً نیازمند توانایی و برخورداری از مهارت کار با حجم  موفقیت، مستلزم همکاری با ده شرکت به صورت همزمان است و ا
 هاست.   وسیعی از داده

شود و اصالً در دنیا به دید  یافتگی جوامع برشمرده میفروشی مدرن یکی از ابزارهای سنجش توسعهببینید در حال حاضر خرده
کنند فلذا در  فروشان اقدام به تأسیس بانک میردهشود حتی نگاهی فراتر از صنعت بانکداری و اصالً خ صنعت به آنها نگاه می

داران اقدام به تأسیس صنایع مختلف نمایند. من  ها هستند نه اینکه بانک گیری بانکفروشان پایه شکلیافته خردهجوامع توسعه
بکارگیری نوآوری در   یک نمونه بکارگیری نوآوری در فرآیند تولید را خدمتتان در ادامه اشاره خواهم داشت ضمن اینکه امکان

 ها موجود است و صرفاً اختصاصی به امر تولید ندارد: کلیه زمینه
 

6 
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2 tap water 
3 mineral water 
4 bottled water 
5 near water 
6 SME 

داد و پس از    3گرفت با گذشت زمان، جای خود را به آب معدنیمورد استفاده عموم قرار می  2بفرمایید در ابتدا آب شیرمالحظه  
همزمان و    کهگیرد  مورد استفاده قرار می  5زاهای آب انرژیجایگزین شد و در حال حاضر در دنیا بطری  4های آبآن بطری 

 شود.     برخوردار است، جهت رفع تشنگی مورد استفاده واقع میهای متنوع ضمن اینکه از ویتامین
ای است که جهت انتقال و توزیع اقالم و  واسطه وسایل نقلیهنکته بعد که بسیار قابل توجه است مسآله ایجاد آلودگی هوا به 

کن است ده الی پانزده وسیله نقلیه  گیرند. تصور بفرمایید برای هر مغازه خواروبارفروشی عمالً ممکاالها مورد استفاده قرار می 
ها از آلودگی هوای اخیر، شصت  ها و کامیون اعم از نیسان یا کامیون در شهر تردد داشته باشند. در همین راستا سهم اتوبوس 

کنندگان  ها نیز در نهایت مصرفبر هست که متحمل این هزینه درصد اعالم شده بود. ضمن اینکه این مسأله بسیار هم هزینه
 شود: خواهند بود. این در حالی است که در دنیا این روش سنتی منسوخ شده است و امروزه بدین صورت عمل می

شود؛ پس از تجمیع، یک روز در  های مختلف در مدارس و ... گرفته میدستورات و سفارشات از کلیه مراکز اعم از فروشگاه
 گردد. میان توسط وانت کوچکی به درب منازل ارسال می 

های رقابتی، مستلزم نمایش کلیه کاالها و امکان مقایسه و مالحظه آنها در یک اَپ است. االن  مروزه حضور موفق در بازار ا
 های مناسبی تهیه کنند. اقشار متوسط جامعه به دنبال آن هستند که بتوانند کاالهای در حد متوسط را با هزینه

های بزرگی نظیر  کاال و شعب متعدد فروشگاهعلیرغم فعالیت گسترده دیجی  نکته قابل توجه بعد اینکه در حال حاضر در کشور 
اند. این در حالی است که های مدرن تنها ده درصد بازار را به خود اختصاص دادهفروشی های مشابه، خردهافق کورش و نمونه

های  کنم این مسأله مستلزم تغییر پارادایم باشند. تأکید میها اثرگذار  توانند تا بیست درصد در کاهش قیمت ها میفروشی این خرده
ها است. توجه بفرمایید که نود درصد دیتای دنیا، تنها طی دو سال  اقتصادی و اجتماعی در کشور و مرتبط با بحث مدیریت داده

ر داشتن قابلیت جستجوی  های مدرن و در نظفروشیاند. فلذا استفاده از ظرفیت فضای مجازی توسط خردهگذشته ایجاد شده
بزرگ در صورتی که از ابزارهای نوآوری استفاده    ، سی درصد از پانصد شرکت2030ای که تا سال  گونهآنها امری مهم است. به

 نکنند، ورشکست خواهند شد.   
کنیم یکی  ر میدر حال حاضر بنده با مجموعه کسب و کار آبان در حال همکاری هستم؛ ما در آنجا روی چند مبحث داریم کا

گذاری در عرصه  ها بود؛ رویکرد ما سرمایههای مدرن  مبتنی بر تعاونیفروشیاز آن مباحث لجستیک بود؛ نکته بعد توسعه خرده
های زیاد است. در حال حاضر نیاز  های قدیمی ضمن استفاده از دادهنوآوری بوده است. و نکته سوم بحث هوشمندسازی شرکت

ها به شدت نیازمند این مسأله هستند. به عقیده بنده  ر داده و تحلیل دیتا صورت بگیرد و به نظرم تعاونیاست مدیریت مبتنی ب
بنیانانه است که شاید در این عرصه بتوان از کشور اندونزی  های دانشاساس توسعه و نوآوری مبتنی بر نیروی انسانی و فعالیت

 ایده گرفت.  
نگلستان رفتم در آنجا پس از تأمل زیاد در رشته مدیریت دانش تحصیل کردم؛ و بر  جهت تحصیل دکترای خود به ا  88سال  

  ار یبسها  کار کردم و به این نتیجه رسیدم که پتانسیل رشد این شرکت  6های متوسط و کوچکهای شرکتروی توسعه شبکه
طور    نیا  نی که چ  حالی  در  است  داده  قرار  خود  کار  دستور   در  را  هادسته شرکت   نیباالست؛ در حال حاضر اروپا و غرب، توسعه ا

 بزرگ قرار داده است.  هایخود را بر خالف اروپا و غرب، بر شرکت هایگذاری ه یو سرما ستین
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7 capability 
8 Productivity 
9 accessibility 

گذاری  در همین راستا ما در مجموعه آبان در سه حوزه تعالی و مدیریت دانش، هوشمندسازی و توسعه مبتنی بر تحلیل داده و سرمایه
 1جهت توسعه و نوآوری به نظرم در وهله اول، نیاز به ایجاد قابلیت و ظرفیتو توسعه کسب و کار در حال فعالیت هستیم. در ایران  

های  در عملیات  1وری داریم. و نیز با دانش ایجادکردن و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر پلتفرم؛ در ادامه افزایش مستمر بهره
ها  شرکت  1یک نیاز هم نیاز به توسعه دسترسی  .بایست صورت بگیردها میمنظور کاهش هزینههای دیجیتال بهمبتنی بر زیرساخت

 به منابع و زنجیره ارزش پایدار قابل اتکا در جهت وفاداری مشتریان و توسعه فرآیند تجاری هست.
صورت که بنده در ابتدا مدیر پروژه بودم احساس کردم که کار پیش  آنچه باعث رشد مجموعه رفاه شد تعامالت دو سویه بود؛ بدین

 لذا مدیریت را واگذار کردم و اعضا و مجموعه سازمان را با خود همراه نمودم با این کار احساس کردم نتیجه خوبی گرفتم.  رود فنمی
 

 پایدار:  دکتر آقای -
بیان میتشکر می را مجدد  آنها  ایشان متذکر شدند که  را  گلزاده؛ چند مطلب  از آقای دکتر  بینش کنم  به کنم. یکی بحث  دادن 

پذیری آنها بود و بعد بحث توسعه ها با گذر زمان و انعطاف های پویا در تعاونیبود و بحث آگاهی. نکته بعد ایجاد قابلیتها  تعاونی
ها استفاده کند  های پلتفرم بود که در انگلستان مطرح شد. مجموعه منتا عالقمند هست که از تجربیات شما در عرصه تعاونیتعاونی

 سیار خوبی بود.   و به نظرم این جلسه شروع ب
 

 آقای دکتر گلزاده: -
های شما را دیدم بسیار خوشحال شدم و اصالً به وجد آمدم و در راستای توسعه بله من هم زمانی که مجموعه منتا و عرصه فعالیت

 تری صورت بگیرد.  های منتا عالقمند هستم تعامالت بیشها و تعامل با مجموعه تعاونی
 

 پایدار:  دکتر آقای -
شود اگر سؤالی دارند بپرسند؛ ابتدا از میهمانان حضوری تقاضا دارم سؤاالتشان را مطرح کنند و در ادامه ان  همانان دعوت میاز می

 الین در خدمتشان خواهیم بود.  شا اهلل در خدمت میهمانانی خواهیم بود که به صورت آن
 

 نگارنده گزارش، مورد اشاره قرار گرفته است: های مذکور توسط های حاکی از پرسش و پاسخدر ادامه اهم صحبت
از میهمانان حضوری به ترتیب جناب آقای زند وکیلی مدیر امور استانی منتا، سرکار خانم ترابی از پژوهشکده تعاون، جناب  

نده  دهدهندگان منتا در عرصه آموزش و جناب آقای نمازی مدیر عامل دیگر شتاب چی مدیر عامل یکی از شتاب آقای گیوه
اینک ایشان با آنها در حال  منتا در عرصه صادرات به طرح سؤال پرداختند؛ جناب آقای دکتر گلزاده و مجموعه آبان که هم

های یکپارچه پزشکی کوالیف به صورت پایلوت در حال  همکاری هستند، در حال حاضر در عرصه سالمت و در آزمایشگاه
تر مطرح گردید، هستند؛ با توجه به اینکه فاز اولیه این کار تا پایان سال  شهای مجموعه آبان که خدمتتان پی اجرای ایده

 ها مطرح گردید.  گیری در تعاونیرسد، درخواست مالحظه و ارائه نتایج آن جهت بهره به اتمام می
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های  بندی اجناس و کاالها بود که به زعم ایشان این امر توسط شرکتنکته مهم دیگر، اشاره جناب گلزاده به مسأله پکیج و بسته
ای نداشتند بر همین  صادرات، جناب گلزاده اشاره داشتند که تاکنون تجربهفروشنده نبایستی انجام بگیرد. ضمن اینکه در زمینه  

بیش تعامالت  گردید که  مقرر  با شتاباساس  ارتباطتری  و  منتا  ارائه بحثدهندگان  دوسویه ضمن  گلزاده  گیری  جناب  های 
 تر صورت بگیرد.  الخصوص در زمینه لجستیک به صورت جزئیعلی

آپ بهینه منتا از هلند، به طرح سؤال پرداختند؛ حوزه فعالیت  فر، مدیر عامل استارت جناب محمودیالین تنها  از میهمانان آن
آپ یک پلتفرم  فر این استارت آپ بهینه مربوط به غذاهای دورریز و پسماند غذایی است و به عقیده جناب محمودیاستارت

کنند. ایشان سهم غذای دورریز را از غذای  اشت خیریه میشود در حالی که در وهله اول بسیاری از آن بردتجاری شمرده می
تر از کشورهای دیگر )معادل ده کشور دنیا( اعالم و سهم این  سوم و به میزان سی و پنج میلیون تن و بسیار بیشکشور، یک

استارت  ایشان  آپ نوع  نمودند.  عنوان  خالی  بسیار  کشور،  فروشگاهی  مجموعه  در  و  کشور  در  را  برخی  ها  که  کردند  اضافه 
آوری مواد  آپ بهینه همکاری بهتری دارند و اجازه جمع های فروشگاهی نظیر هایپرمی در قیاس با هایپراستار با استارت مجموعه

دهد؛ لیکن هایپر استار یک روز پس از تاریخ انقضای مواد خوراکی، آنها را تحت نظر پزشک امحاء  گذشته را می غذایی تاریخ 
 بهینه درخواست دو طرف بود.   آپ رخواست تعامالت دوسویه و استفاده از تجارب مجموعه آبان و استارت کند. د می

 

 آقای مهندس نوری: -
کنند و نیز جناب گلزاده نهایت تشکر و قدردانی را دارم؛ از حضور کلیه عزیزانی  نجفی که همیشه با همراهی میاز حضور جناب  

نمودن نیازهای فناورانه بخش  کنم؛ هدف ما از این جلسه شناسایی و مشخصشکر میکه در جلسه حضور دارند صمیمانه ت
تعاون با تمرکز بر بخش کشاورزی هست؛ اولویت بعدی بحث لجستیک و ظرفیت بخش تعاون در این حوزه هست. نکته بعد  

ین دغدغه و نگرانی حتی به لحاظ  رانی و تاکسیرانی هست چرا که درآمد آنها بسیار کم است و اهای اتوبوس در خصوص تعاونی
های تاکسیرانی  توان درآمدهای آنها را توسعه داد. چرا که صدها هزار نفر جزو تعاونیامنیتی وجود دارد که به چه شکل می

توان درآمدهای آنها را توسعه داد.  بایست فکر کرد که به چه شکل میهستند و نسبت به کمی درآمد خود معترض هستند. می
 توانند ایجاد کنند. ای میهای قوی در حوزه لجستیک، چه ارزش افزودهاین هست که تیمسؤال 

های  ها، توسعه و شناسایی مشکالتشان بسیار مهم هستند؛ جناب نجفی عنوان کردند که در حال حاضر تعاونی بحث تعاونی
برابر    2.5است؛ یعنی بیش از    2000کوروش  های افق  شعبه فروشگاهی هستند در حالی که تعداد فروشگاه  5000مصرف دارای  

 گر هست.   و همین مسأله اهمیت آن را نشان
من خواهشم از جناب نجفی و گلزاده این هست ضمن توجه به مواردی که خدمتتان مطرح کردم و نیز با توجه به اینکه منتا در  

 ه را مشخصاً به ما اشاره بفرمایید. شوم خألهای نوآوری این حوزپی شناسایی خألهای حوزه تعاون هست ممنون می
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 آقای دکتر نجفی: -
فعالیت هستند حتی  ها در معرض خطر هست و عمدتاً به صورت سنتی در حال  به عقیده بنده با توجه به اینکه حیات تعاونی

از بین رفتن هستندهای زنجیرهفروشگاه نابودی و  از ظرفیت تعاونیمی  ای نیز در معرض خطر  ها در  ها و لجستیکبایست 
های توزیع مصرف ملی و مرکز نوآوری و توسعه تعاون استفاده کرد. به عقیده بنده فرصت خوبی فراهم شده است و ما  تعاونی

 کنیم.  تر با کلیه واحدهای منتا استقبال میی توزیعی از تعامل بیشهاهم در دفتر تعاونی
 

 :آقای دکتر گلزاده -
به درخواست توجه  با  لیک  نداریم؛  با موضوع  من عرض خاصی  آینده جلساتی  در  این هست  پیشنهادم  هایی که مطرح شد 

ن هستم. برای بنده به شخصه جلسه خوبی  های عملیاتی و بیان ریزتر مسائل صورت بگیرد؛ بنده در خدمتتالجستیک، پلتفرم
 بود. 

 
 

 کنندگانپیوست دو: مشارکت
  دبیر وبینار: 

 ( تااجرایی مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران )منمحترم معاون  پایدار دکتر  آقای   -
 

 سخنرانان: 
 ؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توزیعیهای دفتر تعاونی محترم کل مدیر موسی نجفیآقای دکتر  -
ای کشور و دارای چهار  های زنجیرهمشاور محترم علمی اتحادیه کشوری فروشگاه،  آقای دکتر فرشید گلزاده کرمانی  -

 شرکت فروشگاه رفاه؛ آمیز مدیریت عاملی سال سبقه موفقیت 
 )منتا(. مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران ریاست محترم ، نوریآقای مهندس  -
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 اهیو تعاون  تالیجی اقتصاد د
 تهیه شده در اندیشکده تعاون
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اقتصاد  این گزارش توسط   بر اساس  دپارتمان  اندیشکده تعاون و 
دیجیتال  اقتصاد  "  تخصصی با عنوان  نشست  شده در  مطرحمباحث  

به مدت    14/11/1399که در اندیشکده تعاون مورخ    "ها  و تعاونی
 تهیه شده است.  حدود دو ساعت برگزار شد، 

شکل سیاستیِ  علت  گفتگوی  سند  و  نشست  این  نشست:  گیری 
های کمک به حل مشکالت  مستخرج از آن، بر اساس سلسله نشست

ایده  تعاونی،  اقتصاد  رونق  در جهت  و  تعاون کشور  و حوزه  پردازی 
 اجرا شده است.  
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1 Ed Mayo 
2 The International Coand Platform Co-ops 

 مسأله 
ها و  های فنّاورانه و نوین با توجه به گستردگی روزافزون اطالعات، افزایش محیطحرکت به سمت پارادیمها و  تغییر پارادیم
ها و نیازمندی  و تنوع کسب و کارها، بازنگری و نوسازی ساختار سنتی تعاونی   های بر بستر وب و در نهایت پیچیدگی تکنولوژی

گیری آنها از اقتصاد دیجیتالی را نسبت به گذشته دوچندان ساخته است؛ مضافاً اینکه شیوع ویروس کرونا )کوید نوزده(  بهره
 طی یکی دو سال گذشته بر این مسأله دامان زده است.  

ها بر بستتر پلتفرم  ونیالمللی استت که فعالیت تعاهای نوین بینای از این فناوریهای پلتفرم به منزله نمونهدر این میان تعاونی
های اروپا های انگلستتان و معاون ر ی  تعاونی، دبیر کل تعاونی1شتده توستط اد مایورا فراهم نموده استت؛ بر استاس ملاله ارا ه

  2019المللی تعاون در فوریه ستتال که به درخواستتت اتحادیه بین  "  2های پلتفرمالمللی تعاون و تعاونیاتحادیه بین  "با عنوان  
اقتصادیِ مبتنی بر اقتصاد مشارکتی   –های فناوری و مشاغل تجاری  آپهای پلتفرم نوع جدیدی از استارتدوین شده، تعاونیت

در زمینه مالکیت و   گیری از مدلی عادالنهاستت که متمن بهرههای کنونی  و دیجیتال به عنوان جایگزینی مطرح برای تعاونی
ها، برای تعامل یا مبادله کاالها و/ یا ستتازیِ افراد و داراییهای دیجیتال و شتتبکهلکنترل جمعی، به واستتطه بستتترها و کانا

به استتناد   مضتافاً اینکهکنند.  المللی تعاون فعالیت میستاختن نیازها و مطاب  با بیانیه هویت تعاونیِ اتحادیه بینخدمات، برآورده
 مورد اشاره شده است. 290 های پلتفرم فعال یا در حال ظهور در سراسر دنیا، بر اساس تخمینی حدوداین ملاله، تعداد تعاونی

 14برگزارشتده در تاری   های تخصتصتی اندیشتکده تعاون،  ها از ستلستله نشتستتنشتستت اقتصتاد دیجیتال و تعاونیبر همین استاس  
اندرکار دانشگاهی و اجرایی مستلیم فعال ها را با حضور سه دستمختلف اقتصاد دیجیتال در تعاونی  ماه سال جاری، ابعادبهمن

به ها  با عنوان گفتگوی ستیاستتیا اقتصتاد دیجیتال و تعاونینوشتتار پیش رو،  ؛ در این حوزه مورد بررستی عملیاتی قرار داده استت
ستازد  اصتلی خروجی اندیشتکده، اختصتاو خواهد داشتت. خاطرنشتان میبه عنوان یکی از چهار ستند  مذکور   مستتندستازی نشتستت

گیران حوزه کالن کشتور تر دانشتگاهیان و مدیران اجرایی و تصتمیماین نشتستت به صتورت حضتوری و با هدا تعامل بیش
ر جناب آقای منظور استتخرا  و اتخا  راهکارهای عملیاتی در جهت رون  اقتصتاد تعاونی در ستالن جلستات اندیشتکده با حضتوبه

ای از جمعیت دانشتگاهی  دکتر حمید آماده عضتو هیأت علمی دانشتکده اقتصتاد دانشتگاه عالمه طباطبایی )ره(، به عنوان نماینده
فعال کشتور در حوزه تعاون، جناب آقای دکتر حمدا.. رستتمی دارای ستابله اجرایی بستیار در حوزه تعاون در ستطر مدیریت کالن 

عنوان متخصتتتج اجرایی در زمینته پتایتدار نمتاینتده مرکز نوآوری و توستتتعته تعتاون ایران )منتتا( بته و جنتاب آقتای دکتر ستتتهیتل
دپارتمان اقتصتادی اندیشتکده تعاون برگزار گردید؛ مضتافاً    گر اقتصتادیپژوهشسترکار خانم ترابی،    های نوین با دبیریفناوری
اکنون نیز امکان بازیابی  ستت برای عالقمندان، مهیا شتد و همهمت همکاران اندیشتکده تعاون، امکان مشتاهده الیو نشتاینکه به

 پذیر است.  آن در آپارات و مشاهده آن امکان
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 های سیاستی گزینه 
کارایی آن در ایجاد و  بودن برخی ابعاد ماهوی آن و  گستره روزافزون دیجیتال در علوم مختلف از جمله اقتصاد ممن پیچیده

ها، بررسی نسبت اقتصاد دیجیتال با تعاون را بیش از گذشته مروی ساخته است؛ در همین  توسعه کسب و کارها نظیر تعاونی
فرمایشات مطرح اساس  بر  و  از سوی صاحبراستا  و  شده  دیجیتال  اقتصاد  عنوان  با  در نشستی  این حوزه  نظران و خبرگان 

 ز سوی اندیشکده تعاون برگزار گردید، در ادامه اهم محورهای مرتبط، فهرست و بیان گردیده استا ها که اخیراً اتعاونی
 

انقالب دیجیتالی؛ - با  اقتصاد دیجیتالی و تمایز آن  فناوری   توجه به مفهوم  فعالیتبکارگیری  های  های جدید در 
، به  اقتصاد دیجیتالیاست این در حالی است که  و تغییرنیافته از قبل تاکنون، به معنای رخداد انلالب دیجیتال    روزمره

وجود نداشته،  تر  پیششرایطی است که خدمات جدیدی را که    گردنیا، مطرح بوده و بیان صنعتی   عنوان چهارمین انلالب
 .  نمایدگذاری میهای خاو پایهنماید و در واقع فرآیندهای جدیدی را با استفاده از ایجاد مزیتعرمه می

 

کرونا    پاندمیویژه پس از  ها بهشدن اقتصاد جوامع توسط پلتفرمعمومی و فراگیر ناشی از بلعیدهوجود ترس   -
پ  از شیوع کرونا افزایش قابل  اقتصاد دیجیتالی در دنیا  المللی،  بر اساس آمار بین  ها از این امر؛شدن تعاونیو مانع

  تریندر حال حامر جزو ثروتمند  که  ثروت صاحبان کسب و کارهای دیجیتالیتوجهی داشته است؛ نکته قابل  کر اینکه  
 . درصد رشد کرده است 40تا 38  در این دوران قریب به  شوند،برشمرده میدر دنیا کسب و کارها 

 
 

بررسی   ها بر افزایش دستاوردهای حاصل از بکارگیری اقتصاد دیجیتال؛تعاونیچیستی و چگونگی اثرگذاری  -
هایی را وارد  تعاونیها شوند؛ بدان معنا که  پلتفرمها وارد  اینکه تعاونیاین مطلب مستلزم بررسی دو رویکرد  یل استا یک  

 د. ندسترسی آنها به بازار را افزایش دهند و امکان  یها را در بازار مطرح نماد تعاونی نکه بتوان  ها نماییم ها و شبکهاین پلتفرم 
به   پلتفرم رویکرد دوم  تعاونیهای جدید  ایجاد  بهبر اساس ساختار  برمی ها  نیاز مشترک اعضا  تأمین  این  ویژه  گردد؛ در 

اعضای تعاونی قرار    ها و کنندگان خدمات اصلی این شبکه تأمین  تحت مالکیتایجادشده  پلتفرم و شبکه دیجیتالی  صورت،  
گیری انحصار، وقوع  آن در نهایت، عاید اعضای آن خواهد شد؛ کاهش قابل توجه شکلمنافع حاصل از  خواهد گرفت و  

ها از  ها و رفع مشکل تأمین مالی تعاونیگذاری اعضا در این شبکهخودتنظیمی و خودکنترلی و افزایش احتمال سرمایه 
سازی رویکرد دوم در کشور، منوط به هدایت  د خواهد بود. نکته قابل  کر اینکه اجراییجمله اثرات قابل توجه این رویکر

برگزاری دوره تعاون کشور و  و  اکوسیستم  نیازهای کالن  و  تأمین عناصر  آموزشی خاو نظیر کارآفرینی جمعی،  های 
 باشد.   الن حوزه تعاون کشور میگیران ارشد و مدیریت کهای کنونی از سوی تصمیم تعریف ساختارهای جدید برای تعاونی

 

های اقتصادی و اجتماعی مؤلفهو ارتقاء    مورد انتظار در نظام توزیع کاالی کشوربرجسته  عدم حصول نتایج   -
به    استثمار و انحصار  باالی  احتمالبا توجه به    کاال؛های موفق کسب و کارهای پلتفرمی نظیر دیجیاز قِبَل نمونه 
منجر به    ، این کسب و کارهای دیجیتالیها، محتمل است که  در این قبیل شبکهمصادی  شکست بازار  عنوان یکی از  

ها از دانش مکفی برخوردار  کنندگان اصلی خدمات در این شبکه ویژه اینکه بسیاری از تأمینبه  .گسترش شکست بازار شوند 
ها و  ها از تکنولوژیپلتفرماز سوی دیگر، با توجه به بکارگیری این  ا ندارند؛  نیستند و تاب ملاومت در برابر این انحصارها ر

 است.  پیچیده   و تنظیم ملررات برای آنها سخت  ،جدید و خاو  ی هاپیچیدگی
 

گیری  شکل  هر چند برخی اساسسازی با توجه به ماهیت ذاتی آنها؛  ها در امر شبکهتوجه به ظرفیت عظیم تعاونی -
سازی است  شبکه  ، ات اصلی تعاونلیکن  کنند  اشتغال، رفاه، توانمندسازی و توسعه بخش کشاورزی عنوان میها را  یتعاون
به عبارت دیگر  ها اصالً قابل تحل  نخواهد بود؛  گیری تعاونیدر صورت نبود و عدم تحل  آن، اهداا اولیه از شکلو  

 سازی است.توانمندسازی صرفاً از طری  شبکهها به رشد، رفاه عمومی، اشتغال و مسیر تحل  تعاونی 
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3 https://rchain.coop/ 

بر   کالن حوزه تعاون کشور  سازی تعاون و لزوم توجه و تمرکز مدیرانظرفیت ویژه کنونی کشور در امر شبکه -
از آنجا که در دنیای امروز و در فضای کسب و کارها چه در سطر خرد و چه در سطر کالن، مشتری ارزشمندترین    این امر؛

برشمرده می اقتصادی  دهدارایی  بر  بالغ  روزانه  نیاز کنونی  تأمین  توجه به  با  تعاون کشور  میلیونشود، حوزه  نفر شامل    ها 
ها  گیران و ... از ده پزشکان و ماهینان، برخی صنوا شغلی همچون دندان کارمندان، کارگران، نظامیان، فرهنگیان، مرزنشی

مسأله از سوی مدیران کالن حوزه تعاون  این  توجه به  ای برخوردار است.  های مصرا، از امتیاز و جایگاه ویژههزار تعاونی
   خواهد بود. در منطله  ل تجاری بزرگ ایران به یک غوکشور، فرصتی ارزشمند برای تبدیل 

 

های بازار  پلتفرمسازی  ظرفیت قابل توجه شبکهها و افزایش سطح رفاه اجتماعی به واسطه  امکان تنزل قیمت -
های بازار مجازی، امکان مدیریت عناصر پیچیده و متنوع تجارت  پلتفرمکنندگان؛  اتصال تولیدکنندگان و مصرفمجازی و  

 نماید.  ها، انجام معامالت بهینه را تسهیل و تسریع مینماید و ممن کاهش و حذا واسطهفراهم میرا در یک پلتفرم 
 

-بررسی موشکافانه راههای اخیر غرب؛  داری دهههای سرمایهکاری جهت خروج از بحرانها: پاسخ و راهپلتفرم -
حاکی از آن است که آنها، ریشه در فناوری    2008و    1990،  1970های  داری غرب در دهههای سرمایهارهای خرو  از بحران ک

 عنوان نمود. اقتضا ات عصر معاصر  را مرتبط با  دیجیتالتوان سنت  بر همین اساس می اند؛ ها داشتهاطالعات و پلتفرم
 

شوند؛ از همین روی  های پلتفرمی، تللی میداده در انلالب  ؛عصر حاضر  های پلتفرمیترین ماده خام انقالبمهم   داده: -
تر  ، بیشهاافزایش کیفیت و کاهش هزینه ای حاصل از آنها نظیر  ها شوند اثر شبکهتری درگیر این شبکههر قدر افراد بیش 

   خواهد بود. 
 

المللی های بینبندیها در طبقهترین نوع پلتفرمترین و کاربردیاقتصاد اشتراکی: مهمهای اصلی حوزه  پلتفرم -
که عمده درآمد آنها از قبل تبلیغات  ؛  های تبلیغاتی. پلتفرم1  ها، مشتمل بربندی پلتفرماز میان پنج نوع طبلهها؛  از پلتفرم
ها  افزار و دراختیارگذاردن زیرساختافزار و سختونددهنده نرمپی   ؛های ابری. پلتفرم2بوک؛ شود نظیر گوگل و فی تأمین می

تولید را به    ؛ کههای صنعتی. پلتفرم3؛  به عنوان نمونه داخلیروان  آ ابرخارجی و    نمونهبه عنوان  برای نیازمندان نظیر آمازون  
های محصول؛ موسیلی  پلتفرم.  4  زیمِن ؛گیرد نظیر  و بر اساس سفارش مشتری صورت می کنند  میمتصل  اینترنت  به  نوعی  

مشغول به فعالیت  هزینه اشتراک و اجاره    اساسد و عمدتاً بر  نشوارا ه می  هاپلتفرم  این دسته  در قالب  و فیلم و نظایر آن
صلی  و خود برخوردار از سروی  اآیند  های اصلی اقتصاد اشتراکی به حساب میهایی که به نوعی پلتفرمپلتفرم. 5 هستند؛ و
ترین  ترین و کاربردیها، مهمنمایند. این نوع پلتفرم گیرندگان را به هم متصل میدهندگان و سروی  صرفاً سروی  نیستند؛ و  
ها  روند. اوبِر به عنوان یک نمونه خارجی و اسنپ به عنوان یک نمونه داخلی از این نوع پلتفرمها به شمار مینوع پلتفرم
 شوند.  محسوب می

 

  های پلتفرمی تعاونیداری پلتفرمی؛  ای جدی و قابل تأمل حداقل تاکنون در کنار سرمایههای پلتفرمی، گزینهتعاونی -
و مازاد  شوند  ها هستند، اداره میگیرندگان پلتفرمدهندگان و خدمات صورت کامالً دموکراتیک توسط مالکین آنها که خدماتبه

از فعالیت در منفعت و سود به دست آمده     ن یچبالکاز    یانمونه  ،3نی آرْچ  ی تعاونشود.  میان اعضا تلسیم میآنها،    حاصل 
در حال ساخت   ی تعاون  نی ااست.    ی شکل گرفته و مدل کسب و کار در آن به صورت تعاون  یبا اهداا تعاون  که  هاستیتعاون
  و   نیتر قدرتمندبه    شدنمبدلرا    خود   یگذارهداو    است  یاجتماع   یهماهنگ  یدی کل  یهای فناور  و  نیچبالکبستر    کی

    هوشمند قرار داده است.   قرارداد پلتفرم   نی پرکاربردتر
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 مالحظات اجرایی 
 جلسه  الف( مرتبط با برگزاری و تنظیم صورت

توجه به برگزاری نشست برای اساتید مدعو به صورت حضوری و امکان مشاهده زنده آن برای عالقمندان و پژوهشگران  با  
برداری توسط ایشان، سرعت بارگذاری اینترنت از سوی میزبانان  منظور حداکثر استفاده و بهرهشود به حوزه تعاون، پیشنهاد می

ند کیفیت باالی مشاهده زنده آن به سرعت باالی بارگذاری اینترنت میهمانان  برگزاری نشست، افزایش حداکثری یابد. هر چ
 ربط نیست.  نیز بی

تر به عمل آمده در خصوو برگزاری نشست در سالن جلسات مرکز  های حداکثری پیشریزیاز سوی دیگر با توجه به برنامه
برگزاری نشست مذکور و امکان مبط آن، متأسفانه این امر محل   منظور هر چه بهتر  نوآوری و توسعه تعاون ایران )منتا( به

نشد؛ هر چند که تصمیم مناسب به منظور برگزاری آن در سالن جلسات خود اندیشکده تعاون توسط مدیران اجرایی نشست  
های  سات و نشستسریعاً اتخا  شد، لیکن عدم تکرار مواردی ناگهانی و مشابه از این دست در راستای حداکثرسازی کیفیت جل

 گردد.  آتی پیشنهاد می 
شده درصد مطالب بیان  100توان به مرث قاطع عنوان نمود که قریب به  جلسه نوشتار پیش رو میدر آخر اینکه در بخش صورت

تر زمان تهیه این نوشتار بدان اختصاو داشته است فلذا به منظور  سازی و مکتوب شده است؛ که حجم بیشدر جلسه، پیاده
و سرعترفهص تسهیل  زمان،  در  پیشنهاد میجویی  گزارشات  قبیل  این  تهیه  در  پیادهبخشی  کامل  شود جهت  سازی صوت 

روز استفاده گردد. هر چند که اطالع دقیلی در خصوو هستی یا نیستی این قبیل ابزارها موجود  ها از ابزارهای نوین و بهنشست
 نیست.  

 

 ب( ارائه برخی پیشنهادات در راستای موضوع نشست  
نظران حامر در  اساتید و صاحبتوسط    های مختلف، ها از جنبهمرتبط با اقتصاد دیجیتال و تعاونی   موارد هر چند اهم مسا ل و  
های پیشنهادی  راهکار  گیری از نظرات ارزشمند ایشان، برخی است ممن بهره، لیکن در ادامه تالش شده  نشست مطرح گردیده 
 مورد اشاره قرار گیردا 

بندی و اطالع دقی  از ومعیت کنونی  های واقعی، طبلههای موجود به منظور شناسایی تعاونیرصد و بازنگری کلیه تعاونی -
 های آتی حوزه تعاون کشور؛ریزیآنها به منظور انجام بهتر برنامه

های کنونی در جهت  حوزه تعاون کشور بر مرورت تغییر ساختار تعاونیگیران  گذاران و تصمیمتمرکز و توجه جدی سیاست -
ویژه در رفع مشکالت و معضالت مربوط به  ها و مزایای اقتصاد دیجیتالی و اشتراکی بهبرداری حداکثری از ظرفیت بهره

 کاالهای اساسی؛    ها و قیمتنظام توزیع کشور، کاهش هزینه 
های موف   اکوسیستم نوآوری حوزه تعاون کشور ممن رصد و بررسی مطالعه نمونهتر خألهای  شناسایی و احصاء دقی  -

 ها همچون آرچِیْن. چین تعاونیالمللی بالکبین
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 جلسه پیوست یک: صورت
 تالوت سوره مبارکه شمس  -

 

 دبیر نشست  -
 اهلل الرحمن الرحیم؛  بسم

شده  عرض سالم و خیر ملدم، خدمت اساتید محترم و کلیه میهمانان حامر در الیْوْ، تبریک ایام مبارک دهه فجر، معرفی اساتید دعوت
ویژه پ  از شیوع  ای در باب اهمیت برگزاری نشست با عنوان اقتصاد دیجیتال بهترتیب ایراد سخنرانی ایشان، اشارهدر نشست به

نیازمندی 19ویروس کرونا )کوید   تغییر  به  توجه  با  به(  تعاون  اندیشکده  از سوی  روز جامعه  اتصال جامعه  های  مثابه واسط و حلله 
با مدیریت کالن و بدنه اجر از اساتید  رسانی در خصوو نحوه زمانایی حوزه تعاون کشور، اطالعدانشگاهی  بندی جلسه و تلاما 

الخصوو جناب آقای دکتر پایدار با توجه به می   منظور استفاده حداکثری از حضور کلیه آنها علی این مسأله به محترم جهت رعایت 
 ها.     ایراد سخنرانی خود با موموع اقتصاد دیجیتال و تعاونی زمانی ایشان و در نهایت دعوت از جناب دکتر آماده جهت 

 

 :آقای دکتر آماده -
کنم از اندیشکده تعاون به دلیل فرصتی که در اختیار بنده  بنده هم عرض سالم و تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر را دارم؛ تشکر می

های اقتصاد دیجیتال د به بهترشدن نتایج و تأثیرگذاریتواننها چطور میتعاونیگذاردند. محور اصلی صحبتم این هست که  
 خواهم کمک بگیرم. برای این کار هم از یکسری مفاهیم اقتصادی میکمک نمایند، 

های جدید مبتنی بر فناوری  در ابتدا تعریفی از اقتصاد دیجیتال ارا ه خواهم کرد؛ اقتصاد دیجیتال، اقتصادی است که در آن از فناوری
تر هم  ای که قدیم و پیشهای روزمرههای جدید در فعالیتشود. حال اگر آن فناوریهای مختلف، زیاد استفاده میر جنبه اطالعات د
ایم. اما اقتصاد دیجیتالی  شدهگویند انلالب دیجیتال رخ داده است و وارد انلالب دیجیتال  گرفته استفاده شود، اصطالحاً می صورت می

نماید و در واقع فرآیندهای جدیدی را با استفاده از  دهنده شرایطی است که خدمات جدیدی را که قبالً وجود نداشته، عرمه مینشان
   نماید.گذاری میهای خاو پایه ایجاد مزیت 
برخ  انقالب دنیا به شمار ی کارشناسان،  به علیده  اقتصاد دیجیتالی به عنوان انقالب چهارم صنعتی دیجیتالی چهارمین 

اولین انلالب صنعتی، انلالب ماشین بخار، دومین انلالب صنعتی، مربوط به اختراع الکتریسیته بوده است. ابداع کامپیوتر،  آید.  می
های  های دیجیتال در سطر جهانی آن هم در حوزه ، انلالب چهارم، فناوری21دای قرن  آید و تلریباً از ابت انلالب سوم به شمار می 

 ها و کارکردهای مختلف اقتصادی گسترش بسیار زیادی پیدا کرده است.  مختلف نظیر مدیریت، ساماندهی فعالیت
ویژه پ  از شیوع پاندمی کرونا جامعه بهدیجیتال تا چه اندازه بر    ها در زمینهحال این سؤال مطرح است که این ابداعات و توسعه 
های دیجیتالی فعال  در نظر گرفته شود، بر اساس آمار بسیاری از پلتفرم  2020اثرگذار بوده است؟ چنانچه شروع این پاندمی از سال  

بندی  اند. یا در رتبهکرده  در اقتصاد دنیا در همین دوران کرونا نظیر آمازون به عنوان شبکه فروش اینترنتی، رشد قابل توجهی را تجربه
دهد در حال  ها، شرکت تِسال که در واقع یک بعد خاصی از اقتصاد دیجیتال را به صورت هوش مصنوعی در خودروها ارا ه می شرکت

دیجیتالی در دنیا با سرعت   اقتصادکه    دهد شود. این نشان میالمللی به عنوان یک برند مطرح شناخته میحامر و در بعد بین
ویژه در ایام کرونا در حال رشد بوده است. در همین دوران ثروت صاحبان کسب و کارهای دیجیتالی قابل توجهی به

این در    درصد رشد کرده است.  40تا  38شوند، حدود  کسب و کارها برشمرده می  ترینکه در حال حاضر جزو ثروتمند
، چندین میلیون نفر در دنیا کار خود را از  2020و کارها طی همین دوره مثالً دو سه ماه بعد از ژانویه حالی است که بسیاری از کسب  

اند. در کشور خودمان هم ومع به همین منوال بوده  های دولت شدهاند و در واقع نیازمند کمک اند. بازار را از دست دادهدست داده
 الوه بر مزایا دارای مضراتی هم هستند. دهد که اقتصاد دیجیتال ع است. این نشان می 
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4 Platform-to-Business 
5 Business-to-Business 
6 Business-to-Consumer 
7 Regulation 

افراد و مصراکاهش هزینه افزایش دسترسی  امکانات جدید،  ایجاد  امکان بیشهای مبادالت،  به کاالها و خدمات،  تر  کنندگان 
افزایش رفاه اجتماعی را میملایسه آنها و در   از مهمنهایت  از آن طرا  ترین مزایای این توان  اما  گونه کسب و کارها برشمرد. 

شود این است که آیا این اشکاالت قابل رفع هستند؟ آیا این سیستم اقتصادی که در حال  اشکاالتی هم دارند. سؤالی که مطرح می
های بزرگ  ین اشکاالت کمک کند یا خیر؟ در حال حامر در کشور ما شرکتتواند به رفع احامر در کشورهای غربی هست می

کاال و اسنپ است. به  های آنها دیجیاند که نمونهبرخوردار از رشدهای بسیار باال در حوزه اقتصاد دیجیتال مشغول به فعالیت بوده
روز نیست. قطعاً  ان ارزش دارد تازه البته این رقم، بهمیلیارد توم  1000عنوان نمونه شبکه اسنپ با رشد بسیار باالیی االن بالغ بر  

گیرند فلذا باعث شدند که شبکه  االن و در حال حامر این ارزش بسیار باالتر از اینهاست. اینها در واقع کارمزدهای بسیار کمی می
فروشی کشور را بر عهده دارد؛ در  خردهکاال در حال حامر سهم بسیار بزرگی از نظام ای حاصل شود. به عنوان مثال دیجیگسترده

ها با یک نیروی  پال؛ قابل توجه است که اینها ما کسب و کارهای دیجیتالی بسیار موفلی داریم مثل آپ یا زرینتِک حوزه فین
 انسانی بسیار کم در حال فعالیت هستند و به این رشد رسیدند. 

ن همه رشدی که داشته چه تأثیری بر نظام توزیع کشور و حل  کاال با ایدیجیاما سؤالی که مطرح است این هست که  
ها داشته است؟ یا  ها، شهرستان ؟ چه تأثیری روی سودآوری کسب و کارهای کوچک در مراکز استاناین مسأله داشته است

دهد  نه نتایج نشان میمتأسفاکردند، داشته است.  اسنپ و تپسی چه تأثیری بر روی رفاه و درآمد رانندگانی که با آنها همکاری می
من به   های رفاه کارکنان آنها خیلی نبوده است. های اصلی اقتصاد و افزایش شاخصه که اثرات و کارایی آنها بر مؤلفه

اند در نظام ها نتوانستههزینه هست و متأسفانه این نظامکنما نظام توزیع کنونی ما در کشور بسیار کند و کممسأله توزیع اشاره می
اند متأسفانه اثرگذار باشند به نفعان خود هم نتوانستهاند. روی رفاه  یکشور اثرات مثبتی بگذارند و اثرات بسیار اندکی داشته  توزیع 

های کوچک یا صاحبان  دهند. به عنوان مثال تولیدکنندهها ارا ه می خصوو بر رفاه افرادی که در واقع خدمت اصلی را به این شبکه 
کننده اصلی کاالها و خدمات هستند.  کننده کاال یا رانندگان خودرویی که تأمینها عرمهکه در این شبکه  کسب و کارهای کوچک 

این شبکه  از  اثر مثبتی  از لحاظ درآمد و رفاه  این  ها دریافت نکردهاینها متأسفانه  اند. این مسأله در واقع باعث شده که در واقع 
شود که ما  شوند. خب این شرایط باعث میکنندگان اصلی خدمات میباعث استثمار تأمین کنندها ممن اینکه دارند رشد میپلتفرم

مشکالتی مثل نابرابری را کماکان در جامعه داشته باشیم و این کسب و کارها نتوانند به رفع این مشکالت در جامعه کمک کنند یا  
 ها در واقع مورد توجه قرار نگرفته است.  در این شبکه گیرندگان اصلی به عنوان مثال بحث دستمزدها و تأمین رفاه خدمات

ل  المللی اروپا جدیداً بر روی مد فلذا این مسأله باعث شده که در برخی کشورها تجدیدنظری صورت بگیرد؛ برای مثال اتحادیه بین
p2b   و روابط    هامدل   بر  ترشیپ  که  است  یحال   در  نیا  کنند یم  کار  دارند(  1ها ) روابط کسب و کارها با پلتفرمb2b  (بنگاه  دو  تعامل 
شد. دلیل این امر هم شاید همین مسأله باشد  تمرکز می  (1کننده مصرا  با   ی اقتصاد  بنگاه  کی  تعامل)  b2c  و(  1گر ی کدی  با   ی اقتصاد

خطر وجود  ها، احتمال استثمار و انحصار، خیلی باالست. انحصارها هم یکی از مصادی  شکست بازار هستند. این  که در این شبکه 
اقتصاد معموالً وقتی بحث شکست بازار مطرح    دارد که این کسب و کارهای دیجیتالی منجر به گسترش شکست بازار شوند. در

؛ ثابت شده که دولت در  1آید یکی مداخله دولت هست و دیگری تنظیم ملررات شود معموالً باالفاصله دو نکته به  هن میمی
کند و مداخالت دولت در واقع کارایی الزم را ندارد. خود دولت هم تاکنون در  به اقتصاد تحمیل میتری را  مداخالتش هزینه بیش

 ها از خودش کارایی خاصی نشان نداده است.  این زمینه 
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8 Self Regulation 

ها جدید و خاو استفاده ها و پیچیدگیها از تکنولوژیهست که به دلیل اینکه در این پلتفرمنکته دیگری که وجود دارد این  
کنندگان اصلی خدمات در این  ویژه اینکه بسیاری از تأمینشود و پیچیده؛ بهشود نتیجتاً تنظیم ملررات هم برای آنها سخت میمی

ها به شود که این پلتفرمردار نیستند و تاب ملاومت در برابر این انحصارها را ندارند؛ همین باعث میها از دانش مکفی برخوشبکه
اصالً    کنند. و اینکنندگان و صاحبان کسب و کارهای کوچک تحمیل میشوند که شرایط خود را بر تأمینانحصارگرانی تبدیل می

 دهد.  اف  خوبی را در جامعه نشان نمی
توانند به رفع این مشکالت کمک کنند یا خیر؟ در این زمینه ها میشود این هست که آیا ساختار تعاونیه مطرح میحاال سؤالی ک

هایی را  ها کنیم. یعنی اینکه تعاونی ها را وارد این پلتفرم توانیم به دو بعد این قضیه اشاره و توجه کنیما یکی اینکه تعاونیما می
ها را در بازار مطرح نماید؛ دسترسی آنها به بازار را افزایش دهد. خدمات و  ها کنیم که بتواند تعاونیها و شبکهوارد این پلتفرم
های جدید  ها برای ایجاد پلتفرمها را در بازار عرمه و ارا ه نماید. بعد دوم این هست که شما از ساختار تعاونیکاالهای تعاونی

ها متشکل از افراد  ایت یکسری اصول هست که از جمله این اصول این هست که تعاونیاستفاده نمایید. منظور من از ساختارها، رع
دهند با این هدف که نیازهای آنها را تأمین نماید  تعاونی تشکیل مییا کسب و کارهایی هستند که یک نیاز مشترک دارند؛  

ورت این پلتفرم و شبکه دیجیتالی ترین پیامد این مسأله این است که در این صو از اعضای خودش حمایت کند. مهم
گیرد در واقع منافع حاصل از آن شبکه هم به اعضای تعاونی در نهایت خواهد  تحت مالکیت اعضای تعاونی قرار می

 رسید. 
گویند   ownership effectیا endowment effectدر اقتصاد رفتاری اصطالحاً یک اصلی مطرح هست که اصطالحاً به آن 

کند، خیلی بهتر برای آن  ای را در اختیار داشته باشد بهتر از آن استفاده میکه وقتی فرد یا کسب و کاری شبکهو بدین معناست  
گذاری بکند، حامر هست از آن مراقبت کند و نکته مهم اینکه حامر هست در تنظیم آن  سوزاند و حامر هست سرمایهدل می

تواند در رفع اشکاالتی که خدمتتان عرض شد مؤثر باشد بحث ها که میاونیشبکه هم مشارکت کند در واقع یکی از ابعاد مهم تع 
اگر تعاونی در راستای رفع یعنی در واقع  افتد  ها اتفاق میاین مسأله خودتنظیمی به خوبی در ساختار تعاونی است؛  8خودتنظیمی

شود تحت حمایت اعضا و تشکیل میهای دیجیتالی که نیاز و حمایت از اعضای خودش تشکیل شده باشد و پلتفرم
کند  ها باشند اوالً احتمال اینکه انحصار شکل بگیرد به شدت کاهش پیدا میکنندگان خدمت اصلی این شبکهتأمین

اتفاق می تنظیم ثانیاً خودتنظیمی  آن شبکه،  برای  بیرون  از  نهادی  یا  نیست شخصی  دیگر الزم  نتیجه  در  و  افتد 
شود و آن سود و درآمدی که تحت آن شبکه  نماید و نکته سوم اینکه آن مازادی ایجاد میمقررات با کارایی پایین ب

 شود؛شود بر اساس اصول موجود در تعاون، به اعضا منتقل میحاصل می
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کنید در شرایطی مثل کرونا که فروش مجازی رون   اگر شما یک همچنین ساختاری را در نظر بگیرید آن وقت مالحظه می
کننده کاال و خدمات تحت مالکیت  کند، این فروش مجازی قطعاً یک سودی خواهد داشت؛ اگر آن شبکه مجازی ارا هپیدا می

ها و صاحبان کسب و کارهای کوچک باشد در نهایت سود حاصل از  دهندگان اصلی این شبکهو حمایت خود اعضا و خدمات
کنندگانی که صاحب کسب و  های بازار به تأمین این کار بین مالکین و اعضای آن تعاونی توزیع خواهد شد یعنی عمالً حاشیه
عنوان مثال چنانچه همین شبکه حمل و نلل داخل  کارهای کوچک هستند و توانایی مالی باالیی ندارند، منتلل خواهد شد. به 

شود در نهایت  ای را ایجاد نمایند مازادی که ایجاد میداران بتوانند چنین شبکهشهری را در نظر بگیرید اگر رانندگان یا تاکسی 
ن افراد خیلی بهتر حامر  به خود این رانندگان منتلل خواهد شد و در نتیجه درآمد آنها، رفاه آنها افزایش پیدا خواهد کرد و ای

ها  گذاری کنند یعنی بحث تأمین مالی و تأمین سرمایه این شبکه ها سرمایه یافته در این شبکهدرآمد افزایش خواهند شد از آن  
ها و خدمات  کنندگان زیادی در زمینه هم به نحوی مرتفع خواهد شد. امکانش هم زیاد هست؛ یعنی در واقع در این شرایط تأمین

معف و  هاست؛ یعنی نلطهای که مطرح هست هماهنگی این ها درآیند؛ نکتهداریم که حامرند به عضویت این تعاونی   مختلف 
   بایست برطرا گردد. مانعی داریم که می

های خصوصی با توجه به اینکه از یک پیشرو با قدرت کاریزماتیک خاو برخوردار هستند معموالً آن شخج پیشرو  شرکت
ها بایستی ایجاد  کنندگان خرد این ویژگی را نداشته باشند؛ این ویژگیکند اما ممکن هست تأمینرا مرتفع می  خیلی از مشکالت 

ای  کنندگان خرد ایجاد نمود. نکتهتوان این انرژی را در تأمینهای کارآفرینی جمعی میشوند به عنوان مثال از طری  آموزش
های این  توانند بسیاری از چالش توانند وارد این قضیه شوند و میها میی خواهم خدمتتان عرض کنم این است که تعاونمی

ای را که در جامعه قبالً داشتتند، روشن و برجسته و آنها را به جامعه هدا  اثرات گمشده  توانندها را مرتفع نمایند. میشبکه
هایی وجود دارد؛ یکی از این مسایل بحث کارآفرینی و بحث رهبری هست نکته دوم مربوط  سری نیازمندینمایند اما یکمنتلل  
اون از یکسری کمبودها و مشکالتی بر  شود به بحث اکوسیستم تعاون در کشور؛ متأسفانه کشور ما در زمینه اکوسیستم تع می

هایی ایجاد شوند و نهادهای مکمل آنها ایجاد نشوند ممکن  خوردار هست؛ اگر قرار باشد به صورت موردی یک همچنین شبکه
های تعاون هستند؛ اگر  هست در این زمینه توفی  چندانی حاصل نشود؛ برای مثال یکی از نهادهای مکمل در این زمینه بانک

های تعاون وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و نیز ما بتوانیم کارآفرینی تعاونی و در واقع کارآفرینی جمعی را تلویت  بانک
نماییم آن تعاونینماییم و در کسب و کارها مطرح  پلتفرم تشکیل می وقت  را که  شوند میهایی که به شکل  توانند مزایایی 

   ظهور برسانند و از ایجاد آن مشکالتی که هم مطرح شد، خودداری کنند.  تر مطرح شد، به منصهخدمتتان پیش
ها، کل دنیا را خواهد بلعید واقعاً این  شود که پلتفرمبنابراین این ترس عمومی که در دنیا وجود دارد و عنوان می

مانع این قضیه باشند و   توانندها مینگرانی وجود دارد که اقتصاد شهرها و اقتصاد جوامع محلی را ببلعند؛ تعاونی
به    کنند.توانند به عنوان یک گزینه از این چالش خودداری کنند ضمن اینکه منافع بسیاری را هم ایجاد میمی

دهم و مجدداً از اندیشکده تعاون بابت فرصتی که فراهم نمودند، نهایت  دلیل کمبود زمان بحثم را فعالً در همین جا خاتمه می 
 تشکر را دارم.  
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 دبیر نشست: -
بندی که در اتمام فرمایشاتشان داشتند؛ بر همین اساس و با توجه به مسأله میغ وقت تشکر از فرمایشات جامع دکتر آماده و جمع

ها و رون  اقتصاد  کنم از جناب آقای دکتر رستمی جهت ایراد سخنرانی خود در زمینه مبادالت دیجیتالی تعاونی باالفاصله دعوت می
 تعاونی. 
 

 آقای دکتر رستمی: -
خب جناب دکتر آماده بحث مربوط  کنم از فرصتی که در اختیار بنده گذارده شد؛  خدمت همه عزیزان عرض سالم دارم و تشکر می

با نگاه  به اقتصاد دیجیتال را بسیار خوب و به با اجازه دوستان بحثم را اجرایی و  صورت علمی و آکادمیک عنوان فرمودند من 
هایی را  حلای روبرو هستیم و چه راها با چه مسألهشناسانه و حل مسأله دنبال خواهم کرد؛ اینکه از نگاه اقتصاد دیجیتال مآسیب
کنم اینکه اصالً تعاونی چیست؟ چرا  توان برای حل آن پیشنهاد دهیم. ملدمتاً و در ابتدا من این سؤال استراتزیک را مطرح میمی
مشکالتی را از کشور    گوییم تعاونی خوب است؟ و به قول بزرگان کلید حل مشکالت مملکت است؟ و در سطر کالن و خرد چهمی

 کند؟ و مردم و در سطر میانی از کسب و کارها حل می
ها و رشد آنها حل خواهد شد. چنانچه این سؤال از  شناسانه نگاه کنیم تا حدودی مسأله تعاونیما اگر به این مسأله از دید آسیب

مختلفی که در قانون برای بخش تعاون در نظر  شود و اغلب مزایای های مختلفی دریافت میکارشناسان مختلف مطرح شود، پاس 
بهره دارند، یا دولت از  ها وام کمها بخشودگی مالیاتی دارند، تعاونیدهند که مثالً تعاونیکنند و پاس  میگرفته شده را مطرح می

ها  دهد؛ بله خب همه این آموزش می ای و  ها خدمات مشاورهکند، سازمانی هست به نام وزارت تعاون که به تعاونیآنها حمایت می
هایی هست که دولت، کشور و سیستم ادارای کشور برای کمک در سطر  ها در واقع کمکها نیست. اینهست. اما تعاونی این

 شود بهتر از آن یکی است به عنوان مثال؟ دهد. اما تعاون در  ات خودش دارای چه مزیتی است؟ که عنوان میها انجام میتعاونی
او  به  اینکه  به بنده مراجعه کند و بفرماید قصد دارم تعاونی بزنم استدالل ما برای  فرض بفرمایید چنانچه جوانی 

چه مزیتی دارد که در دیگران نیست. بنده قصد دارم این مسأله را قدری    بگوییم تعاونی بهتر از شرکت سهامی خاص هست؟
حلی ارا ه نماییم. بنده  شناسی نماییم و بر اساس آن راهاس آن ومع موجود را آسیبکالبدشناسی نمایم و تعریفی ارا ه نمایم و بر اس

طور عرض اگر بخواهم در یک جمله تعاونی را تعریف کنم و بخواهم مزیت آن را نسبت به سایرین مطرح نمایم این 
-نی درست شده تا شبکهسازی آن است. یعنی تعاواش، ظرفیت شبکهکنم که تعاونی در ذات خودش و تنها فایدهمی

عنوان  و توسعه بخش کشاورزی  توانمندسازی  رفاه،  اشتغال،  برای  را  تعاون  برخی  که  است  بکند؛ درست  سازی 
سازی است و چنانچه این مسأله نباشد و محقق نشود اصالً تعاونی نخواهد بود و کنند اما ذات اصلی تعاون شبکهمی

ها  یافتنی نخواهد بود. به عبارت دیگر مسیر تحقق تعاونی ه شده بوده دستها در نظر گرفتهایی که برای تعاونیهدف
به  خب شبکهسازی است.  به رشد، رفاه عمومی، اشتغال و توانمندسازی صرفاً از طریق شبکه به چه معناست؟  سازی 

که نیاز و هدا مشترک    توان نگریست. یک جنبه، نگاه حلوقی است. یعنی چه؟ یعنی مردمی های مختلف میسازی از جنبه شبکه
نامه خواهند  گیرند؛ دارای اساسدارند در زمینه واحدی آنها را در قالب تعاونی متشکل کنیم یعنی در قالب تعاونی ساختار حلوقی می

آنها خواهد بود فلذا تبدیل به کسب و کاری می از یکبود و قانون پشتوانه  مزایایی  ها و  سری حمایت شود که به لحاظ قانونی 
ها و در سطر ملی، تشکیل یک اتحادیه  ها، استان های تعاونی بیایند در سطر شهرستانبرخوردار خواهد بود. خب اگر این شرکت

های تعاونی شکل خواهد گرفت که بعد حلوقی هم بر آنها مترتب خواهد بود. به هر حال اتحادیه  ای از شرکتبدهند در واقع شبکه
 اتر از یک شرکت تعاونی دارد؛ این نگاه حلوقی است. هایی فرسری مصلحتیک
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داشته باشند به عبارت دیگر همه این فرآیندها  های حلوقی باید کارکرد تجاری تر بر این است که این شرکتاما تأکید بنده بیش
ها بتوانند مسیر ارتباطات تجاری و معامالت کاالیی و خدماتی را تسهیل  گیرد که در نهایت این شرکتو ساز و کارها صورت می 

 نمایند.  
امر ما  خب در حال ح  ها، تسهیل ارتباطات و توسعه تعامالت تجاری بین کسب و کارهاست.سازیهدف اصلی شبکه

های مصرا را داریم. که در واقع  ها، تعاونی سازی در اختیار داریم؟ ما در کف و سطر پایین تعاونی هایی برای شبکهچه ظرفیت
ها  کنند. این تعاونیهای مصرا تأمین میکنندگان خرد ما هستند؛ که نیازهای روزانه خود را از تعاونیها با مصراخط ملدم تعاونی

پزشکان  لیون نفر عضو شامل کارمندان، کارگران، نظامیان، فرهنگیان، مرزنشینان، برخی صنوا شغلی همچون دندان می  10بالغ بر  
دهد. این مسأله  های شغلی دارند. در واقع عضو تعاونی هستند که تأمین نیاز آنها را انجام میگیران و بسیاری دیگر از گروهو ماهی

شود.  ترین دارایی هر تجارتی قلمداد میشود که مشتری، به عنوان مهمامروز عنوان میدر حالی است که در فضای کسب و کار 
شود که  شدن فرآیند تولید کاالها و پیشرفت سیستم ماشینی عنوان میها، تسهیلدر دنیای امروز با توجه به توسعه تکنولوژی 

 ترین کار، تولید است؛  آسان
اقتصاد، سخت در  زمانی  کار،  یک  ربات ترین  به کمک  امروز  اما  بود  ماشین تولید  برق راحتها،  نیروی  و  کار  ها  و  ترین  تولید 

در دنیای امروز و در فلذا    ترین کار، فروش و پیداکردن مشتری است. در کشورهای پیشرفته هم به همین شکل است.سخت
و چه در سطح کالن، مشتری ترین دارایی اقتصادی چه در سطح خرد  کسب و کارها و در همه جای دنیا ارزشمند

ها بسیار  شده )بدین معنا که رابطه آنها با تعاونیمیلیون نفر مشتری سازماندهی  10است. حال در بخش تعاون ما  
ترین دارایی اقتصادی بخش تعاون را در اختیار  دهند.( یعنی مهممشخص است و خدمات به اعضایشان ارائه می

هزار    50، حدود  هاست. خب ما در رأس این شبکه ی عرض کردم واال رقم بسیار بیش از این تازه بنده این رقم را حدودداریم.  
کنندگان هم بسیاری کسب و کارها نظیر  کنند. در فاصله میان تولیدکنندگان و مصراتعاونی داریم که تولید کاال و خدمات می

های تجاری وجود دارند که فرآیند رساندن  های صادراتی، تعاونی های خدماتی، تعاونی های تأمین نیاز، تعاونیها و تعاونیاتحادیه 
سؤالی که مطرح  کنند. الخصوو در مناط  شهری را تسهیل میکنندگان علی ویژه از مناط  روستایی به دست مصراکاال به

د در مناطق  ها میلیونی خوکنندگان دههزار تعاونی تولیدی و خدماتی با مصرف 50است این است که آیا این حدود 
   شهری اتصال دارند؟

توانید دقی  بگویید، اصالً نوشته نشده  فرض بفرمایید اگر تشریف ببرید در یک شرکت تعاونی و ده قلم کاال انتخاب نمایید نمی
است  که این ده قلم مربوط به شرکت تعاونی صنایع دستی یا تعاونی زنان در فالن نلطه کشور مثال کرمان، هرمزگان و ... بوده  

گونه نیست  کننده خارجی صادر شده است؛ اصالً متأسفانه این و االن به اینجا رسیده و یا به خار  از کشور برای مصرا مصرا
یا حداقل زیر ده درصد است. چرا نیست؟ ببینید به صورت کلی روابط تجاری دوگونه هستند؛ یک نوع، رابطه خطی است و دیگری  

ها با یکدیگر در حال حامر به صورت خطی است؛ رابطه خطی هم خود به دو شکل است یا  عاونیای. عمده ارتباط ترابطه شبکه
شوم؛ حال  از پایین به باالست یا از باال به پایین است. پایین به باال بدین معنی است که من نوعی عضو تعاونی در شهرستان می

دهند؛ همکاری چند اتحادیه شهرستانی، اتحادیه  اتحادیه میشرکت تعاونی من با چند شرکت تعاونی دیگر در شهرستان، تشکیل  
 دهد.  های سراسری را که در رأس هرم وجود دارند، شکل می آورد. و همکاری آنها اتحادیهدر سطر استانی را به وجود می
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کند و آن  ای خریداری میبفرمایید اتحادیه کاالیی را از کارخانه تولیدکنندهحال رابطه از باال به پایین به چه شکل است؟ فرض  
دهد و آنها هم آن را در اختیار  های شهرستانی قرار میگذارد؛ سپ  آن را در اختیار اتحادیه های استانی میرا در اختیار اتحادیه

ا در حال حامر و حداقل تاکنون عمدتاً رابطه خطی از  هدهند. اتحادیه ها جهت توزیع قرار می های تعاونی در شهرستانشرکت
ای هستند که کشور به های کنونی ما عمدتاً محصول دورهاند؛ علت این امر این است که اساساً عمده اتحادیه پایین به باال داشته

شته است. بدین معنا که وزارت بازرگانی  ها نیاز داویژه در اوایل انلالب و دوران جنگ بداندلیل تأمین نیاز در ایام کمبود کاالها به
داد و آن پ  از خریداری  ای قرار می ای در خار  کشور به عنوان مثال در اختیار اتحادیهای را جهت خرید کاال از کارخانهحواله

که بازار    ای این شکل، کارکرد داشت و بسیار هم عالی بود لیکن االن گذاشت. در یک دورههای تعاونی میدر اختیار شرکت
های تأمین نیاز به حداقل رسیده است و کارایی این رابطه بسیار  ها و حتی تعاونی رسد کارکرد اتحادیهرقابتی شده به نظر می 
ها به جای واردکردن کاالها و توزیع و  بایست در این رابطه، بازنگری صورت پذیرد. بدین معنا که اتحادیه معیف شده است و می

تر و  تر، سریعهای آسانهای خود با توجه به امکان تأمین کاال توسط تجار و بازرگانان به شیوهها و تعاونیشبکهمصرا آن میان  
های تعاونی مصرفی شوند. حال شما تصور بفرمایید چنانچه روزی  های تعاونی تولیدی و شرکتتر، واسطی میان شرکتهزینهکم

ای متصل شوند که خیلی هم دور از  هن نیست، غوغایی برپا خواهد شد. چرا  گونهبهکنندگان  کلیه تولیدکنندگان کشور با مصرا
تری خواهد رسید. از آن طرا  قیمتکننده، کاالی ارزانکننده، در نهایت به دست مصراکه با اتصال منشأ تولید به منشأ مصرا
بازار عظیم تولیدکنندگان،  برای  فراهم میمیلیون مصرا   40نیز  از طری     شود.کننده  است؟  وقوع  قابل  به چه شکل  امر  این 

ای، روابط پیچیده و چندبعدی هستند  ای؛ عنوان کردیم که در ارتباطات فعلی، روابط خطی هستند؛ در روابط شبکهارتباطات شبکه
 شوند. سویه به روابط چندسویه متلابل تبدیل میو از رابطه یک

کنیم، منظور اکوسیستمی است که کلیه عناصر مرتبط با آن اتفاق یعنی تجارت  ای صحبت میدر واقع زمانی که از روابط شبکه
اند، نلش هر یک به خوبی مشخج و ایفا شده است و در نهایت، اتفاق مربوط به رسیدن کاال از مرحله  در آن سازماندهی شده
کننده، لجستیک،  ولیدکننده، مصراشود اکوسیستم یعنی عناصر ت کننده برسد. پ  زمانی که عنوان میتولید به دست مصرا

 سیستم تضمینی معامالت، سیستم تأمین مالی مبادالت، سیستم نمایشگاهی، سیستم صادراتی همزمان وجود دارند.  
های  زمانی اتصال همه این عناصر به لحاظ فیزیکی به یکدیگر بسیار سخت و پیچیده بود لیکن امروزه و به مدد دیجیتال و پلتفرم

توان کلیه این عناصر را که همه آنها را هم در اختیار داریم  بسیار آسان شده است. یعنی به واسطه یک پلتفرم، میمجازی کار  
کننده مبادالت غیرنلدی، در کنار  گوییم سیستم تضمین، صندوق ممانت را به عنوان تضمین)یعنی به عنوان مثال زمانی که می

تعاون را در اختیار داریم. یا بیمه تعاون را در فرآیند تولید و ارسال در کنار خود داریم.  خود داریم و یا در بحث تأمین مالی، بانک  
داران را داریم که کاالها را حتی در نلاط شهری به  داران و وانتهای تعاونی نظیر کامیون یا در بحث لجستیک ما بسیاری شرکت

های  نامهها، اتاق تعاون جهت انجام مذاکرات مختلف و انعلاد تفاهم رسانند. در سطر صادرات انواع اتحادیهکننده می دست مصرا
 گران داریم.(، به یکدیگر متصل نمود. تجاری را جهت تسهیل امور تعاون

گذارد که عناصر پیچیده و متنوع تجارت را در یک  های بازار مجازی این امکان را در اختیار ما میحال اقتصاد دیجیتال و پلتفرم
ترین فروشگاه سمت  کنندگان وجود دارند که نزدیکپلتفرم مدیریت نماییم به عبارت دیگر در یک سمت پلتفرم، انبوهی از مصرا

کند؛ حمل کاالهایش را از  های تأمین نیاز جستجو میکنند؛ همچنین کاالی مورد نیاز خود را در سیستمخود را شناسایی می
تواند از بانک تعاون بلدام به  زمانی که مشکل مالی داشته باشد جهت خرید کاال می  کند؛طری  سیستم لجستیک مدیریت می

 دریافت وام نماید؛  
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9 Nick Srnicek 

شرکت تعاونی ناشناس قصد مبادله با یکدیگر را داشته باشند که در این صورت سیستم تضمینی  یا زمانی ممکن است که دو  
تری بدون حضور فیزیکی افراد ممن امکان رصد، امکان  بخشد و با شرایط آسانپذیر و تسهیل میوجود دارد که این امر را امکان 

را فراهم روابط  پذیر میمبادله  فلذا جهان دیجیتال،  انجامسخت و شبکهکند.  اجرا،  لحاظ  به  را  نموده است. االن هم  ای  پذیر 
 ها، در دست انجام است.  خوشبختانه در این زمینه و کار بر روی این شبکه

می  دیجیتال  اقتصاد  توسط  واقع  تعاونیدر  بین  خدماتی  و  کاالیی  ارتباط  و  تجاری  عظیم  شبکه  و توان  ها 
های مربوط به آن بسیاری از  در واقع فناوری اطالعات و بسیاری از زیرساخت  مود.کنندگان را به راحتی مدیریت نمصرف

سازی و حل نموده است. جوانان ما در این عرصه بسیار توانمند و هوشمند هستند. من امیدوار هستم  مسایل پیچیده را ساده
زه تعاون کشور، چنانچه هیچ کاری نکنند و  حو  چنانچه مجموعه وزارت تعاون، بخش تعاون و کلیه نهادهای پشتیبان و مدیریت

های مصرا و های تولیدی، تعاونیها نمایند و انواع تعاونی سازی تعاونیسال صرا شبکهتمام توجه و انرژی خود را ظرا پنج
تنها در کشور  اند و ایران در این صورت به یک غول تجاری بزرگ نه پشتیبان را بهم وصل نمایند، اقدام بسیار بزرگی انجام داده

کنم که اساس مطلب  حتی در منطله مبدل خواهد شد که بالغ بر ده میلیون نفر مشتری دارد.  من به لحاظ کمبود وقت، فکر می
 ها متصل شد؛ چرا که توان به تعاونی را عنوان کردم از دوستان خواهشمندم بر روی این مسأله اندیشه کنند که به چه شکل می

ای جز انزوا نخواهد داشت. در جهان دیجیتال، اساس بر ارتباط ها در نهایت نتیجهه شبکهامروزه، عدم اتصال ب 
است و اصوالً تجارت، متکی بر تجارت است؛ ارتباطات هم دیگر جنبه سنتی و حضوری و با صرف هزینه و وقت  

ای جز اتصال به  رویکرد و چارهفلذا به نظر بنده زیاد ندارد و رنگ و بوی دیجیتال و فضای مجازی به خود گرفته است.  
های تعامل تجاری و گسترش ارتباطات در سطر معامالت وجود ندارد. مجدداً از اندیشکده تعاون  های مبتنی بر وب و پلتفرم شبکه

 بابت وقتی که در اختیار بنده گذاردند، نهایت تشکر را دارم.  
 

 دبیر نشست: -
های  ها اشاره فرمودید و تأکید بر اقتصاد دیجیتال و نلش پلتفرمواسطه تعاونیمصرا بهتشکر از شما؛ به اهمیت اتصال تولید و 

بندی که داشتید؛ سخن را کوتاه  تجاری مجازی در رفع مشکالت نظام توزیع کاال در کشور را بیان فرمودید؛ ممنون از بابت جمع
ها را آغاز فرمایند و به ایراد  داری پلتفرمی و تعاونیسرمایه  کنم و از جناب آقای دکتر پایدار تلاما دارم بحث خود در زمینهمی

 سخنرانی خود بپردازند. 
  

 آقای دکتر پایدار: -
کنم از اساتید محترم جناب آقای دکتر آماده و جناب آقای  عرض سالم و ادب دارم خدمت همه بینندگان محترم و تشکر می

نمودن و برگزاری این نشست کمال تشکر  کده تعاون بابت فراهمخوشحال هستم در خدمتتان هستم و اندیشدکتر رستمی؛  
از سال  را دارم؛ بحث سرمایه  پلتفرمی، اصطالح خیلی قدیمی نیست و تلریباً  این    2017،  2016داری پلتفرمی به لحاظ 

و   شودتدوین می  9سِکداری پلتفرمی توسط آقای اسرینشود و کتابی در این زمینه و به نام سرمایهاصطالح مطرح می
 تر است؛  های آن قدیمیگیرد؛ اما ریشه تر این مسأله مورد بررسی قرار می توان عنوان نمود که به طور جدیمی
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ها، کنیم این پاسخسال اخیر رجوع می  50ها در  های بحرانداری در زمانهای سرمایهاساساً زمانی که به پاسخ
های جدید را ؛ به نوعی پلتفرم1990، دهه  1970اند. حل بحران اقتصادی سالریشه در فناوری اطالعات داشته

ی  هاها در تعریف به صورت کلی زیرساختپلتفرم  عنوان نمود.  2008داری سال  حل و پاسخ به بحران سرمایهتوان راهمی
گونه  توان اینتوانند با یکدیگر تعامل نمایند فلذا میدیجیتالی هستند که دو یا چند گروه به واسطه آنها و توانمندی از قِبَل آنها می

ویژه اگر آن را غیردیجیتالی در نظر بگیریم لیکن سنت دیجیتال مربوط به اقتضا ات  عنوان نمود که مفهوم خیلی جدید نیست به
ند سال اخیر است؛ اینکه همه گوشی در دست داشته باشند که به اینترنت پرسرعت متصل شود؛ اتفاقی که ده  عصر معاصر و چ

تر مورد استفاده قرار گیرند؛ عمالً  ها خیلی جدیسال است شاید در کل دنیا شاهد وقوع آن هستیم؛ و باعث شدند که پلتفرم
ویژه طی دو سال اخیر و همین حاال نه حتی  اب آماده هم اشاره فرمودند بهاند. جنتوان گفت که شکل دنیای ما را تغییر دادهمی

 ها در حال بلعیدن دنیا هستند؛  در آینده پلتفرم
ها صحبت های پلتفرمبندی آنها شوم قصد دارم در خصوو ویژگیها و دستهتر وارد خود پلتفرمپیش از اینکه به صورت جز ی

سنگ و سیلیکون به عنوان  ها نلش اساسی دارد؛ یک زمانی اگر انرژی، نفت، زغاله در پلتفرمکنما اولین ویژگی این است که داد
ترین ماده خام انقالب کنونی های پلتفرمی امروزه داده، به عنوان مهمانقالبدر  ماده خام فناوری اطالعات مهم بود،  

تری وارد و درگیر آن شوند؛ آن اثر های بیشتر، نیاز است آدمقابل توجه است؛ و برای به وجود آمدن داده بیش
پلتفرمشبکه به واسطه  افراد بیشها شکل میای که  با حضور  افزایش کیفیت و کاهش هزینهگیرد  باعث  ها  تر، 

شود که تمام  تر پیش خواهد رفت؛ این امر باعث میدهنده راحتتر خواهد بود و هم کار خدمت گیرنده رامیهم خدمتشود.  می
ها و ارتباطات را گسترش دهد؛ و یارانه  ها باشد و شبکهکننده در پلتفرمها بر روی افزایش تعداد افراد دخیل شرکتپلتفرمتالش 

های خود را از مسیر دیگری  شود تا اینکه بخواهد هزینهمتلاطعی که یک سرویسی که با هزینه اندک و اصالً رایگان ارا ه می
ای از  هایش، هزینهکه گوگل برای خدمات جستجو و میل و برخی دیگر از سروی  همچنان  تأمین نماید یک امر مرسوم هست؛

 کند. گیرد، آن را جبران میتر میها یا تبلیغات باالتری که بعداً برای ارا ه خدمات بیشکند لیکن از بابت هزینه افراد دریافت نمی
مدرن  ها وجود دارند؛ یک زمانی متفکران پستکاربرهای متعددی در پلتفرمها شاهد هستیم این است که  مورد بعد که در پلتفرم

های مختلف در کنار هم هستیم فرض بفرمایید خبر جنگ اعالم  کردند که در تلویزیون، ما شاهد تنوع برنامهطور مطرح میاین
های اجتماعی را در نظر  اند. رسانهگسترش دادهها این مسأله را نیز  شود؛ حال پلتفرمشود در ادامه بحث تولد نوزادی عنوان میمی

سویه دارند و این  تر ممن تعامل با هم بر خالا تلویزیون که رابطه یکبگیرید چطور کاربرهای مختلف این فضا را خیلی متنوع
ین امر را قبول  ها؛ در حالی که برخی نلادان اطرفی یا فضای سفید پلتفرمامر موردی را مطرح کرده است تحت عنوان توهم بی

تر  طراهای قبلی نظیر تلویزیون بیدهند البته در قیاس با نمونهها دارای سیاستی هستند و جهت می کنند پلتفرمندارند و اشاره می
ها که اخیراً  های مذکور را در نظر بگیریم سؤال جدی که وجود دارد این است که بحث مالکیت پلتفرمهستند. خب اگر ویژگی

ها به چه معناست؟ عموماً  مطرح است که چرا اصالً دست گروهی خاو باشد، به چه شکل است؟ اصالً مالکیت پلتفرمهم خیلی  
افزاری کار سختی نیست و اصالً توسط دیگر افراد غیر از مؤسسین و  افزاری و سختسری کد دارند که توسعه آنها چه نرمیک
باز در حال  باز هستند یا از بسترهای منبعها منبعای از دارایی پلتفرم اینها بخش عمدهدهندگان آنها قابل انجام است. فراتر از ارا ه

های زیادی همراه بوده است،  که در حال استخرا  داده است و با حاشیهبوک زمانیاستفاده یا خود در حال ایجاد آن هستند. فی 
نویسی ایجادشده توسط آنها  های برنامهگیرد. گوگل و زبانره می نویسی که برای همه قابل استفاده است، بهاز ابزارهای برنامه

 نیز برای همگان حتی برای ایرانیان که تحریم نیز هستند، قابل دسترسی و استفاده است.  
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10 Good 

 ؟ هستند ارتباطات مالک ؟هستند  برند مالک هستند؟ چه مالک دقیقاً  هاپلتفرم پس که شودیم مطرح سوال پس
چیزهایی که دیگر فیزیکی نیستند و ناملموس هستند و قابل مرزگذاری نیستند. با توجه به   هستند  داده مالک ها در واقعپلتفرم

از  سری  ها بر اساس سیر تلریبی تاریخی آنها خواهم داشتا ما پنج نوع پلتفرم داریما یک  بندی از پلتفرماین موارد در ادامه طبله
فروشند و غالب درآمد آنها از قِبَل تبلیغات است؛ دسته  بوک عموماً محصول مستلیمی نمیتبلیغاتی هستند؛ گوگل و فی ها،  پلتفرم

نیازمندان  زنند و زیرساخت را در اختیار  افزار را به هم پیوند میافزار و سختنوعی نرمها بههستند؛ این نوع پلتفرمهای ابری  دوم پلتفرم
تر این  . پیشروان نمونه داخلی آن استابرآ  ، ند خارجی آن هست  های آمازون نمونه ای.دبل.یو.اِس )بستر ابری آمازون( و  دهند.  قرار می

تر  ها نسبت به قبل بسیار عجیب بیشطور نیست. البته وابستگی به صاحبان این پلتفرمبر بود لیکن در حال حامر اینکار بسیار زمان
پلتفرم  دسته سوم  است؛  پلتفرمشده  اینترنت میها،  به  نوعی متصل  به  را  تولید  زیمِن  هستند که  نظیر  کنند؛ شما  های صنعتی 

گیرد؛ در اینجا ما شاهد آغازگری  تر و به صورت سفارشی تولید صورت میکنی که چه چیزی نیاز داری و با هزینه کممشخج می
افزار انجام  افزار است و اغلب کارهای آن توسط نرمافزار و نرمرو در دنیا که بستر یکپارچه سختبه خدمت هستیم؛ خود  01تبدیل کاال

تر که تهیه  پذیرد، به جز ایران که متأسفانه ما همچنان در حال خرید کاالهای تولیدشده در بیست، سی سال قبل هستیم پیشمی
ود و نمونه بارز آن خودروهای شرکت خودروسازی تسال است که دکتر آماده  شد کامالً به لحاظ فیزیکی، مالکیتش با خریدار آن ب می

هایی که افزارهایی که بر روی آن است که آن هم یکی است و دسترسیافزار یکی است، بر اساس نرمبه آن اشاره نمودند؛ سخت
ا به برخی امکانات خودروی شما تللیل  تواند در برخی مواقع دسترسی شما رافزار میدهد، قیمت آن متفاوت است. همان نرممی

شود و شما دیگر علیرغم سوار بر آن هستی،  های خودرو قفل میدهد.؛ فرض بفرمایید احساس کنند شما تروریست هستیید، درب
 دیگر مالک آن نیستید تا پلی  بیاید. شروع تبدیل محصول به سروی ؛  

شود و عمدتاً بر روی  ها در قالب پلتفرم ارا ه میسیلی و فیلم و نظایر این های محصول هستند؛ موها، پلتفرمدسته چهارم پلتفرم
شوید و برای  اند. فیلم را عمدتاً شما مالک نمیها، کاالها تبدیل به سروی  شدهکنند. در این پلتفرمهزینه اشتراک و اجاره کار می
اند؛  ها فراهم شدهها و موسیلیاند آرشیو بسیاری از فیلمدنبال داشتهسری مزایایی را به  کنید فلذا یکمدتی اشتراک آن را اجاره می

های اصلی اقتصاد اشتراکی به حساب  هایی هستند که به نوعی پلتفرم ها، پلتفرمترین پلتفرماند؛ دسته پنجم و مهمها کم شدههزینه 
پلتفرممی داخلی.  نمونه  عنوان  به  اسنپ  و  خارجی  نمونه  اوبِر  نظیر  صرفاً  هآیند  و  ندارند  را  اصلی  سروی   خودشان  که  ایی 

های قبل  اند که جایگزین نمونهها مسلماً مزایایی داشتهکنند. این پلتفرمگیرندگان را به هم متصل میدهندگان و سروی  سروی  
ها  اند چرا که خأل آژان  هرسد به نوبه خود موف  بودهای مشابه آن نظیر تپسی است که به نظر میاند نمونه آن اسنپ یا نمونه شده

 شود.  تر بود اصالً دیگر ح  و بیان نمیکه پیش
ها در  های نوع پنجم عنوان نماییم یک بحث کاهش هزینهها به ویژه پلتفرماگر چنانچه بخواهیم فهرستی از مزایا و معایب پلتفرم

ته خیلی کمتر شده است؛ دسترسی به آرشیو بزرگی  قیاس با گذشته هست؛ هزینه دسترسی به محتوا و کتب مختلف در قیاس با گذش
تر  کنیم که شاید پیشهاست. از آن طرا توسعه بازار نیز رخ داده است؛ از چیزهایی استفاده میاز فیلم و موسیلی مزیت بعدی پلتفرم

تر از وسایل عمومی  وعی پیشگرایی این امر قابل بررسی است لیکن من نگرفته؛ البته شاید از منظر مصرا مورد استفاده قرار نمی
های نظیر آن بسیار مرسوم و طبیعی شده و گویا باعث افزایش سطر  کردم لیکن در حال حامر اسنپ و نمونهتر استفاده میبیش

کنند شناوری  تر از خدمات شده است. از طرا دیگر برای کسانی که در این عرصه فعالیت میرمایت اجتماعی به دلیل استفاده بیش
ها  عصر خار  شوند؛ تعطیالت و مرخصی  4صبر سرکار حامر و  8ن کار ایجاد شده است؛ گویا دیگر الزم نیست که همه لزوماً  زما

 گویا دیگر همچون ساب  معنا ندارند؛ مدیران، دیگر مدیریت مستلیم ندارند؛  
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نکته بعد    گیرند. بابتش دستمزد می کنند و پ  از آن،  گیرد در ادامه کار را عرمه میای از افراد صورت میصرفاً یک چک اولیه
 اینکه موقعیت کسب درآمد برای همه فراهم شده است. همه با حداقلی از امکانات دیگر قادر هستند برای خود کسب درآمد نمایند.  

ها عنوان نماییم  ها و معایب پلتفرم ها مطرح هستند. اگر بخواهیم مواردی را به منزله محدودیت موارد مذکور به منزله مزایای پلتفرم
تر هم مورد اشاره قرار گرفت بحث مالکیت هست؛ کتاب را عرض کردم؛ کتاب را خریدید دانلود کردید حال  ه که پیش یک مسأل

کنید زمانی که مجدد بخواهید از همان کتاب دانلود و استفاده کنید دیگر امکانش نیست. در حالی که اگر  گوشی خود را عوض می
ها  شدید. نکته بعد اینکه نوع استفاده را پلتفرمگاه روبرو نمیداشتید با مسایلی از این دست، هیچ نسخه فیزیکی کتاب را در اختیار  

اَپِل در اکوسیستمی که برای خود ساخته است، عنوان میمشخج می کند که از محصول و سروی  من  کنند. به عنوان مثال 
 کند. رسی از آن را فراهم نمیبایست بدین شکل استفاده نمایی و اال امکان استفاده و دست می

مورد بعد بحث مهم تأمین اجتماعی و امنیت شغلی هست؛ چند سال پیش، موردی مرتبط با یکی از رانندگان اوبر بود که در حین  
خدمات و  با  سروی   لیکن  خرید  کادو  برایش  کرد  تلدیر  او  از  اوبر  نمود. خب شرکت  راه، ومع حمل  در حین  مسافر  به  دهی 

بایست مسافر ببرد حتماً نیاز به این کار داشته است؛  منفی مردم بسیار مواجه شد که چرا یک راننده آن تا آن زمان میهای واکنش
یک مورد دیگر اینکه فرض کنید فردی بخواهید از حلوق اجتماعی خودش محروم شود خب باید حداقل دادگاهی برگزار شود و  

توانند کاربران را محروم و محدود کنند و هیچ راه  ها در همه جا به راحتی میپلتفرم تواند اعتراض بکند؛ لیکن  حکمی بگیرد و می
داد چون کارمند شرکت رقیب کرد اسنپ به آن کار نمی و روشی برای پیگیری وجود ندارد. یکی از دوستان بنده در تپسی کار می
 هاست.  صار در این پلتفرمبود و متأسفانه این امر بسیار طبیعی و مرسوم شده است. نکته بعد انح 

های  های پلتفرمی یا پلتفرمداری پلتفرمی مطرح است، تعاونیحلی که در جهان در ملابل سرمایهخب راه حل چیست؟ یک راه
گیرند مالک پلتفرم هستند. کامالً به صورت  دهند و یا بعضاً خدمات میهاست که در آنها کلیه افرادی که ارا ه خدمات میتعاونی
های  شود. نمونه شود. و مازاد ارزش، منفعت و سود به دست آمده میان اعضا تلسیم میگیری انجام میکراتیک هست و رأیدمو
شکل گرفته است و پلتفرمی برای خرید و فروش است که   2013المللی آنها در جهان بسیار است نظیر فرمودا که از سال  بین

درصد سود حاصله به خود    75تا   50بعد پلتفرمی هست که مالکان آن عکاسان هستند مالکان آنها خود فروشندگان هستند. نمونه 
ای از  شود. نمونه جالب دیگر آرچین هست که نمونهگردد و بلیه آن صرا و هزینه پلتفرم یا میان اعضا، تلسیم میمالکان برمی 

ته و مدل کسب و کار تعاونی است. اعضا یک ح   هاست؛ بالک چینی است که اصالً با اهداا تعاونی شکل گرفچین تعاونیبالک
بایست بپردازند؛ بعد باید ده دالر در این زنجیره محصول بخرند و در ازای آن هم یک ح  رأی برابر  دالری، می  20عضویت اولیه  

ت اینکه پاس  به  دارند. پ  مدل جایگزین وجود دارد لیکن این سؤال مطرح است که آیا واقعاً این مدل، مدل بهتری است؟ واقعی
 این سؤال هنوز قابل بحث است.  

چین داشته بنده خود چند سال پیش بسیار روی این مسأله کار کردم اینکه پلتفرمی شبیه اسنپ از جن  تعاونی و با فناوری بالک
نچه شرکتی شکل  ای نیست. آن موقع ما بررسی کردیم دیدیم اگر چناباشیم. مالحظه کردیم حداقل روی بحث مالی خیلی انگیزه

گیرد، بسیار ناچیز و زیر یک بگیرد و بسیار هم موف  شود، در نهایت سهم هر راننده در این شرکت که یک بار هم بدان تعل  می 
هزار میلیارد تومان    60های روز بنده محاسبه نمودم،  میلیون تومان است. همین االن باالترین ارزشی که برای اسنپ بر اساس داده

میلیون نفر است. سهم ارزش هر راننده با    2.5ماه سال جاری در اسنپ هم  ل تعداد راننده بر اساس ارقام اردیبهشت است. حداق
میلیون تومان حاصل خواهد شد. این عدد، عدد عجیبی نیست و به قول برخی دوستان مدلی نیست که افراد    24تلسیم آنها بر هم،  

کنند، از جن  دیگری است. این کلیت بحث ها خل  میحتماالً ارزشی که این قبیل پلتفرم از قِبَل آن بخواهند پولدار شوند. فلذا ا
 کنم و آرزوی موفلیت برای کلیه عزیزان دارم.  بنده بود؛ از اعضای اندیشکده تعاون تشکر می

 



814

18 

های و تعاون تالیجیاقتصاد د  99بهمن  - 04شماره  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دبیر نشست: -
ها  توانند به عنوان به مدل جایگزین در تعاونی ممنون از شما؛ بحث اقتصاد دیجیتال، مزایا و منافع آنها را اشاره فرمودید و اینکه آیا می

دید  بسیار عالی؛ به دلیل میغ وقتی که اشاره فرمو و عدم امکان پاس  صریر به این مطلب تاکنون؛  مورد استفاده قرار گیرند یا خیر؟  
 بندی در خدمت دو استاد دیگر خواهیم بود. و در ادامه نشست و برای جمعشویم جا از آقای دکتر پایدار مرخج میما در همین

 

 آقای دکتر آماده: -
کنم از دو استاد بزرگوار جناب آقای دکتر رستمی و جناب پایدار؛ به شخصه خودم خیلی استفاده کردم؛ از اندیشکده  من تشکر می

بندی از همان مفهوم و تعریفی که برای اقتصاد دیجیتال خدمتتان اشاره کردم، استفاده من برای جمعهم کمال تشکر را دارم.  
اگر شما یک کار قدیمی و کنند. و آن اینکه  که متخصصین این حوزه اشاره می  خواهم کرد. البته عرض من نیست، نکاتی است 

کنند بلکه در های دیجیتال انجام دهید، آن را اقتصاد دیجیتال عنوان و نامگذاری نمیسنتی را با استفاده از فناوری
 .  بفرماییدبایست حتماً وارد حوزه جدیدی شوید و امکان جدیدی را تعریف اقتصاد دیجیتال می

ها کمک بکند،  تواند به رفع این چالش هایی هستند و ساختار تعاون میها دارای نواقصی و چالشحال اگر ما بپذیریم که این پلتفرم
تواند به رفع نیازهای  ها، میها از بین بروند و تعاون جایگزین همه آنها شوند بلکه کاهش این چالش سره این پلتفرمنه اینکه یک

آفرینی  خواهند در واقع این نلش ها میهای مختلف افزایش دهد. اگر تعاون و تعاونیدهندگان کمک نماید و رفاه را در الیه خدمات 
طور که در اقتصاد دیجیتال  بایست از ساختارها و رفتارهای سنتی و قدیمی خود خار  شده و فاصله بگیرند؛ همانرا داشته باشند می

ها هم باید کار جدید تعریف کنند؛ خدمات جدید باید  های جدید شوند. تعاونی دید تعریف شود و وارد حیطهباید کار جدید و خدمات ج 
خواهند ارزش ایجاد کنند و خود نیز از آن ارزش برخوردار شوند و به جامعه هم  های جدید شوند. اگر میتعریف کنند؛ باید وارد حیطه 

د تعریف نمایند. این مستلزم این است که تعاون، از رخوتی که در حال حامر دارد، خار   کمک نمایند باید ساختارها و رفتارهای جدی 
هایی از آن اکوسیستم تعاونی که بنده مطرح نمودم جناب دکتر رستمی اشاره فرمودند؛ قصدم این است که مدیریت کالن  شود. بخش

اکوسیستم را در واقع تکمیل نمایند و ساختارهای جدید    سری وظایف دارند و آن این است که عناصر اینبخش تعاون در واقع یک
کند و بعد آن را به ارزش  تعریف نمایند. از نظر رهبری کار و کسی که دارای قدرت کاریزماتیک هست؛ مزیت را ایجاد و تعریف می

د ندارد و یا اینکه به راحتی شناخته  کنندگان چنین نیرویی وجوبوک؛ در تأمینگذاران آمازون و فی کند نظیر بنیاناقتصادی تبدیل می
 نشوند.  

وظیفه مدیریت کالن بخش تعاون است یعنی  خب این مستلزم این هست که ساختارها و بسترهای آن فراهم شود و این  
ها  ها توقع داشته باشند وارد این حیطه . بعد از تعاونیهای جدید فراهم نمایدعناصر اکوسیستم تعاون را برای ورود به حیطه

کنندگان، افراد حلیلی و حلوقی که نیاز مشترک  های تعاونی را ایجاد نمایند این مستلزم این هست که تأمین شوند یا اینکه پلتفرم
های آنها  سری مسایل آشنا شوند؛ انرژی آنها، توان مالی و ایده ها واقع شوند، با یکدارند و احتماالً مورد استثمار برخی از این پلتفرم

کنم دوستانی  ی شود؛ ممکن هست به طور خودکار، خود نتوانند این قبیل هماهنگی و کارها را انجام دهند؛ بنده پیشنهاد میگردآور
گذاری عرصه کالن حوزه تعاون هستند، حتماً به این نکته توجه نمایند. عناصر این پازل را در  گیری و سیاستکه در مسند تصمیم 

ها در   این اکوسیستم شکل بگیرد و ساختارهای جدید تعریف شوند. حداقل در بخشی از این پلتفرماهللشاواقع کامل نمایند تا ان
ها کم شوند. ممن اینکه بحث ورود به بازار،  های خاصی از اقتصادمان از این مزایا برخوردار شوند یا اینکه چالش سری از بخش یک

ا داریم به مسأله نظام توزیع هم کمکی کرده باشیم و کارایی آن افزایش یابد  مبادالت الکترونیک و نلل و انتلال الکترونیکی وجوه ر
ها ورود پیدا کند و از  که در اقتصاد مناط ، گردش پول افزایش پیدا کند و به تبع آن رفاه، سرمایه به مناط ، محالت و شهرستان

   سری افراد خاو جلوگیری شود.تمرکز سرمایه در دست یک
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های  بینم اشاره کنم این است که تعاون، نیاز به یک تحول دارد؛ نیاز به این دارد که وارد حیطهبندی الزم میمطلبی که در جمع
را در این زمینه افزایش دهد. و به نظرم این امر مستلزم این است که مدیران کالن بخش تعاون  جدید شود و اطالعات خود  

کارهای اجرایی برای این مسأله بیندیشد. عرض دیگری ندارم؛ مجدد عرض تشکر دارم  به این مسأله توجه داشته باشند و راه
هایی که اشاره کردم،  عرض تشکر دارم و امیدوارم که بحثاز اندیشکده تعاون؛ و خدمت دیگر اساتید دیگر حامر در نشست نیز  

 مفید باشد.  
 

 دبیر نشست: -
 کنم جناب رستمی باالفاصله و در بخش نهایی به ایراد فرمایشات خود بپردازند. عرض تشکر مجدد دارم و تلاما می

 

  آقای دکتر رستمی: -
و اساتید محترم جناب آقای دکتر آماده و جناب آقای دکتر پایدار؛ ما دهه    من هم عرض تشکر دارم از شما، اندیشکده تعاون

درخشید و متناسب و پسند آن موقع بود؛ دوره  شصت در واقع لباسی را تن تعاون کردیم که آن لباس، آن زمان بسیار خوب می 
خورد. االن نیازها عوض  د االن نمیعوض شده اما لباس، همان لباس کهنه است. آن لباس، دیگر باید عوض شود و دیگر به در

ای و حلوقی همچون مالکیت که دکتر پایدار نیز  ها دیگر در دنیا عوض شده است حتی مفاهیم پایهشده است. رویکردها و نگاه
  ها، سی چهل سال، حتی نسل به نسل از مدت شده است. قبالً مالکیتها دیگر کوتاهاشاره فرمودند، تغییر کرده است. مالکیت 

بایست آن را عوض نمایید.  اش میکنید سال آیندهطور نیست. شما گوشی تهیه میشد اما االن دیگر اینپدر به پسر منتلل می
گیرد. فلذا کالً مفاهیم  ارزش شده است؛ االن دیگر گوشی در اختیار شما نیست بلکه گوشی شما را در اختیار میها بیمالکیت

اند. پ  اگر این تغییرات را بپذیریم، مجبور هستیم  شده شدهزده و مجازیها دیجیتالنوعی زندگیاند. به  و رویکردها عوض شده
ها، فرآیندها و سایر اجزای کسب و کار خود را تغییر دهیم. من به دو تا از این تغییرات اشاره خواهم داشتا بر  رویکردها، نگاه

ها در حوزه سطح مهارت تعاونیام.  ش اصلی در حوزه تعاون روبرو شدهام با دو چال ها داشتهاساس تعامالتی که با تعاونی
زمینه دو کار میفناوری اطالعات بسیار پایین است این  فناوری  ؛ در  زمینه  دانش خود در  یا  اینکه  اول  نکته  شود کرد 

ای در سال شصت با  ل اگر اتحادیهاطالعات را ارتلا داد یا اینکه اجازه دهیم نسل جوان بیاید و جای ما را بگیرد. به عنوان مثا
مدیریت عاملی فردی شکل گرفته متوجه باشد با توجه به تغییراتی که صورت گرفته، عدم تغییر رویکردها، موفلیتی برای او  

د.  تر وارد نمایتر و با انرژی بیشهای به روزتر و مدرندر این دوره به دنبال نخواهد داشت. مجبور هست نسل جوانی را با دانش
. قبالً برای خرید کاال مراجعه حضوری داشتیم جن   ستهاتوسط تعاونی  نقطه ضعف دیگر عدم مهارت تولید محتوا

ها و امکاناتی نداریم.  گرفتیم اما در فروش مجازی ما چنین دسترسی کردیم؛ از فروشنده نظر می را به صورت ملموس ح  می
زند. عک  باکیفیت و اطالعات  لید محتوا پر نماید. یعنی محتوا باید حرا می بایست، تو یعنی فاصله بین خریدار و کاال را می

کند.  زدن به زبان دیجیتال، بسیار مهم است و در واقع خأل بین مشتری و کاال را برطرا میزند. حرامفید راجع بدان حرا می 
این مطلب در بخش تعاون بسیار مهم است و  کند. توجه به  محتواهای دیجیتالی به شما اطالعات را جهت خرید فراهم می

بایست در زمینه مهارت تولید محتوا متناسب با فضای مجازی در بخش تعاون  ها میجای کار دارد؛ به عبارت دیگر تعاونی
 توانند کاالی خود را عرمه نمایند. من عرض دیگری ندارم.  مجهز گردند و آموزش ببینند و اال نمی
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 دبیر نشست  -
اهلل فرمایشات اساتید در قالب سند گفتگوی  شارا دارم؛ انتشکر کمال  بندی که داشتند،  بندی و طبلهاز اساتید با توجه به دسته

تهیه از چهار سند  یکی  تعاون  سیاستی که  اندیشکده  توسط  مدیران محترم کالن تصمیمشده  استحضار  و  است، جهت  گیر 
گذاران حوزه تعاون تهیه خواهد شد. مجدد از حضور اساتید ارزشمند و کلیه حامران در الیو نشست تشکر صمیمانه  سیاست

زار شود،  دارم؛ از کلیه همکاران خود در اندیشکده تعاون که در مراحل مختلف کمک نمودند که نشست امروز هر چه بهتر، برگ 
 کنم. نمایم و خسته نباشید عرض میکنم. و با اجازه اساتید ختم جلسه را اعالم میتشکر می

   
 

 کنندگانپیوست دو: مشارکت
  دبیر وبینار: 

   حمیده ترابی؛ پژوهشگر دپارتمان اقتصادی اندیشکده تعاون -
 

 سخنرانان: 
شورای  محترم  هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی )ره( و عضو  محترم  عضو  حمیده آماده؛  آقای دکتر   -

 علمی دپارتمان اقتصادی اندیشکده تعاون 
ن و مدیر کل محترم ساب   گذاری تعاو ه سرمایمدیر عامل محترم شرکت تعاونی خدمات ممانت  قای دکتر حمدا.. رستمی؛  آ -

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  های و تحلیلات تعاونیترویج ، آموزشدفتر  
 بوم مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران )منتا(  جناب آقای دکتر سهیل پایدار؛ معاونت محترم توسعه زیست -
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نشست تخصصی نسبت امر تعاون و  
 کارآفرینی در بستر فرهنگ ایرانی 

 تهیه شده در اندیشکده تعاون
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دپارتمان فرهنگی  بر  -این گزارش توسط  تعاون و  اندیشکده  اجتماعی 
نسبت امر تعاون  اساس مباحث مطرح شده در نشست علمی با عنوان »

« تهیه شده است. این نشست در  و کارآفرینی در بستر فرهنگ ایرانی
با حضور اساتید و    17:00الی    15:00از ساعت    1399.  12.  20تاریخ  

 خبرگان حوزه تعاون به صورت مجازی و حضوری برگزار گردید.  

 

 گیری نشست:  علت شکل
دو هدف    در نظر گرفتن بهاجتماعی این نشست را با  -دپارتمان فرهنگی

نظران،   صاحب با مؤثر تعامل شامل:    که  اصلی تعریف شده در اساسنامه
 تعاون فرهنگ بازتولید گفتمان و تعاون و حوزه پردازانایده  و محققین

و کارآفرینی در  تعاون  امر  عنوان »نسبت    تحت   است،  ایران  جامعه برای
ایرانی  فرهنگ  نمود «  بستر  حاضر که    برگزار  سیاستی  گفتگوی    سند 

 برگرفته از مباحث مطرح شده در این نشست است.  
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 مسأله 
باشد و ریشه آن در باب تفاعل به  ای عربی می است، البته واژه تعاون کلمه ای طوالنی  تعاون در فرهنگ ایرانی دارای پیشینه

های  گردد. اما این کلمه در فرهنگ و سنت کشورمان مترادف « که به معنی کمک کردن و یاری کردن است، باز می 1»عون
نگ بومی و محلی برخی مناطق  رسانی، همکاری و .... . اگر در فرهشود مانند: همیاری، یاریگری، کمک زیادی را شامل می 

غیررسمی  سنتی و  یابیم البته با کلماتی دیگر همچون »واره« که سازمانی  هایی از تعاون را می کشورمان جستجویی کنیم نشانه 
شاید بتوان زنان فعال  .  (1387)فرهادی،    نیز در نقاطی از کشور قابل مشاهده بودکه تا چندی پیش    استبا مشارکت غالبا زنان  

ای باشد که ریشه ای ترجمه شده می امور یاریگری کشور را به نوعی کارآفرینان سنتی ایران نامید. البته این کلمه نیز واژهدر  
کلمه   از  و  دارد  آن    «Entrepreneurs»فرانسوی  انگلیسی  کلمه  و  است.  شده  گرفته  نشأت  متعهدشدن  معنای   »به 

Entrepreneurship  » با در نظر گرفتن    به معنای از طریق یک تالش متعهدانه  یا معنوی(  )مادی  ارزش جدید  فرایند خلق 
   .3شودناشی از آن اطالق می  هایریسک 

نحوی در ادبیات و متون فارسی جای خود را پیدا کرده  است و بههاست با فرهنگ مردم ایران آمیخته شده  مفهوم تعاون قرن 
فرهنگ کشور نیافته است که این امر دالیل  -است. اما به لحاظ کاربردی در عرصه اقتصادی هنوز جایگاه درستی را در اقتصاد 

از طرفیزیادی را شامل می    ر قرار گرفته است وست مورد توجه مسئوالن و جامعه علمی کشوواژه کارآفرینی چندی   شود. 
توانسته جایگاهی ویژه را به خود اختصاص دهد و در فضای اقتصادی کشور نیز نقشی پر رنگ را ایفا کند. آنچه عیان است  

ست، چرا که کارآفرینی نیاز به همکاری و همیاری جمعی برای  رابطه بین تعاون و کارآفرینی در ایجاد یک عملکرد اقتصادی 
 ها شکل گیرد. تواند در قالب تعاونیترک و مشخص دارد که این همیاری و همکاری می رسیدن به یک هدفی مش

گیری از علم و تجربه اندیشمندان این حوزه نسبت این دو امر »تعاون و کارآفرینی« را  ما در این نشست بر آن شدیم تا با بهره 
 در بستر فرهنگ ایرانی مورد بررسی قرار دهیم. 

 
 
 

 چیست؟   تعاون و کارآفرینی با فرهنگ ایرانیامر نسبت  

 دکتر شاه اسماعیلی 
 ؟ ادبیات توسعه در مناطق بومی ایران چه تأثیراتی داشته است

 تواند در بازار امروز نقشی ایفا کند؟ دوزی به عنوان یک هنر بومی می سوزن 

 دکتر سوهانی 
 رود؟ کار می به آیا ادبیات کارآفرینی در فضای دانشگاهی به مفهوم درست آن 

 فلسفه کار در فرهنگ ایرانی چه نسبتی با فلسفه کار در فرهنگ غربی دارد؟ 
 برای محقق شدن کارآفرینی چه بسترهایی نیاز است؟

 
 
 
 
 
 

 ؛ در: 1400فروردین  31مشاهده در تاریخ  -1
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%87%
D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7   

 ؛ در: 1400فروردین  31اریخ مشاهده در ت -2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C   
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 های سیاستی گزینه 
 

 گیری از مردم بومی برای ارتباط با بازارهای اقتصادی در خارج از مناطق محلی های اقتصادی با بهره گیری شبکه شکل  -
منظور تبادل  های ارتباطی بین مردم بومی به اسماعیلی مبنی بر اینکه شبکه پیشنهاد مطرح شده توسط دکتر سمیرامیس شاه 

از آنجایی که این سنت آمیخته  گر این فضای اقتصادی باشند.  کاال با بازارهای غیرمحلی شکل گیرد، تا مردم محلی کنش 
از الگوی تعاونی استفاده کرد، به    توان ای به ثمر نشستن این پیشنهاد می بربا فرهنگ و زندگی روزمره مردم محلی است  

دوزی نموده و محصوالت خود را در دو قالب  دوز با یکدیگر اقدام به ثبت شرکت تعاونی سوزن این شکل که زنان سوزن 
های تعاون، کار و رفاه  توان از همکاری وزارتخانهبه این منظور می  خارج از منطقه ارائه کنند.های سنتی و صنعتی به بازار 

قانون    71ماده  از    3طبق بند    اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استفاده نمود. همچنین از صدا و سیما
 بخش تعاون جمهوری اسالمی ایران که در آن آمده: 

 ر سازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کاترویج و نهادینه به منظور توسعه و  - 71ماده "     
 : گیردو رفاه اجتماعی صورت می       

های ترویج  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلفند برنامه  -3
 "قای مهارت انسانی را تهیه و اجرا کنند.فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارت

   و برندینگ آن بهره جست.   ترویج برای  

 ها و در فضای کسب و کار کشور شناسی کارآفرینی در دانشگاهآسیب -

گرایی  سازی رشته کارآفرینی و جلوگیری از مفهوم مصرف پیشنهاد مطرح شده توسط دکتر کمیل سوهانی مبنی بر بومی 
آموختگان این رشته است و به تبع آن رفع موانع تولید و کارآفرینی در کشور با ایجاد انگیزه و روحیه تولید در  دانش در بین  

ای  توان با ایجاد رشته به این منظور می   گرایی در بین مردم جامعه میسر خواهد شد. کردن تفکر مصرف کشور و کمرنگ 
ساماندهی محصوالت تولید شده در کشور  شور، بحث تولیدات داخلی و  متناسب و با محتوای تعاون در فضای دانشگاهی ک

را با موضوع کارآفرینی گره زد و یا حتی واحد درسی مجزایی را با موضوعیت تعاون در بین واحدهای درسی دانشجویان  
ز نخبگان فرهنگی و  گیری اتوان با بهره همچنین می کارآفرینی گنجاند تا هم با مفهوم و کارکردهای تعاون آشنا شوند و  

گرایی را در جامعه  منظور مردم را به سمت استفاده از کاالهای تولیدی داخلی سوق داد و تفکر مصرف اجتماعی جامعه به
 کمرنگ کرد. 

 گیری از بسترهای فرهنگی کشور در افزایش روحیه تولید در مردم و فعالین اقتصادی  بهره -

ها و پیشینه  های فرهنگی کشور از جمله رسانه مبنی بر اینکه از پتانسیل   پیشنهاد مطرح شده توسط دکتر کمیل سوهانی 
. استفاده از پیشینه فرهنگی در مناطق  فرهنگی در کشور که بر پایه ارج نهادن به کار و کارِ جمعی بوده بهره الزم برده شود

های  گیری از الگوی تعاون در فعالیت ره تواند مردم آن مناطق را نسبت به بهمختلف کشور در زمینه کار و فرهنگ تعاون می 
های گوناگون وجود داشته  محور در اغلب نقاط ایران به شکل های جمعی و تعاون شان ترغیب کند. چرا که فعالیت اقتصادی 

های مکتوب و غیرمکتوب در ایجاد انگیزه و روحیه مردم استفاده کرد تا در  توان از ظرفیت رسانهاست، به این منظور می 
دوزی( به  ها با ساختار فضای اقتصادی روز کشور تطبیق پیدا کند و از حالت سنتی خود )مانند سوزن ایت این فعالیت نه

 هاست تبدیل شود. حالت جدید که در قالب تعاونی 
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 مالحظات اجرا 
باشد که به اختصار در ذیل توضیح  و  نیازمند برخی تمهیدات می منظور اجرا  های سیاستی به موارد مطرح شده در بخش گزینه الف(  

 شود. داده می 
  گیری از مردم بومی برای ارتباط با بازارهای اقتصادیهای اقتصادی با بهره گیری شبکه از جمله موانعی که در شکل مورد اول:   -

از مناطق محلی با آن استتشکیل تعاونی و مزیتسِیر  ،  هاتعاونیساختار    از   عدم اطالع وجود دارد،    در خارج    . های مرتبط 
 باشد.  نیز مطرح می منظور برندینگ و بازاریابی در بازارهای غیرمحلی های محلی به به نیروها و واسطه بحث آموزش همچنین 

دوم:    - ما    یی گرامصرف مورد  کشور  تبد  کیبه  در  گونه   ل یگفتمان  به  است  حت  یاشده  همچون    ی لی تحص  یهارشته   ی که 
  ی ها یی دهند و بر درآمدزای جلوه م  یی رعقالیغ  ینگاه بوده و کار را به عنوان رفتار  نوع  نی ا  جیبه دنبال ترو   شتر یب  زی ن  ین یکارآفر

 .کشندی م  دکی با خود به  ا ر ی نیآفر  "کار"نام رشته  نکهیرغم ای دارند؛ عل د یتأک رمولدیغ
اقتصادی و فرهنگی  های  گیری از بسترهای فرهنگی و پیشینه فرهنگی کشور مستلزم هماهنگی میان عرصهمورد سوم: بهره  -

یز نیازمند  و اصالح فرآیندهای اقتصادی در کشور ندارند  بر فرهنگ مردم    مستقیم  جامعه است، چرا که عوامل اقتصادی تأثیر
 سازی در آن زمینه است. فرهنگ 

 در راستای موضوع نشست   ب( ارائه برخی پیشنهادات
 "فرهنگ ایرانیبررسی الگوهای توسعه متناسب با "نشستی با عنوان  -

 جلسه پیوست یک: صورت
های اندیشکده تعاون در خدمت دوستان عزیز هستیم با عنوان نسبت امر تعاون و کارآفرینی در  از سلسه نشست  دکتر فتوتیان: 

اشیم،  شان بدر خدمت دو تن از فعالین عرصه تعاون در این زمینه هستیم که این توفیق را داریم که در خدمت   .بستر فرهنگ ایرانی
های جمعی و گروهی یا همان یاریگری زنانه که سرکار خانم سمیرامیس شاه اسماعیلی که یک کتاب ارزشمند در زمینه تعاونی 

به چاپ رسیده. و همچنین    "شناسی یک رختدوزی: جامعه مسأله سوزن "یک پروژه گروهی مشترک را تدوین کردند، که با عنوان  
مندان عرصه تعاون و کارآفرینی هستند که ایشان در حوزه مستندسازی  هستیم که از دغدغه در خدمت جناب آقای کمیل سوهانی  

هم تولیداتی را داشتند و هم دستاوردها و هم تأمالتی.    هایی که در بستر فرهنگ ایرانی ما باشندو همچنین پژوهش در حوزه تعاونی
 شان هستیم. دوستان مدعو و مباحثای را خدمت دوستان تقدیم کنم، و سپس در خدمت  مقدمه 

آن حاصل مواجهه انسان    این مسئله پرداخته شود این بوده که سؤاالت و مسائل ما در صورت درستِبه  آن چیزی که باعث شد  
کنیم  با جامعه و محیط پیرامونی خودش است، اصوالً وقتی ما مطالعات تاریخی و اجتماعی علم را در بستر تاریخ مالحظه می 

خوریم که اصوالً مشکالت  شناسی علم و معرفت وجود دارد، به این مسئله بر می اً رویکردهای جدیدی که در حوزه جامعه مخصوص 
با محیط   یا رشد خودش  و  پیرامونی  با محیط  نسبت  در  بقای خود  برای  در تالش  جامعه  و یک  فرهنگ  نیازهایی که یک  و 

شود که در نهایت بتواند تالش کند تا مسائل خود را حل کند. در واقع  جر می گیری مسائلی منشود به شکل اش مواجه می پیرامونی 
طور اصولی و ماهیتی سؤاالت و مسائل اجتماعی و فرهنگی در  رسیم که بهاگر بخواهیم موضوع را تحلیل کنیم به این نتیجه می 

هایی که هر فرهنگ و  ع این تمایل و تفاوت آید و به تبمواجهه با نیازهایی که حاصل محیط پیرامونی یک فرهنگ است پدید می 
و به تبع آن در مشکالت.    های خاص خودش روبرو است ما تفاوت و تمایزی را در نیازها با آن مواجه هستیمای با ویژگی جامعه

 تی هم هست شود. و به همین اعتبار تمایز هویهای متفاوتی می های گوناگون با هویتاین خود باعث بوجود آمدن جوامع و جامعه 
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 کند. که مسیر تحول و سیر فرهنگ و زندگی را برای افراد و جوامع، مختلف و متمایز می 

ای در فرآیند  درواقع این موضوع وجود دارد که مسائل و مشکالت، ماهیتی از پیش تعیین شده و عینی ندارد و اصوالً هر جامعه 
بیند. به همین دلیل است که برای رسیدن به یک  کند و نیازهای خاصی را می کار و زندگی امور مشخصی را مشکل تلقی می 

آن روبرو هستیم نیاز به یک تلقی خاصی از هویت و جامعه خودمان داریم و این  ها که با  درک درست از مشکالت و چالش 
کند.  دهد و گوشزد می هایی که در بستر فرهنگ و تاریخ ما هست این مسئله را به ما تذکر می درک مسائل انضمامی و پدیده 

تأمالت    نیاز است تاباشیم بیش از هر کاری    رسد برای اینکه یک درک درستی از امور انضمامی جامعه ایران داشتهلذا به نظر می 
شود. و به عبارت  مان داشته باشیم. که از اینجا اهمیت مطالعات تاریخی دوچندان می مداومی را در باب هویت خودمان و جامعه 

های اجتماعی خُرد در مسیر خودشناسی پیش برویم این امکان است که بتوانیم  دیگر ما هر قدر بتوانیم در برخورد با پدیده 
 تری از آن داشته باشیم.  ا درک انضمامی مسائل و مشکالت خودمان ر

اجتماعی است این که بتوانیم بحث تعاونی و یاریگری که پیشینه تاریخی مهم  -لذا یکی از مسائلی که رسالت کارگروه فرهنگی
بر ما  جهانی که امروزه حضور دارد و  در بستر فرهنگی ما دارد را مورد مداقه قرار دهیم و این امر را در نسبت با آن زیست 

وگو بنشینیم. از این رو در خدمت سرکار خانم شاه اسماعیلی و جناب  مستولی است در باب این نسبت تأمل کنیم و به گفت 
های اجتماعی و  آقای سوهانی هستیم که هر دو این بزرگواران بر اساس آثارشان بحث خودشناسی ایرانی را در بستر پدیده 

طور که ابتدای صحبت اشاره کردم سرکار خانم شاه اسماعیلی کتابی را در باب  د همان فرهنگی خودشان مورد مطالعه قرار دهن
ست به بحث  شناسی یک رخت با همکاری یک تیم پژوهشی تألیف کردند و آقای سوهانی هم مدتی سوزن دوزی و جامعه 

 اند.هایی که یاریگری و تعاون در فرهنگ وجود دارد پرداخته کارآفرینی بومی و علت

 . تان را بفرماییدار خانم شاه اسماعیلی شما مباحثسرک

بینند، باعث افتخار  عرض سالم و ادب خدمت دوستان عزیز در اندیشکده تعاون و دوستانی که ما را می   شاه اسماعیلی:دکتر  
ر ببرند و از این  ستان هستم امیدوارم که بحث خوبی را داشته باشیم و ان شاءاهلل که دوستان در سالمتی بهاست که در خدمت 

بیماری کرونا در امان باشند. طرح موضوع شما دقیق و درست بود و بنده هم در حین بحث به آن اشاره خواهم کرد، ابتدا اگر  
 اجازه دهید توضیحی در رابطه با کتاب ارائه کنم و سپس به راهبرد اصلی این کتاب که اقتصاد مشارکتی و تعاون است برسیم.  

البته بنده نویسنده دوم این کتاب هستم و نویسنده اصلی این کتاب آقای   "شناسی یک رختدوزی: جامعهمسأله سوزن "کتاب 
محمد بحیرایی هستند که متاسفانه به علت حضور نداشتن در تهران نتوانستند در جلسه باشند. این کار حاصل یک پژوهش  

طور مشخص در چابهار و روستاهای پیرامون آن. دغدغه اصلی ما در این  ت به میدانی طوالنی مدت در سیستان و بلوچستان اس
تواند چرخ اقتصاد خانه را بچرخاند  دوزی در این اقلیم نمی پژوهش میدانی بحث توسعه بومی بوده و اینکه چطور ظرفیت سوزن 

اینکه این افراد نازنین هنوز از منطق  شد به خاطر مشکل کجاست؟ آشنایی با مردم بلوچ واقعا باعث خوشحالی و شگفتی ما می 
شان غیر بازاری است. ما آنجا در راستای توسعه بومی به  غالب روزگار زندگی ما دور هستند و هنوز خِرد آنها و شیوه زیست

ی  کردند و این دوستانی که در توانمندسازکه در حوزه گردشگری فعالیت می رفتیم  بحث گردشگری پرداختیم و به سراغ کسانی  
افزایی  شوند به جای اینکه باعث توان ها کار کنند باعث آسیب می NGOو ... بودند گله داشتند که وقتی مردم بومی بخواهند با  

ی سرحال و  یهاجوان با وجود  کردیم  شوند. ما تعجب می ای گردشگری نمی شان این بوده که این افراد راهنمای حرفهله شوند. گِ
 آیند دوست  سرعت با آنها مهمانانی که می نواز هستند و به گفتند اینها آنقدر مهمان باانگیزه و پرانرژی، پس مشکل کجاست؟ می 
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گیرند و  ای مهمان که نیستند باید آنها را بگردانند و از آنها وجه دریافت کنند این افراد این پول را نمی شوند به لحاظ حرفهمی
 توانند درآمدزایی کنند.  کنند و دیگر نمی شوند و رابطه دوستانه برقرار می با آنها دوست می 

های زیادی نوشته  دوزی بیشتر به لحاظ فرهنگی و هنری بررسی شده است. کتاب به موضوع کتاب که بر گردیم، مسئله سوزن 
ای داشته و  شود و از لحاظ تاریخی چه پیشینه هایی استفاده می دوزی وجود دارد، چه رنگ هایی برای سوزن شده که چه اِلِمان 

شناختی است و به نیروهای اجتماعی که در این  این رویکرد را ندارد، رویکردش جامعه  چه اتفاقی برایش افتاده است این کتاب
کند، و ماحصل  اند، به این نیروها نگاه می میدان حضور دارند و این میدان را دستخوش تغییراتی کرده و به شرایط کنونی رسیده 

دوز، از نیروی مولد  دوزی هستند یعنی زنان سوزن ه سوزن دهد کسانی که در واقع تولیدکنندمطالعات ما در این پروژه نشان می
برد، حاال چرا این اتفاق افتاده بایستی  که اتفاقا کمترین بهره را از این میدان می   شدهای و فرودست تبدیل  به یک الیه حاشیه 

. و  بومی  توسعه  پایدار،  توسعه  مثل  است،  داغ  خیلی  این روزها  توسعه  گیرد. بحث  قرار  بیشتر  مورد بحث  متاسفانه  ولی   .  ..
اساسا ما دانش را از بیرون آوردیم  ای در کشور از ماجرای مدرنیزاسیون که در کشور ما اتفاق افتاد و  رویکردهای توسعه 

 ها هم در زیر این قالب قرار گرفته است.  ایم توسعه بومی گیری کردهو خودمان را با آن اندازه 

کنند چرا مثل ما  کنند و چرا اینطور زندگی می هایشان شوهر می یستان بلوچستان چرا بچه گوییم که این زنان از سمثال ما می 
سنجیم. و اینکه چرا از استانداردهای ما برخوردار  ها را می های شهری آن کنیم و با اِلِمان کنند و آنها را قضاوت می زندگی نمی 

یم باید درس بخوانند و باید از این حق و آن حق برخوردار باشند و  گویدهیم و می ای را قرار می های توسعه نیستند، بعد شاخصه 
راه می افتند    NGOاندازیم و یک سری  به لحاظ اقتصادی مستقل بشوند تا بتوانند توانمند شوند، بعد یک سری جریان راه می 

 شود؟  که اینها را به اصطالح توانمند کنند. ولی نتیجه این مداخله چه می 

توان این را  شوند می ها در آن وارد می ای را که این جریان ود که این زنها، نه فقط زنها بلکه هر جامعه بومی نتیجه این می ش 
ای شود. به عنوان مثال در موضوع سیاست خانه، هر خانواده گفت که خِرَد درونی و منطقی خودشان دستخوش تغییراتی می 

ولی   دا ایجاد کند. وقتی من از چیزی به عنوان حقی که باید داشته باشیداند که چطور باید بقا و سازگاری خودش رخودش می 
هایی که در زندگی  گفتند که شما چه آرزویی دارید و یکسری از شاخصه های بلوچ می ها به بچه حرف میزنم، برخی   د آن را نداری

های بلوچ  تمایل دارند. اما برای بچه کردند که ببیند چقدر  ها جذاب است کودکان بلوچ را با آن مواجه می شهری برای بچه 
کردند چون در خاک بازی  ها کفش پایشان نمی بردند، اصال آن بچه ها کفش و کیف می موضوع نبوده است. مثال برای بچه

کند، یعنی منطق زندگی آن افراد را هم  های جدیدی ایجاد می کرد. و اینها چالش شان فرق می کردند چون شکل زندگی می
خواهیم حرف بزنیم. خیلی  های توسعه بومی میخواهم بگویم که ما از جریان کند. حاال هدفم چه است، می یراتی می دچار تغی

هایش را بشناسیم،  خواهیم راجع به آن حرف بزنیم، ضرورت مهم است که واقعا برویم و مرور کنیم در آن بافت بومی که می 
دنبال راهکار برویم که  گر به عنوان تسهیل ماعی را آنجا ایجاد کنیم و بعد بههایش را بفهمیم، اعتماد اجت ها و ویژگی موقعیت

 شان را بهبود ببخشند.  شان وضعیت خودشان بتوانند طبق شرایط 

ایم و بگوییم  ای دارد، چون ما الگویی را از جایی نیاورده این کتاب به نظر من وجود بسیار مؤثر و مبارکی به این رویکرد توسعه 
یچاره و محروم هستند و برایشان تعاونی بزنیم تا توانمند شوند، یا چرخ خیاطی بدهیم یا زنها را به بازارهای بیرون وصل  اینها ب

اند و در این موقعیتی که هستند  شان چه چیزی بوده و االن چه شده سوزن پیشینه کنیم، نه این نیست. ما بررسی کردیم که زنان 
 دوزی  و اساسا سوزن  دوزی استبخش اول این کتاب در مورد تبارشناسی سوزن  جود دارد.چه راهکاری برای تغییر وضعیت و
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دوز کاالیی را تولید  یک اقتصاد معیشتی بوده، فرق اقتصاد معیشتی با اقتصاد بازاریِ امروز این است که وقتی همراه سوزن 
فروختند. همه زنان در سیستان  پوشیدند یا اینکه آن کاال را می کردند و می کردند به دو دلیل بوده، یا اینکه آن را استفاده می می

بلوچستان معموال سوزن  به و  بلدند خیلی  پیش می دوزی  آنها  ندرت  از کودکی  این است که  دلیلش  نباشد.  بلد  آید که کسی 
رود، معنای فرهنگی  دانند که این را بیاموزند و یک کاالی نمادین برایشان به شمار می عنوان خانوادگی خودشان را مقید می به

ودیم دوستانی که میزبان ما بودند به منزلشان رفتیم و دیدم که  خاصی برایشان دارد. در پرانتز بگویم که به روستایی رفته ب
دوزی آن مشخص نباشد. من و آقای بحیرائی  دوزی خانم شسته شده و برعکس روی طناب پهن شده بود که سوزن لباس سوزن 

دهد، وقتی مشغول    ها را آورد که به ما نشان در حال صحبت که بودیم دختری که در خانه بود از کمد مادرش یکی از پیراهن 
ناراحت شد و به قول معروف غیرتش   لباس را جلوی ما دید به شدت  لباس بودیم همسر خانم از در رد شد و وقتی  دیدن 

دار شد که چرا این لباس را آوردین، گفتیم چه ایرادی دارد؟ گفت مرد بلوچ غیرت دارد و لباس زن را نباید کسی ببیند.  جریحه 
از آن خانم هم شنیدم    ]ای دارد که روی لباس هست آنقدر برایشان حرمت دارد که انگار یک حریم محرمانه  ودوزهایی دوخت [

مرز خاصی را دارند که وقتی ما    و حد ،  دوزی آن دیده نشود که لباس را به این دلیل برعکس روی طناب پهن کردند که سوزن 
 شویم.  از بیرون به آن نگاه کنیم متوجه نمی 

فروشند و بر روی دستبند و  دوزی را می های سوزن کنند و تکه خرند و خُرد می دوزی را می های سوزن کنید لباس   امروز نگاه 
  کنند انگار قلب ما های ما را تکه پاره می وقتی لباس  گفت:می  های بلوچ شنیدم کهشود. من از یکی از خانم کیف و ... سوار می 

می  آتش  ارزرا  برایشان  این حد  تا  استزنند،  قبلیبازمی .  شمند  بحث  به  زن   ؛ گردیم  قبل  در  تبارشناسی  لحاظ  بلوچ  به  های 
آورند و قبال که اینطور  کنند و از تن در نمی دوزی را به تن می دوزی زیاد دارند، اول اینکه دائم لباس سوزن های سوزن لباس 

ها را در بیاورند و قبل از این اینطور  . مجبورند لباس شدن فضاهای مختلف مثل مدرسه و اداره و ..واسطه مدرن بوده، ولی االن به 
دهند و هر چقدر که  دوزی را به عنوان جهیزیه به دختر می خواست ازدواج کند لباس سوزن نبوده و اینکه هر دختری که می 

ی که دارند، مثال  های بلوچی بیشتری هم داشته است. به طور متوسط در سال اعیاداش باالتر باشد تعداد لباس طبقه اجتماعی 
دوزند برای جهیزیه شان حتما لباس می دوزند و در واقع دائم  دوزند، برای عروسی هم لباس می برای عید که حتما لباس می 

شده  پوشیدند تا کهنه شود و وقتی که کهنه می های بلوچی را آنقدر می ها باید دوخته شوند. و جالب اینجاست لباس این لباس 
دادند. یعنی یک حرمتی برای لباس قائل بودند به مرور زمان  تر می ندرت به طبقات پایین سوزاندند یا به یا می کردند یا دفن می 

دادند در ازای گرفتن پول، آنها به صورت مستقیم از مشتری سفارش  دوزی انجام می هایی که در روستاها بودند و سوزن خانم
 دوز می دادند تا بر اساس طرحی آن را بدوزند.  خریدند و پارچه را به سوزن پارچه می   رفتند و ها به بازار میگرفتند، یعنی خانم می

های کشت پنبه در سیستان پر رونق بوده و هنوز خشکسالی نشده بود و پرآب بوده خودشان نخ را  آن زمان چون هنوز زمین 
د، سبز، سفید، قرمز، آبی و رنگهای اصلی بودند. و  ای، زر های قهوهکردند و رنگها معموال رنگ طبیعی داشتند به رنگ تولید می 

کردند به دوختن، و از قبل طرحی نبوده که از روی آن انجام دهند.  نشستند و شروع می دوزی بوده است یعنی می ها بداهه طرح
مستقیم به جیب    برد و آن پول کرد و لباس را می شد کسی که سفارش دهنده بود هزینه آن را پرداخت می وقتی لباس آماده می 

داد با آن درآمد امرار  اندوزی انجام نمی رفته است و آن کار را به قصد انباشت و ثروت دوزی بوده می کسی که تولید کننده سوزن 
رفته گرفت، یعنی منطق آن با منطق اقتصاد امروزی متفاوت بوده است. رفته کرد، و غذا و ... برای بچه ها و خانواده می معاش می 

 8 شود. کند بازار دچار تغییراتی می شود و گفتمان مرکزی مدرنیته به آنجاها سرایت می تر می مدرن  هر چه 
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کردند مرزها هم آنچنان مورد نظارت نبوده و وقتی پنبه آنجا  اند و رفت و آمد می اول اینکه با پاکستان و هند و اینها مراوداتی داشته 
کردند و روی  ه را بیاورند، تپه در واقع مُهرهایی است که آماده می و تپّ  تهیه کنندشوند نخ را از آن طرف  شود مجبور می کم می

رفت دوزی دیگر از بین می دوختند، درواقع با این کار آن خالقیت بداههدوزها داخل آن را می کاری و سوزن مثل قلم  زدندپارچه می 
افتد و تقاضاهای جدید در  شدند. از طرف دیگر تغییر ذائقه اتفاق می دوزی تبدیل می های سوزن دوز به ماشینکم زنان سوزن و کم

شود و تقاضاهایی مبنی  دوزی در جاهایی خارج از بازارهای داخلی شناخته می اسطه اینکه سوزن وگیرد. یعنی به این بازار شکل می 
دوزی در فضاهای خارج از آن بازار داخلی تاثیراتی را بر فضای بومی و سنتی  کنیم که تبلیغ سوزن گیرد، ما فکر می بر آن شکل می 

دوز توانایی پاسخگویی به  دهد که زنان سوزن ی به تقاضای بازار می های جدید سرعت گذارد. در عین حال مُد و ذائقه آن محل می 
های  خرها، ماشین ها، کهنه ها، دالل ها، فروشنده های موازی شامل خیاط شود، جریان های موازی وارد می این بازار را نداشتند و جریان 

های جدید بود مانند  بخشید. تحول دیگری که رخ داد تنوع رنگ ها وارد کرده بودند که به این کار سرعت می دوخت که خیاط 
ها و پاچه  حی جدید مثال گشادی آستین نماتر شد. در طراها بدن ها تغییر کرد لباسصورتی، سبز فسفری و ... همچنین شکل لباس 

ها به این شکل شدند. میدان دموکراتیک بود یعنی هر کسی که دانند که لباستر بلوچ این را بد می های مسن تر شد. زن شلوار تنگ 
 داد.  آمد و مستقیما تولیدات را به مشتریان تحویل می این کار را بلد بود در حقیقت تولیدکننده به حساب می 

آیند و یک شرکت اصطالحا  ها از شهرهای مختلف به آنجا می ها آمدند که اکثرا غیربومی هستند و این واسطهبازار جدید که دالل   در 
خرند و به کشورهای اکراین و امارات و ...  کنند، کاالهایشان را ارزان می دوزان می اندازند و شروع به استثمار سوزن تعاونی راه می 

رانند. فصل آخر این کتاب پیشنهادی داده شده  دوز را به حاشیه می د. و اینها که وارد بازار شدند عمال زنان سوزن فروشنبه دالر می 
کنند مناسب نیست، ما  دوز توانایی رقابت با این بازار نوین را ندارند و از طرفی حقوق و درآمدی که کسب میکه چون زنان سوزن 

تواند پاسخگوی این نیاز باشد. در فرهنگ ما اشکال مختلف فرهنگ مشارکتی وجود دارد  ه می به راهکار اقتصاد مشارکتی رسیدیم ک
ای به دیدن یکدیگر ندارند و  کنند که جامعه ایران چند پاره است و مردم عالقهرغم آن چیزی که برخی روشنفکران عنوان می علی 

داشتیم جناب آقای د زیاد  اتفاقا ساز و کارهای همکاری  نام  ... ولی  به  این موضوع مفصل    "واره"کتر فرهادی در کتابشان  به 
اند. واره یک شیوه همکاری در ایران بوده که مبتنی بر شکل مشارکت در کار بوده است. اینجا هم فکر کردیم نقش کسی  پرداخته 

سی که به بازارها اتصال  و آن ک  ]دوز آن مهارت را ندارند که زنان سوزن [که واسطه است و نقش کسی که مهارت طراحی داشته  
دوز آن را ندارند، اگر بتوانیم این تشکل را ایجاد کنیم که بومی باشد و از این افراد استفاده کنیم که این تشکل  دارد که زنان سوزن 

د مکانیزمی  یک فراخوانی دهد که این افراد در کنار یکدیگر قرار گیرند و اساسا یک تعاونی را ایجاد کنند و در بین خودشان بتوانن 
بایست این را  که االن بازار دارد و بتوانند به این مکانیزم برسند و اساسا به نظرم توسعه بومی به این معناست و افراد خودشان می 

گر فراهم شود که بتوانند  هایی به عنوان تسهیل شان چیست فقط باید زمینهدانند مشکل بخواهند و زنان محلی خودشان به خوبی می 
 همکاری را ایجاد کنند.  اَشکال

های فرهنگی کشورمان ارائه دادید و این  جامعهای را از زیست با تشکر از شما خانم دکتر شاه اسماعیلی که بسیار نکات نو و تازه
 تواند به بحث مشارکت اقتصادی که اشاره کردند مربوط شود و به مبحث یاریگری زنانه. می

 . شانیم با ارائه مبحث در خدمت جناب آقای دکتر سوهانی هست
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صحبتم را با این جمله از  و  "کارآفرینی ایرانی در عبور از مصرف و فردگرایی"ام عنوان بحثی که آماده کرده  دکتر سوهانی: 
ها در جریان رشد آنهاست. یعنی اگر موضوع صحبت  کنم که گفتند: بهترین روش پژوهش بررسی پدیده جناب ارسطو آغاز می 

ما کارآفرینی ایرانی است باید پدیده کارآفرینی ایرانی را در جریان رشد آن و بوجود آوردنش در ایران مورد بررسی قرار دهیم تا  
از  ببینیم   خیلی صحبت  کشور  اقتصادی  فضای  در  االن  است  مهم  خیلی  دارد.  وجود  ایرانی  کارآفرینی  تحقق  امکان  چقدر 

ای برای خودش  گونه در حال رشد هستند و اگر یک وزارتخانه شود و این مراکز به شکل قارچ کارآفرینی و مراکز نوآوری می 
این ادبیات کارآفرینی و نوآوری به سرعت در ایران گسترش پیدا  آید.  یک مرکز نوآوری نداشته باشد یک ننگ به حساب می 

 کند و شایسته است درنگی کنیم که این اتفاق خوب است یا نه!می

به قول فردوسی به هر کار بهتر، درنگ از شتاب. من دو سال است که مدیر یک مرکزنوآوری و شتاب دهنده هستم و روی  
.  وضعیت  "به هر کار بهتر، درنگ از شتاب / بمان تا برآید بلند آفتاب"ام  عر را نوشته دیوار دفترم در آن شتاب دهنده همین ش

ای است که ما را از همه  کنند که کارآفرینی مثل یک کلید واژهها تصور می اقتصادی کشور االن به گونه ای است که خیلی 
گسترش سریع آن و ادبیات کارآفرینی بدون در نظر    دهد. بدون اینکه به این فکر کنند کههای اقتصادی عبور می بسامانی نا

های اقتصادی عبور دهد؟  تواند آن کلید واژه و رمزی باشد که مارا از آن نابسامانی شناسی و تاریخ ایران، واقعا می گرفتن جامعه
در کنارشان یک مرکز نوآوری   هاداشته باشیم به تعداد زیاد و همه دانشگاه   1Silicon Valleyآیا ما واقعا امروز نیاز داریم که 

ایران. این چقدر واقعی است؟ و چقدر به این نیاز داریم؟ و چقدر     Silicon Valleyایجاد کردند و مایلند تبدیل شوند به یک  
 Silicon Valleyبررسی شده که آیا همه چیز در جای خودش است و همه جای اقتصاد درست عمل می کند و فقط جای یک  

 یاید و همه چیز را سامان دهد؟  خالی است که ب

ای است که خیلی باید به آن فکر کرد. من به شخصه به عنوان کسی که دکترای آفرینی گرایش کسب و کار را  این مسئله 
ام و االن دو سال است که مدیر یک مرکز نوآوری هستم به صورت مشخص گسترش مراکز نوآوری و ادبیات  تحصیل کرده 

کند بلکه  دانم. و این هیچ کمکی به اقتصاد ایران نمی صورتی که امروز در ایران وجود دارد آفت اقتصاد می کارآفرینی را به این 
 آورد که توضیح خواهم داد.  تصاد بوجود می قانحراف عجیبی در ا

در اقتصادی که اقتصاد تولیدی نیست، گسترش مراکز نوآوری و ادبیات کارآفرینی کارگشا نیست  
 قتصاد است. بلکه آفتی برای ا

تر  بستر برای تولید هر روز نحیف ]اقتصاد امروز ما به دالیل مختلف اقتصاد تولیدی نیست[در اقتصادی که اقتصاد تولیدی نیست،  
شود چنین اقتصادی که تولید در آن نابود  تر از تولید هر روز بیشتر می های درآمد آسان شود و از آن سوی شیوهو نابودتر می 

شوند، در چنین بستری گسترش ادبیات  کنند و دارای کسب درآمد می های غیرتولیدی هر روز رونق پیدا می شود و فعالیت می
زا باشد، چون کارآفرینی یک جنس استعداد است، یک جنس شخصیت است،  تواند بسیار آسیب ارآفرینی و ادبیات نوآوری می ک

تواند کارآفرین باشد. کارآفرینان کسانی هستند که قدرت تحمل ابهام باالیی دارند قدرت ریسک باالیی دارند،  هر کسی نمی 
 هایی را داشته باشند خیلی زیاد نیستند.  صه توانایی باالیی دارند. کسانی که چنین شاخ 

 
 

1- Silicon Valley  منطقه ابتدا شرکتنام  در  امریکاست،  سانفرانسیسکو  در جنوب شرقی  تجمع  ای  مرکز  بعدها  بودند که  تراشه سیلیسیمی  کننده  تولید  های 
های  اند تا دانشو ... در آنجا گرد هم آمده   Google , Microsoft, appleهای بزرگ فناوری در دنیا مانند:  های بزرگ انفورماتیک دنیا شد و  شرکتشرکت

 آورند. های خالقی که قابلیت درآمدزایی داشته باشند را به مرحله اجرا در میتولیدی و ایده
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تولید وجود نداشته باشد و قرار باشد یک عده جوان که صاحب   نوآورانه هستند و صاحب استعداد  ایده وقتی زیرساخت  های 
روند که بیشترین سود را برایشان داشته باشد، در کمترین زمان بیشترین درآمد  کارآفرینی هستند قاعدتا آنها سراغ کارهایی می 

برتر کشور کدام  استارت آپ    10را برایشان به ارمغان آورد. لذا شما نگاهی ساده به فضای کارآفرینی کشور بیاندازید و ببینید  
های مشترکی با هم دارند؟ ویژگی  توان شمرد دیجی کاال، تخفیفان، اسنپ، زود فود و ... اینها چه ویژگی هستند، خیلی راحت می 

   سانند، مطلقا فعالیت تولیدی ندارند. رمشترک آنها با هم این است که یک کاالیی را از جایی به جای دیگر می  
شود که استعدادهای کارآفرینی در  اش این می کارآفرینی بدون زیرساخت تولید نیتجهگسترش ادبیات  

کنند  روند و طراحی می شوند و به دنبال تولید اپلیکیشنی می مراکز نوآوری چند تا جوان دور هم جمع می 
این می  بیاورد،  به همراه  را هم  را جایی به جای دیگر برساند و سرمایه خوبی  داکه چیزی  ستان  شود 

ها تحمل کند و بنای  دوزی، آن فعالیت تولیدی و آن کسی که باید رنج تولید را سال دیگر آن سوزن   کارآفرینی در ایران.
روند. و در حوزه آکادمی هم  کند. و در این فضا استعدادهای کارآفرینی هرز می تولیدی را باال بیاورد دیگر مطلقا معنا پیدا نمی 

خواهند در حوزه آکادمی کارآفرینی را دنبال کنند بطور مثال در مقطع  شود به کسانی که می می   بصورت رسمی چیزهایی القا
هایی  ها حواستان باشد که در آینده شرکتزد که بچه آمد و اول جلسه این حرف را می دکترا استادی داشتیم که هر جلسه می 

دهند و خلق پول و خلق ثروت و خلق ارزش  خدمات می ها یک نفر و نصفی به تمام دنیا  آیند که در آن شرکتبوجود می 
نشیند و به کل دنیا  کنند، وقتی پرسیدیم یک نفر و نصفی یعنی چه؟ پاسخ دادند یک نفر به همراه سگش کنار لپ تاپ می می

معنا ندارد، شما  کردند که دنیای آینده دنیایی است که در آن تولید  دهد. و این را در ذهن دانشجویان کارآفرینی می خدمات می 
دوزی و پوشاک و ... این چیزها معنا ندارد. شما باید به سمتی بروید که از فضای مجازی به تنهایی  بخواهید بروید دنبال سوزن 

 کسب درآمد کنید. 

کند.  کند، فعالیت تولیدی چطور معنا پیدا می کند، همیاری چطور معنا پیدا می ببینید در چنین بستری یاریگری چطور معنا پیدا می 
فکر کنید تمام استعدادهای کارآفرینانه کشور چه کسانی که در حوزه آکادمی آن را دنبال کردند و چه آنهایی که در میدان  

کنند و این طرز فکر خیلی اشتباه است، یعنی اینکه دنیای آینده دنیایی است که در آن  پیدا می حضور داشتند چنین طرز فکری  
کند، باالخره کسانی باید باشند که این میز را بسازند و باید این لباس را بدوزند. این به خاطر اینکه ما نگاهی تک  کسی کار نمی 

ای است در کشورمان و به این توجه  اره کردند توسعه یک مفهوم ترجمه بُعدی داریم، همانطور که خانم دکتر شاه اسماعیلی اش
شود که هیچ مدل اقتصادی جهان شمولی وجود ندارد، اگر یک مدلی در جایی از جهان پاسخ داده، دلیلی ندارد که اینجا  نمی 

ضعیت تاریخی خاص بوده،  بیش  رسیده به این دلیل بوده که آمریکا در و  Silicon Valleyهم جواب دهد. اگر آمریکا به مدل  
کند به کشورهای دیگر و  از دویست سال است که صنعت دارد و این صنعت آنقدر اشباع شده است که آن صنایع را صادر می 

رود.  ها می کند یک مبلغی هم به جیب آمریکایی اقتصاد و پولش جهانی است و هر کسی هر جای دنیا چیزی را به دالر خرید می 
های نوآورانه دهند با همه این  که یک عده جوان بیایند و ایده    Silicon Valleyیتی رسیدن به مدلی به عنواندر چنین وضع

وسیله  آورد نه به سازی است و به وسیله تولید پایین می آورد بوسیله اسلحهها باز وقتی ترامپ آمار بیکاری را پایین می حرف 
دهند و صنعت آنها  خواهند بیکاری را پایین بیاورند با صنعت این کار را انجام می می وسیله مایکروسافت. باز وقتی آمازون نه به

دهند و کارهای مشابه  سازی است. در هر حال معتقدم کاری که خانم شاه اسماعیلی انجام می های اسلحههم از جنس کارخانه 
رینی را تعریف کنیم و آن را گسترش دهیم اصل این  توانیم کارآفبوم خودمان چطور می را ببینیم در ادبیات خدمات و در زیست

 است.  
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همانطور که خانم دکتر گفتند، انسان ایرانی، انسانی به شدت یاریگر است و به شدت روحیه تولید دارد. زیرساخت تولید در کشور  
در حال از بین رفتن است و ما غیر از زیرساخت تولید یک فرهنگ تولید داریم و روحیه تولید داریم که هنوز در مردم ما زنده  

توانستیم در این جغرافیا زندگی کنیم چون این  ساله دارد. یعنی اگر ما مردم تولیدی نبودیم نمی   است، چون یک سابقه چند هزار
توانند به بقای خود  توانند زنده بمانند و نمی جغرافیا، جغرافیایی به شدت خشن است و اگر مردم روحیه تولید نداشته باشند نمی 

ما چقدر روحیه تولید داشتیم چقدر روحیه تعاون داشتیم، چقدر روحیه    ست که ثابت کند کهادامه دهند. یک نمونه قنات کافی 
زنم در راستای اینکه زیرساخت فرهنگی انسان ایرانی،  های آقای دکتر فرهادی می یاریگری داشتتیم. من مثالی از یکی از کتاب 

وقتی که ماشین لباسشویی وارد    گویند من در مشاهداتم در روستاهای ایرانزیرساخت تولیدی است. آقای دکتر فرهادی می 
ایران شد و با تآخیری به روستاها رسید، دیدم در روستاهای ما وقتی ماشین لباسشویی وارد شد، ماشین لباسشویی یک کاالی  

ریزند و به عنوان مَشک برای تولید پنیر و  دهند و شیر می مصرفی است. زنان روستایی ماشین لباسشویی را در خانه قرار می
از آن استفاده می لبنی از یک وسیله مصرفی استفاده تولیدی می ات  این یعنی همان روحیه تولید و همان  کنند، یعنی  کردند. 

زیرساخت فرهنگی تولید. ولی آن زیرساخت فرهنگی تولید نیاز به محافظت و پرستاری دارد و متاسفانه در وضعیت اقتصادی  
وحیه تولید است. و کارآفرینی کلید واژه ای شده که بدون اینکه بیاندیشند چه  امروز ایران، آن چیزی که اصال ارزش ندارد ر

نسبتی با تولید باید داشته باشد و چه نسبتی با زیرساخت اقتصاد داشته باشد، ادبیاتش در حال گسترش است. در حال حاضر ما  
ارآفرینی ندارند. ما دکترای کارآفرینی داریم سالیانه  در ایران دانشکده کارآفرینی داریم، بسیاری از کشورهای دنیا هنوز دانشکده ک

شوند، در صورتی که در دنیا اینطور نیست این کامال چیزی نمایشی است و از  تعداد زیادی در مقطع دکترا فارغ التحصیل می 
کرد و بر مشکالت    شود، هیچ مشکلی را حل نخواهدها تولید می درون یک نیاز بوجود نیامده و ادبیاتی هم که با این نمایش 

 خواهیم سراغ کارآفرینی ایرانی باید نسبت خودمان را با مقوله مصرف ابتدا مشخص کنیم.  هم خواهد افزود. لذا اگر می 

خواهیم یک ملت مصرفی باشیم یا یک ملت تولیدی و سپس کارآفرینی را در  قبل از کارآفرینی باید تصمیم بگیریم که می 
برای تولید  و  با مصرف  اتفاقا    نسبت  و  ماست  روی  پیش  است که  راهی  تنها  این  کنیم.  بازتعریف  و  بازتولید کنیم  خودمان 

کشورهایی در دنیا که مردمش روحیه تولید دارند و زیرساخت فرهنگی تولید دارند زیاد نیستند و آن چیزی که به یک ملت عزت  
 دهد همان زیرساخت فرهنگی تولید است. و آبرو و قدرت می 

خواهیم ملتی مصرف میکه آیا آفرینی باید نسبت خود را با امر تولید مشخص کنیم، قبل از کار
 کننده باشیم یا ملتی تولید کننده، این تنها راه پیش روی ماست

زنند: وقتی که موج استعمار در دنیا بوجود آمد خیلی از کشورها در  هایی که استاد ما جناب آقای دکتر فرهادی می یکی از مثال 
ستعمارگر شدند مثال انگلستان استعمارگر شد، اسپانیا هم استعمارگر شد، پرتغال هم استعمارگر شد اما االن نگاه کنیم  دنیا ا

اسپانیا و پرتغال جایی در اقتصاد جهانی ندارند در صورتی که کشورهای زیادی را استعمار کردند و منابع آن کشورها را به درون  
ان این بود که وقتی ملت شما روحیه تولید نداشته باشد کل منابع جهان هم که به سمت  داستکشور خودشان سرازیر کردند.  

توانی ملتی تولیدی باشی بلکه یک ملت مصرفی خواهی بود. ولی یک کشوری مثل آلمان که مردمش  شما سرازیر باشد نمی 
 مش زیرساخت فرهنگی تولید دارند اگر با  روحیه تولید دارند، زیرساخت فرهنگی تولید دارند، یا یک کشوری مثل ژاپن که مرد
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اقتصاد جهان صاحب  بینیم در کنند، با خاک هم یکسان شدند و االن می خاک هم یکسان شوند باز هم می ایستند و شروع می 
 حرف هستند. 

این تعیین کردن نسبت اقتصاد با تولید و مصرف به نظر من پیش نیاز این است که سراغ کارآفرینی برویم، که آیا در این بستر  
های  پاسخگو هست یا نه. اگر بخواهیم کارآفرینی داشته باشیم چه جنسی از کارآفرینی را داشته باشیم. این بخش اول صحبت 

 ود که در مورد مصرف صحبت کردم اگه فرصتی شد راجع به فردگرایی هم صحبت خواهم کرد.  من ب

کنم در فرمایش هر دو بزرگوار به یک  اینکه احساس می   ،قسمت اول فرمایش عزیزان تمام شد و اتفاق جالبی افتاده  توتیان:ف
دهند که به آن توجه کنیم همان توسعه یافتگی و توسعه در فرهنگ خودمان است. و این  و تذکر می  شودای اشاره می مسئله

اتفاقا ضعیف  تولیدگر  فرد  که  رانده  حاشیه  به  را  بلوچ  مردمان  اصیل  بوم  زیست  آنچنان  دیدگاه  مدرنیزاسیون  از  و  فرد  ترین 
ر ادبیات آقای سوهانی هم که استفاده شد که حتی بحثی به  بینیم. و د شناختی کمترین کنش را در میدان اجتماعی می جامعه

شود و این مانع روحیه تولید قوی  اسم کارآفرینی هم در ادبیات اشتباهی به اسم مصرف و سود بیشتر در فرهنگ ما تعریف می 
 است.  

 .تان را بفرماییدخانم دکتر شاه اسماعیلی شما مبحث

های ایشان ما یک استعداد خاصی داریم در اینکه مفاهیم  موافقم و پیرو صحبت  های دکتر سوهانیبا صحبت   شاه اسماعیلی: 
  ]همین تعاونی که شیوه عادالنه اقتصادی باید باشد [را بگیریم و تبدیل به چیز دیگری کنیم و تبدیل به یک پرستیژ هم کنیم. 

دوزی نیست و  ف جدیدی در میدان سوزن رسید که حراست، به آن  ها که راهبرد این کتاب در ماهیت تعاونی  همین تعاونی 
خانم سوزن اساسا سوزن  یعنی چند  بوده،  کارشان مشارکتی  بودند سفارشی  دوزها شیوه  اعضای خانواده  اغلب  با هم که  دوز 

ها را بررسی  رفتیم و تعاونیدوختند و این امروز تبدیل به یک دکور پوشالی شده است. در سفرهایی که می گرفتند و می می
تواند کمک کند همان بازگشت به شیوه مشارکت تولید است. خیلی جالب بود که خانمی از یک  ردیم و چیزی که می کمی

شهرستانی رفته به آنجا تعاونی تأسیس کرده و خیلی هم موقعیت اجتماعی خوبی پیدا کرده بود جایزه زیادی هم گرفته بود،  
یدیم که آنها را در دفترش گذاشته و فضای خاصی)مبل سلطنتی و ...( در  جایزه برتر تعاونی ها و ... و به دفترش رفتیم و د 

گفت هفت تا، من، خودم خواهرم و  دفترش شکل داده بود و وقتی از این خانم می پرسیدیم که این تعاونی چند عضو دارد می 
کنند. بعد به سختی به  ما کار می نفر سوزن دوز برای    60گفت  کنند؟ می پرسیدیم چند نفر برای شما کار می ام و می خانواده 

گذاشتند به کارگاهشان بریم و دیدیم که زنان بلوچ را نشاندند در فضای کوچکی، زانو به زانو  کارگاهشان رفتیم به چون نمی 
چرخیدند و همانجا کارگاهی را برگزار کردیم که چقدر ضروری  ها هم در اون فضا می روی زمین، جای نمور و بدون نور، بچه 

 ت که برگردیم به مفهوم مشارکت به ماهیت تعاون.  اس

کنند از  زنیم و کسی که تولیدکننده است و کسانی که در آنجا کار می زمانی هم که در مورد تعاون و اقتصاد مشارکتی حرف می 
ش خصوصی است  یک سود برابری برخوردار باشند، عدالتی وجود داشته باشد. اینکه سازمانی یا جایی را که به کارفرمایی بخ

درست کنند که از افراد فرودست بیشترین بهره را با حداقل دستمزد بخواهند ببرند اینکه تعاونی نیست حاال اگر به شما جایزه  
های فرهنگی و تاریخی ما خیلی مهم است. موضوعی دیگر که به آن اشاره  هم بدهند این تعاونی نیست. اینکه برگشت به ریشه 

 االن ما در  ـشود و فعگاه تولید می ـکنیم، دانشی که در دانشباید به آن پرداخت، چیزی را که تولید می  رورتی است کهـکنم، ض
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کنند و با چالش مواجه هستند، به درد  زنند این محتوا برای افرادی که دور از مرکز در آنجا زندگی و کار می موردش حرف می 
بایست محتوایی با ادبیاتی تولید کنیم که از  خواهیم کمکی کنیم می خورد چون بیرون از زندگی آنهاست. ما اگر می آنها نمی 

رکت آنها برآید. چقدر خوب است که اندیشکده تعاون، سازمانها و نهادهایی که متولی این امر  درون جامعه آنها برآید و از مشا
هستند محتوایی تولید کنند که متناسب با آن جامعه پیوندی را برقرار کند. دانشگاهی که اساسا یک سازمان وارداتی در کشور  

های دیگر به بررسی جامعه خودش که البته  روع کرده با کلیشه شناسی از جایی آمده و وارد شده ش ویژه در رشته جامعه است، به
های اخیر خیلی مورد نقد قرار گرفته و در پی بازبینی این جریان هستند، به هر حال االن با این مواجه هستیم. پیوند  در این دهه 

م عادی کوچه و خیابان با آن ارتباط  دانشگاه و جامعه، پیوند کمتر واقعی است به همین دلیل زبان دانشگاه زبانی نیست که مرد
کند می بایست به زبانی ترجمه شود که آن  بگیرند، این بایستی ترجمه شود حتی در دانشگاه جایی که مسائل را شناسایی می 

آید و  دهد و از دانشگاه بیرون می خوانده در آکسفورد، انصراف می   phdزبان مورد استفاده مردم قرار بگیرد. آقای آلن دوباتن  
کند و شروع به نوشتن فلسفه  گذاری می خواهم با مردم حرف بزنم و برای مردم بنویسم و مکتب زندگی را بنیان گوید می می

ای زندگی یعنی چیزهای ملموس  هاید مثل: سفر کردن، شغل مورد عالقه، اضطراب هایش را حتما دیده کند. کتاب برای مردم می 
و واقعی است و برای مردم نوشته است. به نظرم خیلی ضروری است و اگر دغدغه این را داریم، کسی که مستندساز است،  

نگار است، واقعا بتوانند  رسانهنویسد کسی که  زند، کسی که می کند، کسی که حرف می کسی که تولید محتوای اینستاگرامی می 
 کنم خیلی ضروری است که به آن پرداخته شود. شان برقرار کنند فکر می ن دانشگاه و جوامع بومی و مسائل پیوندی را بی

ممنون خانم شاه اسماعیلی. آقای دکتر شما قرار بود که در این بخش به بحث فردگرایی بپردازید، بفرمایید تا بعد از   فتوتیان:
 فرمایشات شما به پرسش و پاسخ بپردازیم. 

شوند. وقتی به سراغ  های دیگر همنشین می ها با واژه بحث تعاون که خانم شاه اسماعیلی اشاره کردند، بعضی واژه   سوهانی: 
شان تعاونی گوشت و مرغ است، چون تعاونی با مصرف همنشین شده است.  پرسید، در ذهن روید و از تعاونی میمردم عادی می 

خودمان    اتفاقی است که برای کارآفرینی هم در حال وقوع هست. اگر ما در دانشکدهِتعاونی االن با تولید خیلی فاصله دارد و این  
خواهید کارآفرینی در حوزه  گفتند می شد و می ی کارآفرینی در حوزه کفش داشته باشیم به شدت نگاه منفی می گفتیم ایده می

همانطور که امروز واره هم تغییر ماهیت داده،  کفش انجام دهید و ... . کارآفرینی هم در حال همنشینی با واژه مصرف است.  
کردند و تولید  هایشان را یک کاسه می شدند شیر دام یعنی واره که تعاونی زنان عشایر و روستایی بوده که دور هم جمع می 

ایشان را یک  هکنند، پول شیرهایشان را یک کاسه نمی ولی    ،شوندکردند، این بازتولید شده االن هم دور هم جمع می لبنیات می 
اش. به هم وام  مصرفی   از نوع های خانگی ادامه واره هست اما  دهند. یعنی این قرض الحسنه کنند و به هم وام می کاسه می 

...  . یعنی  می بتوانند یخچال بخرند، لباس بخرند و  تا  باید خیلی نسبت به حوزه مصرف حساس باشیم تا  دهند 
نشویم. ملت مصرفی  به یک  فرض   تبدیل  که    بر  کردیم  خواهش  و  شود  ایران  فضای  وارد  کارآفرینی  پذیرفتیم  که 

تر بروم و خود کارآفرینی با این ادبیاتی که االن  خواهم کمی عقب تولیدی شود نه مصرفی. می   کارآفرینی بیاید و کارآفرینیِ 
ای گیرد در بین چه جامعه صورت می ای شکل گرفته است، این حجم از ترجمه و انتقال ادبیاتی که االن  وجود دارد در چه جامعه 

بود و مردم اون جامعه چه نگاهی به کار و کارآفرینی داشتند و آیا آن نگاه با نگاه ما یکسان است که به سرعت کارآفرینی را  
 دهیم؟  گسترش می 

 گیری زمینه کارآفرینی در غرب؟ شکل  فتوتیان:
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گیری کارآفرینی در غرب. نیاز است تا تاریخ اقتصاد و فلسفه را مرور کنیم تا ببینیم  بله زمینه تاریخی و فلسفی شکل   سوهانی:
کارآفرینی در چه بستری در غرب شکل گرفته است. در نگاه انسان غربی برای پیش از چند هزار سال، انسان موجودی استیالگر  

عمودی بود، برخی انسانها آزادگان بودند و یه عده بردگان. در واقع بردگان کسانی بودند   ها با هم رابطهیعنی رابطه انسان ه  بود
بندی وجود داشته، هنر آزادگان و هنر بردگان. هنر آزادگان را وقتی جناب ارسطو  دادند. یعنی دسته که کارهای دستی انجام می 

و اینهاست که مخصوص آزادگان بوده. چه چیزی مخصوص  گوید: شامل ریاضی، نجوم، شعر، خطابه، موسیقی  شمرد، می بر می 
شد مثل آهنگری، نجاری، دوزندگی، بافندگی اینها مخصوص  بردگان بوده هر آن مهارت دستی که از دست باید استفاده می 

دگان نباید این  رفت. و طبقه برتر و طبقه بازار و آزادگان که در واقع سلطه داشته بر بر بردگان بوده و یک نوع ننگ به شمار می 
 دادند. دو چیز مخصوص بردگان بوده، یکی صنعت و دیگری خرید و فروش یا تجارت.  کار را انجام می 

ارسطو در صفحه   را می   5جناب  این جمله  پیشه"آورد:  کتاب سیاست  )یعنی صنعتحکومت مطلوب هرگز  را  را( یک  ور  گر 
تاریخ یک عقبه چند  شهروند نمی  تا به قرون وسطی می شناسد. در واقع  اتفاقی که  هزار ساله است  رسیم. در قرون وسطی 

کم انقالب  دهد و کم افتد یعنی همین طبقه فرودست که مهارت نداشته در کارهای دستی، مهارت خودش را گسترش می می
نبودند، ارباب نبودند، آزاده  ای که خان  آید. انقالب صنعتی را در واقع همین بردگان بوجود آوردند، همین طبقه صنعتی بوجود می 

بردند و همین که کارهای دستی  گرفتند و به جای دیگری می نبودند. اینها تجارت را شروع کردند، اجناس را از جایی از اروپا می 
ربابان  کم از زیر سلطه اای که کمدادند. انقالب صنعتی را اینها بوجود آوردند. تبدیل شدند به یک طبقه و مهارتی را گسترش می 

و آزادگان خارج شدند و خودشان قدرت پیدا کردند، این طبقه نه تنها خودش از زیر سلطه اربابان خارج شد بلکه زندگی بشر را  
پرداختند ارتقاء بخشید. لذا دانشمندان علوم اجتماعی و فلسفه رفتند سراغ تعریف  هم در آن مقطع تاریخی که به تجارت و ... می 

گر و تاجر و بورژوا هست دقیق شدند، به این رسیدند که این انسان  ه در یک انسان جدید که انسان صنعتانسان جدید. وقتی ک
آورد. یعنی فرض  جدید ذاتش شر است و با نیروی خودخواهی هست که این گسترش فناوری و صنعت و تجارت را بوجود می 

پردازی که این شر بودن این انسان را  شروع کردند به نظریه   ها بر این بوده که این انسان بورژوا ذاتش شر است و از آنجا آن 
 توان کنترل کرد.   چطور می 

اولین کسی که در این رابطه صحبت کرد هابز بود که گفت باید یک لویاتانی )قدرت یا حکومت برتر( بوجود بیاید که شر بودن  
فی نیز برایش ادامه یافت که در این مسیر آدام اسمیت  های مختلاین انسانها را بتواند مهار کند. که در همین موضوع ورژن 

تواند آن را کنترل کند. لذا شما  تواند کنترل کند. دست نامرئی بازار نیز می معتقد بود شر بودن این انسان بورژوا را بازار نیز می 
چند مشخصه دارد نگاه به کار و نگاه    آورد. یک چنین فضایی بازار آزاد را ایجاد کنید و این بازار خودش یک تعادلی را بوجود می 

کند یک نگاه تحقیرآمیز است. این پیش فرض چند هزار ساله است و امروز هم  گر و نگاه به کسی که کار مهارتی می به صنعت 
کند به گسترش صنایع، گسترش تجارت.  خواهد خودش را آزاد کند شروع می وجود دارد. و اینکه در همچنین فضایی که برده می 

گویند این انسان ذاتش شر است.  می   ،این انسان را شرح دهند   خواهند می کته سوم اینکه اندیشمندان علوم اجتماعی هم که  ن
آید به نام کارآفرینی. که کارآفرینی شخصی هست که ریسک یک فعالیت اقتصادی را  ای بوجود می در همچنین فضایی واژه

ها  طور که جناب ارسطو گفت بهترین راه این است که پدیده پذیرد. همان می   پذیرد، ریسک تشکیل یک سازمان اقتصادی را می
را در جریان رشدشان مورد بررسی قرار دهیم و بایستی ببینیم چه فرآیندی طی شد تا انسان کارآفرین در مغرب زمین خلق شد  

 .... های کارآفرینی و  و حاال این انسان کارآفرین را در ایران تکثیر کنیم با دانشکده 
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اینجا رغم خورد.   اتفاقی که در  از  اتفاقی که در آنجا رغم خورد. و حاال یک توصیفی کنم  از  این یک توصیف کوتاهی بود 

گر بودند و دارای  برعکس اینکه در مغرب زمین کارکردن عار بود و مخصوص بردگان بود، اتفاقا در اینجا انبیاء الهی همه صنعت 
ضرت موسی دامدار بود، حضرت شعیب دامدار بود، حضرت داود آهنگر بود یعنی کارکردن،  مهارت بودند. حضرت نوح نجار بود، ح 

مخصوصا کار درستی کردن و کار تجارت چیز بدی نبود در اینجای زمین بلکه ارزش بود. برگردیم به صحبت جناب ارسطو که  
گر اصال شهروند نیست.  است که صنعتشناسد. در یکجای دنیا فرض این ور را شهروند نمی گفت حکومت مطلوب هرگز پیشه

دهند، حکومت  گرها تشکیل می آید. در یکجای دنیا حکومت را صنعت کند اصال شهروند به حساب نمی کسی که کار مهارتی می 
گران سیستانی بودند، نهضت سربداران را قصابان سبزواری  سلسله آل بویه ماهیگیران مازندرانی بودند، حکومت صفاریان مس 

 آوردند.   بوجود 

به کار و   این سمت  نگاه  با  به کار و کارآفرینی متفاوت است  دنیا نگاهش  با هم متفاوت است، آن  این دنیاها  ببینید چقدر 
که جبران یا غرامت و    Compensationای مثل  کارآفرینی. این نگاه منفی به کار هنوز هم وجود دارد به این صورت که واژه 

رفتن یعنی غرامت پرداخت کردن، پیش فرض اینکه کارکردن یعنی غرامت پرداخت  دهد. یعنی دستمزد گ یا دستمزد معنی می 
شود غرامت است. یعنی در شرایطی قرار گرفتید  کنید و پولی که به شما داده می کردن و اتفاق خوبی نیست و شما وقتی کار می 

انیمیشن لوک خوش  این  که شرایط مطلوبی نیست. مثال در  شخص را در اکثر مواقع در  شناس که شخصیت مثبتی هست 
بینید، برعکسش  دیدید که روی اسبش دراز کشیده و یک خَاللی هم در دهانش گذاشته، یعنی در حال کار کردن نمی شرایطی می 

کنند. این را  ها. یعنی در امروز غرب هم که ببینید آدمها برای تعطیالت کار می بینید دالتون چه کسانی را در حال کار کردن می
طور که حضرت علی علیه السالم فرمودند: کار کردن تفریح مؤمن است.  نگاه فرهنگی ایرانی و اسالمی قرار دهید، همان   کنار

برد. اینکه ما در فرهنگ  کند لذت می اش که کار می ندارد چون از هر لحظه   Holidayدر واقع مؤمن به نوعی احتیاجی به  
ی حرکت است. یک کاری دکتر زمانی در اشعار پروین اعتصامی انجام دادند،  خودمان کار جوهره هستی است، چون جوهره هست 

. اینجا همه عالم در پی یک کاری  "رودرود / در پی انجام کاری می ای که از جویباری می قطره"گوید:  که پروین اعتصامی می 
خورشید و فلک در کارند...، نگاه به کار  گوید: ابر و باد و مه و  رود که کاری را انجام دهد. می هستند حتی یک قطره هم می 

آید، ادبیاتی  نیست. حاال این مقایسه را انجام دادم که بگویم با عقبه نگاه به کار و کارآفرینی چیزی بوجود می   اصال چیزی منفی 
به هر  "ه گفته:  بوجود آمده که آن ادبیات کال آمده اینجا و در حال تکثیر است. اینجاست که به شعر فردوسی باید برگردیم ک

 .  "کار بهتر درنگ از شتاب 

 .ممنون آقای دکتر سوهانی. از دوستان اگر کسی سؤالی دارد بفرمایید فتوتیان:

خانم دکتر عرب سرخی: سؤالی که برای من وجود دارد و دغدغه دراز مدتی است و جواب مشخصی در موردش نشنیدم. اما  
وت نگاه مشرق زمین و مغرب زمین است که بررسی کردند. ما االن در برهه زمانی  بویژه در ارتباط با بحث دکتر سوهانی که تفا

بریم که غریب است، یعنی ما به همین اندازه که نسبت به الگوهای وارداتی و ترجمه شده در حوزه تعاون بیگانه  به سر می 
سالمی و ایرانی بارها آزمون شده و آزموده  هستیم، به همان اندازه از واره هم دوریم و از الگوهای کار جمعی که در فرهنگ ا

شده هم دوریم. دو بزرگوار با توجه به چنین شرایطی برای احیای آن فرهنگ تعاون یا برای تحقق مشارکت جمعی چه باید  
وییم که  کرد. گذشته درخشانی بوده که دستاوردهایی داشته اما لزوما با اقتصاد امروز ما تناسبی نداشته باشد، شاید بتوانیم بگ

 ای  انگارانه برای جامعه ایرانی به کار گرفته شده باشد، از طرفی به قول آقای دکتر سوهانی الگوهای ترجمه شده اغماضا سهل 
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توانند در اینجا استفاده شوند. پیشنهاد هر دو بزرگوار در این برهه زمانی چیست؟ و واقعا باید  نمی هستند که بصورت خام و کلی  
 توان ارائه داد؟ چه کرد برای تعاون و چه پیشنهادی می 

به نظرم یکی از کارهایی که باید انجام دهیم، به توصیه فردوسی درنگ است، این درنگ خیلی خوب است. این    سوهانی:
آید و به سرعت تکثیر  کنیم و اولین باری نیست که چیزی در کشور می اولین باری نیست که راجع به کارآفرینی صحبت می 

کردند درواقع  له و صدوپنجاه ساله دارد. موضوعی را برایم نقل می شود، و اولین مفهوم هم نیست، این تجربه روندی صد سا می
کردند، که علمای دینی چقدر عقب مانده بودند که وقتی آموزش و پرورش وارد ایران شد با آن مخالفت کردند،  موضوع را ذم می 

هم با عکاسی مخالفت کردند. من    هایا وقتی پزشکی نوین وارد ایران شد با آن مخالفت کردند. حتی در ژانر کار ما هم خیلی 
کردند، یک دنیای غیرواقعی که همه در ان حضور داریم  فهمم که با عکاسی مخالفت میامروز دالیل مخالفت آنها را خوب می 

کرد دنیای امروز ما را دیده بود. یکی از چیزهایی که  سازند آن کسی که با عکاسی مخالفت می ها برای ما آن را می که رسانه
خواهید وارد کنید کمی صبر کنید،  ید تمرین کنیم این است که به درنگ اَنگ عقب مانده نزنیم. اگر پزشکی غربی را می با

ای هم در این زمینه داریم، سریع آن را گسترش ندهیم. اگر می خواهید آموزش و پرورش غربی  پزشکی سنتی هم داریم، عقبه 
ایم کمی صبر کنید روی آن فکر کنیم. به نظرم باید  موزشی قوی در کشور داشته را بیاورید کمی صبر کنید خودمان هم نظام آ

شان  کنند و کسانی که سطح هوشی تمرین درنگ کنیم و این قطعا وظیفه روشنفکرهاست، وظیفه کسانی که کار آکادمی می 
به نظرم اینها باید دائم هشدار دهند، جلوی  کنند.  ای می نویسند، کار رسانه می   خوانند باالتر از سطح استانداردهای جامعه است می 

این روندی که با سرعت و بدون فکر گسترش دادن مفاهیمی که با ما نسبتی ندارد، بله در جای دیگر دنیا جواب داده ولی دلیلی  
ن اتفاق افتاد  ندارد حتما اینجا هم جواب دهد. مثال: ما قطعا وقتی می خواستیم الگوهای تعاونی را وارد کشور کنیم، قطعا ای

کسی سراغ واره نرفت و قطعا از یک جایی از دنیا یک الگوی تعاونی را آوردند و گسترش دادند. چه کسی باید فریاد بزند، قطعا  
زدند، کارهای زیادی باید انجام دهیم، یکی از این کارها تمرین درنگ است، تمرین تأمل است چیزی  باید روشنفکران فریاد می 

ها این روحیه را  افتد و ژاپنی گوید همه چیز را سریع نپذیریم. این اتفاق در ژاپن می به آن تأخر فرهنگی می   که دکتر فرهادی 
 ست. کنند مفاهیم دنیای مدرن را ژاپنی کنند حاال تا چه حد موفق بودند بحث دیگری دارند که تالش می 

 کامال بومی خودشان است.   شان هم قابل ترجمه به زبان دیگری نیست،حتی اصطالحات عرب سرخی:

کنند، آموزش و پرورش ژاپنی یک آموزش و پرورش ژاپنی است، چون من یه مدت زمانی در این  بله  تالش می   سوهانی: 
کنند و با الگوهای  کنیم آنها را شکنجه می کنند  ما اگر بشنویم فکر می هایشان می رابطه مطالعه کردم رفتارهایی که با بچه

  "سمپاین"شان دارد به نام  گویند که باید این کار را انجام دهیم. و چیز دیگری که در فرهنگ ی ندارد. ولی می جهانی هیچ نسبت
یعنی کسی که در مسیری یک زمانی قبل از تو ورود کرده، مرشد تو است باالتر از تو است و باید به آن نگاه کنی، این سمپای  

روند، یکی یک ماه قبل وارد مهدکودک شده، آن کودکی  ه در مهدکودک می ای کآید یعنی دو بچه در سطح مهدکودک هم می 
شان بوده، به یک دلیلی که من  که یک ماه بعد وارد مهدکودک شده باید سمپای داشته باشد. این را تمرین کردند و در فرهنگ 

سازی کردن را نداریم  بر کردن و بومی دانم ما این را نداریم، یعنی این درنگ و صاین را وادادگی جامعه روشنفکری ایرانی می 
زنند. کما اینکه فیلم ساخته شده راجع  کنید اَنگ عقب ماندگی می و برعکسش را داریم هر زمان که چنین چیزی را عنوان می 

نگ  . به نظرم کارهای زیادی باید انجام گیرد که یکی از آنها تمرین دراست  شدهبه اینکه با آموزش و پرورش مدرن مخالفت می 
 است.
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 . ممنون. خانم شاه اسماعیلی بفرمایین فتوتیان:

به نظر من کاری که ما باید انجام دهیم این است که از منطق گذار به صورت جدی فاصله بگیریم. چراکه    شاه اسماعیلی:
شناسد به خاطر اینکه یک موقعیت  گوید در وضعیتی که هستیم آن را به رسمیت نمی منطق گذار اساسا یک ایدئولوژی است می 

است، الگوهایی که ربطی به ما ندارد و اینکه حاال وضع ما گذراست  فرودستانه، غیراستاندارد است که افقی را برای آن متصور  
شود ما به گذشته بر نگردیم چون وقتی ما در پیش رو افقی داریم و  که باید از این بگذریم و این عاملی است که باعث می 

کنم ندهی کنیم. من فکر می شناسیم که بخواهیم آن را سامابازگشت به گذشته اشتباه است و وضعیت کنونی را به رسمیت نمی 
ها را مجبور  کند و روستایی آید عشایر را یکجانشین میگردد. مثال رضاشاه می ریشه همه ماجراها به پروژه توسعه در ایران بر می 

درصد روستایی و عشایر بودند در مدت چند دهه کامال عکس    75کند تا به شهرها بیایند. جامعه ایران که در حدود  به کوچ می 
شود.  کرده تولیدش را داشته، به شهر کوچانده می شود. شما فکر کنید کسی که جزء عشایر بوده در کوه و صحرا زندگی می می

شوند که قبال وجود داشته، قوانینی وجود داشته، لباس متحدالشکلی باید بپوشند،  آیند با ساختاری مواجه می اینها به شهر که می 
 . انین شهری باید پیروی کنند محل اسکان مشخصی دارند از قو

 حتی زبانشان هم معیار است.  عرب سرخی:

شود تا چشم خود را باز کند و ببیند چه چیزی را جایگزین آن کند  بله، وقتی این شخص از عاملیت خارج می   شاه اسماعیلی: 
نی موقعیت قبل نیست، االن  کنم ما ناگزیریم درست است موقعیت کنوگیرد. فکر می و آن شخص واقعا در حال گذار قرار می 
مان  کنیم، امر جمعی در جامعه ما کجاست، خیر جمعی کجاست، به خاطر شرایط زیستی ما در جامعه مصرفیِ ولنگاری زندگی می 

کردیم و آن الگو را دوباره  خیلی متفاوت است. خیلی ایده آل است که بخواهیم به گذشته برگردیم و ببینیم چطور یاریگری می 
گوید  کشد. می م، اما با این وجود بازگشت به گذشته یه ویژگی مهم دارد این است که زیرپای شرایط کنونی را می احیا کنی

شود طور دیگری هم زندگی کرد  کنی ولی فقط شکل زندگی این نیست و می زده زندگی می درست است که در جامعه مصرف
شدن موقعیت بدیهی شمرده شده  دن موقعیت کنونی و غیر بدیهی کردیم و این از رسمیت افتاما قبال طور دیگری زندگی می 

 آید. کنم از دست ما بر می خودش یک امکانی برای تغییر است این حداقل کاری است که فکر می 

ای به قضیه دارید و معقتد به  برداشتی که من از فرمایش هر دو بزرگوار دارم این است که رویکرد پساتوسعه  عرب سرخی: 
های جهان شمول. و این بحث سنت و گذشته باید بیشتر واکاوی شود اینطور نیست  محلی شدن توسعه دارید و نه آن نسخه 

عزیز و محترم و گرامی به هر دلیلی نتوانسته در برابرش مقاومت    که مدرنیته سیل مهاجمی باشد که وارد شده باشد و آن سنت
هایی که آقای دکتر سوهانی زدند بحث  های خودش مطرح شود و مورد تهاجم قرار گرفته. اتفاقا مثال کند و خواسته در چارچوب 

  انقالب مشروطه تاسیس   بی خانم استرآبادی که اولین مدرسه را بعد از پزشکی مدرن، بحث آموزش. در بحث آموزش که بی 
کردند، این سالها طول کشید. شاید این درنگ به معنی مباحثه و فکر کردن و ... اتفاق نیفتاد و در این کشاکش سنت هم خیلی  
خشونت به خرج داد. یعنی اگر تهاجمی از خارج صورت گرفت سنت هم خشونت به خرج داد. به هر حال باید دید در بستر جامعه  

 تواند راهگشا باشد در وضعیت فعلی ما. اماند و کدام می ایران کدام ج

 آقای دکتر محمدی شما بفرمایید.   فتوتیان:
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 . ممنون. خانم شاه اسماعیلی بفرمایین فتوتیان:

به نظر من کاری که ما باید انجام دهیم این است که از منطق گذار به صورت جدی فاصله بگیریم. چراکه    شاه اسماعیلی:
شناسد به خاطر اینکه یک موقعیت  گوید در وضعیتی که هستیم آن را به رسمیت نمی منطق گذار اساسا یک ایدئولوژی است می 

ستانه، غیراستاندارد است که افقی را برای آن متصور است، الگوهایی که ربطی به ما ندارد و اینکه حاال وضع ما گذراست  فرود
شود ما به گذشته بر نگردیم چون وقتی ما در پیش رو افقی داریم و  که باید از این بگذریم و این عاملی است که باعث می 

کنم شناسیم که بخواهیم آن را ساماندهی کنیم. من فکر می نونی را به رسمیت نمی بازگشت به گذشته اشتباه است و وضعیت ک
ها را مجبور  کند و روستایی آید عشایر را یکجانشین میگردد. مثال رضاشاه می ریشه همه ماجراها به پروژه توسعه در ایران بر می 

د روستایی و عشایر بودند در مدت چند دهه کامال عکس  درص   75کند تا به شهرها بیایند. جامعه ایران که در حدود  به کوچ می 
شود.  کرده تولیدش را داشته، به شهر کوچانده می شود. شما فکر کنید کسی که جزء عشایر بوده در کوه و صحرا زندگی می می

حدالشکلی باید بپوشند،  شوند که قبال وجود داشته، قوانینی وجود داشته، لباس متآیند با ساختاری مواجه می اینها به شهر که می 
 . محل اسکان مشخصی دارند از قوانین شهری باید پیروی کنند 

 حتی زبانشان هم معیار است.  عرب سرخی:

شود تا چشم خود را باز کند و ببیند چه چیزی را جایگزین آن کند  بله، وقتی این شخص از عاملیت خارج می   شاه اسماعیلی: 
کنم ما ناگزیریم درست است موقعیت کنونی موقعیت قبل نیست، االن  گیرد. فکر می و آن شخص واقعا در حال گذار قرار می 
مان  کنیم، امر جمعی در جامعه ما کجاست، خیر جمعی کجاست، به خاطر شرایط زیستی ما در جامعه مصرفیِ ولنگاری زندگی می 

کردیم و آن الگو را دوباره  طور یاریگری می خیلی متفاوت است. خیلی ایده آل است که بخواهیم به گذشته برگردیم و ببینیم چ
گوید  کشد. می احیا کنیم، اما با این وجود بازگشت به گذشته یه ویژگی مهم دارد این است که زیرپای شرایط کنونی را می 

شود طور دیگری هم زندگی کرد  کنی ولی فقط شکل زندگی این نیست و می زده زندگی می درست است که در جامعه مصرف
شدن موقعیت بدیهی شمرده شده  کردیم و این از رسمیت افتادن موقعیت کنونی و غیر بدیهی قبال طور دیگری زندگی می ما  

 آید. کنم از دست ما بر می خودش یک امکانی برای تغییر است این حداقل کاری است که فکر می 

ای به قضیه دارید و معقتد به  رد پساتوسعهبرداشتی که من از فرمایش هر دو بزرگوار دارم این است که رویک  عرب سرخی: 
های جهان شمول. و این بحث سنت و گذشته باید بیشتر واکاوی شود اینطور نیست  محلی شدن توسعه دارید و نه آن نسخه 

  که مدرنیته سیل مهاجمی باشد که وارد شده باشد و آن سنت عزیز و محترم و گرامی به هر دلیلی نتوانسته در برابرش مقاومت
هایی که آقای دکتر سوهانی زدند بحث  های خودش مطرح شود و مورد تهاجم قرار گرفته. اتفاقا مثال کند و خواسته در چارچوب 

  بی خانم استرآبادی که اولین مدرسه را بعد از انقالب مشروطه تاسیس پزشکی مدرن، بحث آموزش. در بحث آموزش که بی 
نگ به معنی مباحثه و فکر کردن و ... اتفاق نیفتاد و در این کشاکش سنت هم خیلی  کردند، این سالها طول کشید. شاید این در

خشونت به خرج داد. یعنی اگر تهاجمی از خارج صورت گرفت سنت هم خشونت به خرج داد. به هر حال باید دید در بستر جامعه  
 تواند راهگشا باشد در وضعیت فعلی ما. ایران کدام جاماند و کدام می 

 آقای دکتر محمدی شما بفرمایید.   :فتوتیان
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  را مشکل  شما   کارآفرینی   و  نوآوری  بحث   شد،  قبلی   بحث   در   که  اینکته .  حقوقی   دپارتمان  از  هستم  محمدی   :محمدیدکتر  
  در  و  داشتیم  مشکل  طبیعتا  آن  سازیبومی  در   پس   بوده متفاوت   غرب فرهنگ  با  ما  فرهنگ  اینکه دانستید، می  فرهنگ  بحث در 

  اصل   شد   ارائه   که  راهکاری   بعدی  بحث   در  و   نیستند   فعال   دیگر  تولیدی   های تعاونی   هستیم،  گرا   مصرف  چون   ها تعاونی   بحث
.  سازدمی   را  تمدن   مدت   بلند   در  هم  فرهنگ  که  سازد می   را   فرهنگ  که  است  تفکر  که  بود  تفکر  همان   کلیتش   گفتید  را  درنگ 
  بخواهیم   تفکراتمان  اساس  بر   اگر  حاال   کرده،   تصویب  را   قانون   مجلس   شده،  وضع  که  قانونی   داشتم  حقوقی   لحاظ   از   که  سوالی 

  آورد می   بوجود   را  حقوقی   های ضمانت   خود   به  خود   فرهنگ   این   دهد می   شکل   را   چیز   همه   که  فرهنگی .  کنیم  تبدیلش   فرهنگ   به
  و   هاتعاونی   و   کارآفرینی  بحث  در  تواند می   چقدر   گذاری قانون   اینکه.  کنیم  احیا   را   فرهنگ   گذاریقانون   با  توانیممی   ما  اینکه  یا

 کند؟  کمک تولید 

  در   صنعت  قراردادن  فرض  پیش  اینکه  بگویم،  دکتر   خانم  هایصحبت   ادامه  در  ایجمله  سؤال  این  به  پاسخ  از   قبل  :سوهانی
  فراز   بر   یا   سنت،  برابر   در   صنعت"  نام   به   دارند  کتابی   فرهادی  دکتر  مشخص   صورت   به   حاال   است،  غلطی   فرض   پیش  سنت  برابر
  بگیرد   قرار   شدن کهنه   مقابل   در  بیاید  که   نیست  قرار   این  مدرنیته  یا   صنعت   یا   مدرن  نهادهای   گوییم می   ما   که   چیزی   آن .  "آن

  شما   که  خانمی  آن  اتفاقا  باشند،  داشته  جنگی   هم  با  نباید   دو  این  لذا. گیرد قرار  سنت  یا  کهنگی شدن،کهنه   باالی  در  است  قرار
  هم   کردند   مخالفت   ایشان   با   که   کسانی   آن   و   نجنگند   توانستمی   که   صورتی   در   جنگید،   کرد   تأسیس   را   دبستان   آن   فرمودید

 .  شدمی  اصالح گفتگو   این بطن از  و هم  با  کردندمی  گفتگو  هم  با  باید نجنگند،  توانستندمی  ولی جنگیدند اتفاقا

  داشته   پرورش  و  آموزش   سیستم  و   بنشینید  مکتب  گوشه  در   توانیدنمی   آمده   تکنولوژی  که  دنیایی   در   هستیم،  شدن   نو   از   ناگزیر   ما
  مواجهه  در شدن نو چگونه شویم، نو  خواهیممی  چگونه که است این ماجرا. نیست سنت این نه است، این سنت بگویید و باشد

  نیاز،   آن  نیست  معلوم  که  بوده  دنیا   دیگر  جای   در   نیازی   یک  به  پاسخ   در  آمده  بوجود  که  ایمدرنیته  چون  گیرد،می   شکل  سنت  با
  بدانیم   گیاهی   را   مدرنیته  و   صنعت  باید   لذا .  باشیم  داشته   باید   هم  را   خودمان   شیوه   و   داریم   را   خودمان   نیاز   ما   چون .  باشد  ما   نیاز
  انگلستان .  کند  نابود   را  آن   سنت  یا   و   کند  نابود   را  سنت  و   بایستد  سنت   جلوی  که  چیزی   نه  کند  رشد  خواهدمی   سنت  دل   از  که
  سنت .  است  سنتی   و   صنعتی   کشور  یک هم ژاپن .  است  سنتی   کشور   یک هم هنوز شد،  صنعتی  سنت  دل   از   شد   صنعتی که  هم
  هاجنگ   این   و   است   مهمی   بسیار   نکته   ندادن   قرار   شدن   مدرن   یا   شدن   صنعتی   مقابل   نقطه  و   ندادن  قرار   مقابل   و  ندانستن   بد   را

 . است فرسایشی  و بیهوده  بنظرم

  بنابراین   شما  فرمایش  پیرو  ولی.  بپردازد  بیشتری   هزینه  باید   مدرنیته  با   تقابل  در   سنت  اساسا   اینگلهارت،  قول  به  :سرخی  عرب
  درسته؟ بوده  میزبان  سنت چون  کند  مهیا را فکری  بستر  نتوانسته که نداشته زایایی  سنت

  بوده،  زیادی   اتفاقات.  شود   جمع  چیز  یک  یا   جمله   یک  با  شود نمی   است  وجهی   چند   است،  پیچیده  خیلی  داستان   : سوهانی
  دادند  هم  دست  به  دست  اینها  همه  و  دنیا  وضعیت  گذاری، سیاست  حکومتی،  عقبه  ایران،  اجتماعی   شرایط   ایران،  اقتصادی  شرایط

  بزنم  دیگری  مثال  یک.  کنیم  بررسی  باید.  گفتی   تو   چه  هر  کنار  به  اینها  گفتیم  و  باختیم  را  خودمان  ما   تاریخ  در  ایلحظه   یک
  را   مدرنیته   اگر   رودمی   جلو   به  و   شودمی   کشیده  سمتی   به  آونگ اینکه   آونگی   حرکت  اسم  به   دارند اینظریه  فرهادی   دکتر   آقای 

  هر یعنی  شود،  کشیده  عقب  به بیشتر  که رود می  پرقدرت  مدرنیته سمت به و  جلو   سمت به  وقتی آونگ  بگیریم  نظر  در جایی  در 
  متوقف  آنجا   در  نیست   قرار   دارید،  آینده  به   شدن  پرتاب   برای  بیشتری   قدرت  آنگاه   کنی   تأمل   خودت   های ریشه   به  بیشتر   قدر

 . آینده به شویم  پرتاب  و بگیریم قدرت  رویم  گذشته به تا  است قرار  شویم
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مهندس بودم در    90تا    85بله سؤال دکتر محمدی، برداشت شما این بود که من همه چیز را در فرهنگ دانستم. من در سال  
نتیجه رسیدم که فرهنگ خیلی مهم است و مهمترین متغیر جامعه است و بین  کردم، از جایی به بعد به این  عسلویه کار می 

  10ابزارهای فرهنگ رسانه را انتخاب کردم. مهندسی را رها کردم و کارشناس ارشد رسانه و ارتباطات خواندم و االن حدود  
کردم  جایی به بعد فهمیدم اشتباه می   ای است، فیلمسازم و ... . از یک سال است که کارم رسانه است و منبع درآمدم کار رسانه 

که همه چیز فرهنگ و رسانه است. به همین علت مقطع دکترا در رسانه تحصیل نکردم و در کارآفرینی تحصیل کردم. چون  
کند که  کند، از جایی به بعد فهمیدم که انسان آنطوری فکر می کند که فکر می کردم انسان آنطوری زندگی می زمانی فکر می 

دهد محیط ماست، اتفاقات  کند. این یک نسبت دقیقی دارد که نیاز به تفکر زیادی است. آن چیزی که به ما جهت میمی   زندگی
ها در فرهنگ  ها تحلیل فیلم است و معتقد بودم خیلی این فیلم درصد پست   60اطراف ماست. صفحه اینستاگرام من هم باالی  

گذارد، االن  های هالیوودی در فرهنگ ما اثر می دهم اما معتقد نیستم که فیلممی   گذارد. االن هم تحلیل فیلم انجامما اثر می 
شود از هزار فیلم هالیوودی در فرهنگ ما بیشتر است، یعنی  گذاری گرفته می معتقدم که اتفاق و تصمیمی که در حوزه سیاست 

ما و جنس فکاتفاقات حوزه سیاست  بر زیست  اتفاقات حوزه حقوق بسیار  با کارهای ساده در حوزه  گذاری،  ما  دارد.  اثر  ما  ر 
شود جلوی قاچاق  خواهد جلوی قاچاق را بگیرد و می های بزرگی برداریم. کسی در این کشور نمی توانیم قدم گذاری می سیاست

پیدا می  ارتقا  ما  بگیرند، فرهنگ  اگر جلوی قاچاق را  بیشتر می را گرفت.  بیشتر می کند چون کار  تولید  اتفاقا  شود.  شود،  من 
شود انجام دادکه تاثیرات بزرگی روی فرهنگ  گذاری و در حوزه حقوقی کارهای عملی می برعکس معتقدم که در حوزه سیاست

 بگذارند. 

رویم  ها نمی دارد که ما به سراغ اندیشه   "چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟"بله یک جمله معروفی هایدگر در کتاب    فتوتیان:
ما اندیشه به سراغ  اتفاقا بحث سیاستمی   ها  و  آیند.  دارند  اندیشکده هم حضور  علمی  معاونت  گذاری که شد دکتر عموزاده 
 . هایی را حتما از شما دارند. بفرمایید آقای دکتر عموزادهپرسش 

نم با  کداریم در این رابطه. من خودم شخصا ارتباط برقرار نمی زیادی  کنم نیاز به دیالوگ و بحث من فکر می  دکتر عموزاده: 
های  هایم معطوف به صحبت هایی که مطرح کردید البته نظر بنده است. دو نکته اصلی و دو سوال اصلی دارم، بیشتر صحبتبحث

هایی که داریم  کنم اینکه در مورد اطالعات و داده دکتر سوهانی است که واقعا استفاده کردم و لذت بردم. سؤالم را مطرح می 
کنیم و یا دستاوردهای مدرنیته اول همه چیز آن  ه، مثال ما وقتی در مورد مدرنیته صحبت می کنیم خیلی دقت نشدصحبت می 

دهیم  تواند با مردم ارتباط برقرار کند ارجاع می خواهیم بگوییم که دانشگاه نمی دانیم. ولی وقتی می را وارداتی و حاصل ترجمه می 
ای وجود دارد اینکه رابطه ما با مدرنیته چیست؟ اگر  ولی یک دوگانهبه غرب. جدای از اینکه به نکات دیگری هم اشاره کردید 

پردازها و بدانیم چه نسبتی با مدرنیته داریم، با شما موافقم که این  رویم سراغ نظریه خواهیم غرب را نقد کنیم چرا اول میمی
در مورد ترامپ که گفتید با فروش اسلحه    شود آقای سوهانی گفتند هایی که مثال استفاده می باید دقیق مشخص شود. وقتی داده

آمریکاست بخش زیادی از آن را ارتش    GDPدرصد   3سازی آمریکا  کنه؛ ]باید در نظر داشته باشیم که[ اسلحه شغل ایجاد می 
مریکا  شود مثل بوئینگی که ما از آفروشند بخشی از آن انجام نمی هایی هم که به عربستان می کند و اسلحه آمریکا استفاده می 

 خریدیم و تحویلمان داده نشد.  

البته ترامپ یه توییت مشهوری دارد که بعد از اینکه با شاه عربستان دیدار کرد ارجاع من به آن توییت بود. وقتی از    سوهانی:
 Job Job Jobکلمه بود که نوشته بود  3سفر برگشت توییتش فقط 
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[  نظرم  به . ]بپردازم   اصلی   موضوع   دو  آن   به  ها حرف   این  همه   از   جدای   ولی .  سوهانی  جناب   است  کم  سهمش   ولی   :عموزاده
  صفوی   دوره   جعفریان   رسول   دکتر  آقای   جناب .  ایران  اقتصاد   نظام  و   ایران   اقتصاد   گذشته   به   کنیدمی   نگاه   مثبت   آمیز   اغراق  خیلی 

  اقتصادی   و   بوده  این  پشت  وحشتناکی  مالیه  نظام  چه  ببینید   کردند،   بررسی   را  بود  اسالم  از   بعد  ایران  اقتصاد   باشکوه  دوره  که
  ویلم   قاجار  تا  صفویه  عصر  ایران  اقتصادی  نظام  یا.  داشتیم  اقتصادی  رونق  که  صفویه  عصر  در  تازه  نمانده؛[  ملت  برای]  دیگر 
  بودند  مؤثر   هاحکومت   گیریشکل   در   گوییدمی   که  مشاغلی  یا  داشته،   وجود   وحشتناکی  وضعیت  چه   ببینیم  و   کنیم  نگاه   را  فلور
  اهل  و  بودند  کار  ضد  اینها  اتفاقا  گویدمی  قاجارش  عصر  اجتماعی  تحوالت  و  تاریخ  در   فلور  ویلم  همین  گرها مس  ها، قصاب  مثالً

 . بوده مشاغل از  سری  یک  علیه و برخالف  که داشتند   هایینامه  مرام هامشتی  داش   ،2فتوت اهل ، 1المطوعه

  جایی   از  و  کندمی   حمل   را  چیزی  بازار   در   و   است  حمال   طرف .  بخوانید  شما   را   ها حمال   نامه  مرام  نیست،  اینطور   اصال   : سوهانی
 .است میزانی چه به  دهندمی  حمال  یک به  که کرامتی ببینید برد می  دیگر  جای به

 .کنیم بحث  موردش  در توانیممی  حاال ...   کنندمی  نفی  را  آنها  بخوانید را  فتوت اهل های نامه مرام  :عموزاده
  آزمون   را  چیزهایی  ما.  کرد  اشاره  فردوسی  دیگه   ابیات  به  شودمی   یکجای  به  گزینشی  صورت  به  فرمودید  که  درنگی  مورد  در

 .نداریم درنگ وقت که آید می  سرعتی  با  شدن جهانی   اینکه اقتصادی،  مسائل مورد در   کردیم

 .دهند می  انجام مانروشنفکران  که است اشتباهی همان  این  :سوهانی

 .آمد می  بار  به فاجعه  کرونا موضوع  در  االن  مان، سنتی  طبی مورد در   :عموزاده

 .رسیدیم اینجا  به االن ما و کردند روشنفکران  که است اشتباهی همان  این  :سوهانی

  جریان   گذشته   به  راجع   و   باشد   صحیح   شما   حرف   شاید   نداریم،   را   فرصتش   اصال   االن   ما  حال  هر   به  درنگ   درباره   : عموزاده
  کشوری  و   جنوبی   کره  نام   به  داریم  کشوری   ما   دوم،   نکته .  نداریم  را  درنگ   امکان  اصال   حاضر   حال  در   بوده،   ایران  در   که   اسالمی

.  آنها توسعه  مدل  جز  به  بود،  هم  مثل  کشور  دو این  چیز  همه  فرهنگی   جغرافیایی،  سیاسی،  هایمؤلفه  شمالی،  کره  نام  به  داریم
  کره  در   بود   کمونیستی   الگوی   هم   یکی   و  پرینستون،   دانشگاه  اجتماعی   شورای ...    آمد  جنوبی   کره   به  رُستویی   ایتوسعه   مدل

 .ببینیم را  شانسرنوشت . شمالی 

  و   جنوبی  کره  تشریح  فیلم   این  که  پارازیت،   فیلم  تحلیل   در   دارم  یادداشتی  من .  ندارد  هم   با   چندانی  فرق   سرنوشت  :سوهانی
 .است انگل  یک  و ندارد،  قدرت  در  جایگاهی  هیچ امروز دنیای   در رُستویی  الگوی  همان  با جنوبی  کره. است شمالی کره

 . ندارد را  قدرت  افزاریسخت هایمؤلفه  چون  :عموزاده

  داری سرمایه   نظام    از   و  است  انگل   یک   جنوبی   کره  شود، می   توصیف   انگل   یا  پارازیت  فیلم  در  که  طورهمان   دقیقا  : سوهانی
 . ندارد جایگاهی  هیچ   رود  جلو روستو  الگوی  با  جایی هر   اصال. کندمی  تغذیه 

___________________________________________________________________________________________ 
های نظامی تشکیل داده و ضمن دعوت مردم به فروع دین اسالم، در  شد که داوطلبانه گروهمطوعه از ریشه طوع گرفته شده و به کسانی اطالق می  -1

شد، نام نمازیان نیز بر آنان اطالق شده است. مطوعه،  پرداختند. و چون این عمل، جهاد در راه خدا شمرده می مرزهای اسالمی نیز با کفار به جنگ می 
. )کتابخانه مدرسه فقاهت، آخرین تاریخ دسترسی  دادندرا هم تشکیل می   یعقوباطاعت از خلیفه را برخود واجب دانسته، در حالی که بخشی از سپاه  

20/2/1400 ) 
به جامعه و   یگزاراز خدمت  یشکل ن،ی آئ نیرواج داشت. ا  یاسالم یاز کشورها   یاریاست که در بس انهیصوف  یعنوان مسلک  یجوانمرد نیآئ ایفُتُوَّت  -2

وموجب    رانیاز فق  یریدستگ  یبرا  یاله یوس  یداشت و از لحاظ اجتماع  دیاسالم تأک  یاخالق  یهابود. فتوت بر جنبه  ژهیها با مرام و آداب و انسان
فت  صالیاست تمام  اسالم،  از  پس  شد.  عل  انیستمگران  حضرت  به  را  مالسالملیه)عیخود  منسوب  دسترسی    .دانندی (  تاریخ  آخرین  شیعه،  )ویکی 
20/2/1400 ) 
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  چون   ندارد،  جغرافیا   چون  ندارد،  را   شدن  قدرت   یک  مختصات  چون  ندارد،  جایگاهی  هیچ   جنوبیکره   چرا  دانید می   :عموزاده
  اش سیاسی   و   اقتصادی   تاریخ   دوره  ترین مرفه   جنوبی کره .  تواندنمی   و  نبوده   قدرت   جایگاه   در   جنوبی کره   گاههیچ   چون   ندارد،   جمعیت

 .کندمی  طی[ االن همین] را

 گویم اینطور نیست. بلکه یک انگل است. کنید، من می جنوبی را به عنوان یک الگو معرفی می شما االن دارید کره سوهانی:

 جنوبی اوضاعش خراب است!گوید که کره بر اساس یک فیلم! می عموزاده:

 خواهم یک الگو باشد. گویم که نمی گویید که یک الگو است، من می شما می  سوهانی:

 های خود را بیان کنید. کنید. در غیر اینصورت پارامترها و شاخصه پس نظر شخصی خود را بیان می   :عموزاده

شبه تواند یک جنوبی به صورتی است که می انگل همیشه مستأجر هست، هیچ وقت توسعه پایدار ندارد. توسعه کره   سوهانی:
دانید  دانید و این کشور را یک کشور توسعه یافته می را الگو می   کند. اگر شما آن فرو بریزد چون از زیادی سفره دیگران تغذیه می 
جنوبی به شکلی است که وقتی ایران  ست و من اصال قبول ندارم. اقتصاد کره و ما باید به آن مسیر برویم آن حرف دیگری 

کسی که از سفره آن تغذیه    توانم کاری کنم، مگر اینکه آنگوید: من نمی آید، می دزدد و برای مذاکره می کش آن را می نفت
 کنم به من اجازه دهد. می

 و باید برود اجازه بگیرد و برگردد.   سوهانی:

 جنوبی همینطور بوده است. همیشه در تاریخ کره   عموزاده:

 تواند الگوی ما باشد. این کشور نمی  سوهانی:

تواند الگو  جنوبی نمی پاشد. و کامال وابسته است. در هر حال کره به محض اینکه آمریکا اراده کند، یک شبه فرو می   سوهانی:
 باشد.  

 شان را بپرسند، بفرمایید آقای دماوندی هم سؤال  فتوتیان:

تان فرمودید  د کتاب اسماعیلی. نکاتی که در مورعرض ادب و تشکر خدمت جناب آقای سوهانی و سرکار خانم شاه  دماوندی:
 اول اینکه مدت حضور شما در آن منطقه چقدر بوده است؟ ، داشتماز شما سه سؤال 

 حدود یکسال آنجا بودیم.  اسماعیلی: شاه

شان اشاره کردند، محوریت با »شیر« بوده  تشکر، بسیار عالی. چون در مورد واره که آقای دکتر فرهادی در کتاب   دماوندی: 
ای هم که شما بودید محوریت بر نیاز پوشاک باید بوده باشد. پرسشی که دارم این است که در فرهنگ محلی  است، در منطقه 

دوری را تا االن حفظ کند.  هایی بوده که توانسته سوزن افتد، چه شاخصه می  ها و اتفاقاتی کهمردم در آن آداب و رسوم و جشن
این  از  تاریخ حذف می چون معموال بعضی  آن می ها در طول  زنده ماندن  باعث  از عوامل  ها،  شود مثل جشن شوند و برخی 

و سؤال آخرم اینکه    ؟ی بوده استهایی که باعث زنده ماندن این هنر شده چه چیزها، آداب و رسوم و .... آن مؤلفه موسیقی 
هایی برای حفظ  مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ... در طول یکسالی که شما آنجا بودید چه برنامه  های فرهنگی دستگاه 

 ها؟ ای وجود داشته در بین آن دستگاهاند؟ اصال چنین دغدغه و زنده نگهداشتن این هنر بومی داشته 
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دوزی یک سازوکار برای بازتولید هویت قومی است، من اینطور فهمیدم.  در مورد سؤال دوم شما. لباس سوزن   شاه اسماعیلی: 
به  اینکه  به  مقید هستند  آنجا خیلی  است.  در  آگاهانه  کامال  دادند،  انجام  مرکزی  گفتمان  مقابل  در  است که  مقاومتی  خاطر 

گروهی به حاشیه رانده شده هستند، به خاطر شرایط معیشتی و    سازوکاری است برای اینکه قومیت خود را حفظ کنند، چون 
کند، و خیلی روی این مسئله  شان کمک می شان به نگهداشت هویت قومی شان خیلی در اقلیت هستند، این حفظ لباس بومی 

احتی نیست و  ها نایلون است و لباس رآورند. اصال جنس لباس مصر هستند، عرض کردم لباس بلوچی را اصال از تن در نمی 
گفتند که ما این  آورید، می تان در نمی ها پرسیدم این بوده که چرا در موقع خواب این لباس را از تن سؤالی که از برخی خانم

ای که با آن سروکار داشتیم،  آوریم. در مورد نهادها و ... من چیزی ندیدم، البته نهاد رسمی مان در نمی لباس را اصال از تن 
ها طرح کادر دارند و کارهای  ش بوده و اداره کار و تعاون بود. در مورد آموزش و پرورش آن ساعتی که بچهآموزش و پرور

ها از کودکی  نظرم، چون این بچه ای بوده بهدوزی را گذاشته بودند. و این کار بیهوده دهند، کالس دوختن سوزن دستی انجام می 
یک آن  به  نیازی  اصال  و  هستند  مادرشان  کنار  نمی   در  سنتی  لباس  ولی  ندارند.  آموزش  معلمساعت  بپوشند،  ها  توانستند 

افتاد. اداره تعاون هم  کردند و ادین فاصله عمال اتفاق می توانستند لباس محلی بپوشند. در آنجاها اتفاقا اعمال قدرت می نمی 
ها یک تشکل مردمی مستقل هستند  نی های غیرمستقل دولتی برده بود. در صورتی که اساسا تعاوها را به سمت هویت تعاونی 

توانستند تصمیم بگیرند که آیا در این  شان متکی به خودشان است. ولی آنقدر تحت اراده اداره کار بودند اصال نمی که قدرت 
 کردند. کارگاه شرکت کنیم یا نه. در این حد اعمال قدرت می 

 ها، در رفتارها و ... المثل ید، در اشعارشان، در ضرب اه دوزی ندیدشان چیزی در مورد سوزن در فرهنگ محلی   دماوندی:

ها  این نکته را هم بگویم در منطقه آزاد چابهار، مردم بومی یک گاردی دارند، دلیلش این است خیلی از زمین   شاه اسماعیلی:
آنها هم در آنجا نشست،  خواهم به آن بپردازم.  زده شدند و دالیلی دیگری که نمی در منطقه آزاد گران شده و اینها دائم پس 

کردند این را من  های فرهنگی آنجا واقعا اقدام می گذاشتند در نگهداشت و احیا و بازتولید شیوه نمایشگاه عکس و ساز و آواز می 
دوزی بسیار در زندگی روزمره آنها آمیخته  دانم. این سوزن دیدم. اینکه چقدر از مردم بومی بوده، باید بررسی شود آن را نمی 

دوزی و رنگ لباس آن با بقیه متفاوت است شما این  دوزی خاصی به تن دارد، رنگ سوزن ست. مثال زنی که بیوه است سوزن ا
که خیلی دوخت ریز و یکدست و زیبایی است، این    « پریوار»شوید. یا مثال طبقات اجتماعی، دوختی هست به نام  را متوجه می 

پوشند.  تری می های کم کارتر و ساده تر هستند دوخت پوشند. طبقاتی که پایین مربوط به طبقه اشراف است و همه آن را نمی 
چون اهل سنت هستند و برایشان خیلی    ،مبعث یا عید قربان  اجتماعی دارد و قطعا در یکی از اعیاد   ها حتی یک بارِنوع دوخت 

قتصادی که باشند حتما باید این لباس را  کنند و اگر در هر شرایط ادوزی به تن می مهم است، حتما یک نوع لباس نو سوزن 
 شان.  تهیه کنند و این موضوع خیلی تنیده است در زندگی 

کنم و این  کنم از دوستان که تشریف آوردند. از خانم دکتر سوهانی و خانم دکتر شاه اسماعیلی تشکر می فتوتیان: تشکر می 
وگوها است که شاید امکان نوع متفاوت در زیستن  ها و گفت لش ها نیز ادامه خواهد داشت و در بستر این چا ها و چالش نشست

کنم چه حضار در اینجا و  های خودمان اتفاق بیافتد و ممکن است اتفاق هم نیافتد. از همه دوستان تشکر می و درنگِ در درنگ 
 چه حضار در فضای مجازی. خدانگهدارتان. 
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 کنندگانپیوست دو: مشارکت
 دکتر علی فتوتیان  دبیر وبینار:

 سخنرانان: 

اسماعیلیدکتر   - شاه  جامعه  : سیمرامیس  دکترای  کتاب  دانشجوی  دوم  نویسنده  و  سوزن "شناسی  دوزی:  مسأله 
 "شناسی یک رختجامعه

 دکترای مدیریت کارآفرینی، مستندساز و پژوهشگر حوزه تعاون  : کمیل سوهانیدکتر  -
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ــه و شــکاف  چنــد صباحــی اســت کــه مشــکل فاصل
ــل  ــتر از قب ــگاه بیش ــت و دانش ــان دول ــی می نخبگان
قدمتــی  کــه  بحــران  ایــن  می شــود.  احســاس 
دارد  دولــت  چنــد  یــا  یــک  عمــر  از  طوالنی تــر 
ــوا و خــوراک فکــری مناســب  ــا محت ســبب شــده ت
ــه  ــن فاصل ــد. ای ــور نرس ــی کش ــش اجرای ــه بخ ب
ــرا و  ــش اج ــه بخ ــدم مراجع ــطه ع ــط بواس ــه فق ن
سیاســت گذاري بــه دانشــگاه، بلکــه بیشــتر بواســطه 

فاصلــه فکــری و نظــری میــان ایــن دو نهــاد اجتماعــی بوده اســت. وزات تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی کــه نقــش 
ــده  ــان نمان ــیب در ام ــن آس ــز از ای ــی دارد نی ــه اجتماع ــتگذاری عرص ــازی و سیاس ــوزه تصمیم س ــی در ح مهم
 اســت. هرچنــد در دولــت تدبیــر و امیــد تــالش شــد تــا ایــن خــالء از طریــق طــرح مباحثــی چــون ورود نــوآوری 
ــه گام دیگــری  ــاز ب ــاط نی ــرای تکمیــل ایــن ارتب ــاز هــم ب ــا ب و خالقیــت در عرصــه اجــرا، پوشــش داده شــود؛ اّم
ــد در شــکل جدیــدی از ســاختار پژوهشــی و فکــری دانســت؛ یعنــی  احســاس می شــد. پاســخ ایــن مهــم را بای
ــان عرصــه اجــرا و پژوهــش  ــن مســئله  و پوشــش خــالء می ــه همی ــرای پاســخ ب ــه اساســًا ب »اندیشــکده ها« ک
ــه و در  ــی پرداخت ــه عموم ــه عرص ــه ب ــت ک ــی اس ــی علم ــكده« محفل ــر »انديش ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــکل گرفته ان ش
ــد. در  ــش ده ــی پوش ــانی و اجتماع ــای انس ــوزه ه ــل را در ح ــر و عم ــوزه نظ ــان ح ــه می ــا فاصل ــت ت ــالش اس ت
واقــع محافــل ســنتی دانشــگاهی همچــون گروه هــای آموزشــی و پژوهشــی، انجمن هــا و پژوهشــکده ها، رویهــم 
ــه  ــل ن ــدی و تعل ــن کن ــه ای ــد ک ــل می کنن ــد عم ــیار کن ــه بس ــؤاالت روِز جامع ــخ س ــن پاس ــه یافت ــبت ب ــه نس رفت
بواســطه ناکارآمــدی آن هــا، بلکــه بواســطه ویژگــی جزئی نگــری علمــی آنهــا اســت. ايــن در حالــي اســت كــه در 
بســیاری از کشــورها ایــن مشــکل بــه کمــک اندیشــکده ها حــل شــده اســت کــه تــالش دارنــد بــا ترکیبــی از ادراِک 
شــهودِی علمــی و اســتفاده از روش شناســی های متــداول پژوهشــی، مســائل اجــرا را بــا ســرعت بیشــتری پاســخ 
دهنــد. بــه تعبیــر دیگــر، »اندیشــکده« بــرای پاســخ بــه »مســأله زمــان در امــر سیاســتگذاری« اســت. بطــور کلــی، 
اندیشــکده¬ها بشــکلی ویــژه بــه عرصــه عمومــی می پردازنــد. بــر همیــن اســاس اســت کــه تأســیس »اندیشــکده 
ــه فــال  ــرای عرصــه عمومــی و سیاســتگذاری در بخــش تعــاون مؤکــدًا ضــرورت دارد. ایــن اقــدام را ب تعــاون« ب
نیــک می¬گیریــم و امیدواریــم بــه حــول قــوه الهــی و بــا برنامه ریــزی بــزودی شــاهد دســتاوردهای عملیاتــی آن در 
ســطح اجرایــی باشــیم. اميــد اســت كــه خداونــد متعــال پشــت و پنــاه ایــن پژوهشــگران جــوان و اعضــای هیئــت 

ــاون باشــد.   علمــی در اندیشــکده تع
محمد شریعتمداری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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در بیــن ســه بخــش اصلــی مّصــرح در قانــون 
مانــده،  مهجــور  تعــاون،  بخــش  اساســی، 
درحالی کــه برابــری بوروکراتیــک و تصمیم گیــری 
و  انگیزه هــا  می توانــد  آن،  صفــات  و  ذات  در 
افــراد  مــادی  و  فکــری  معنــوی،  توانمندی هــای 
ــات  ــرده و موجب ــب ک ــش ترغی ــمت خوی ــه س را ب
ــاد  ــی از کل اقتص ــدی تعاون ــهم 25 درص ــق س تحق
مقــام  کــه  ســهمی  آورد.  فراهــم  را  کشــور 

تعییــن  اساســی  قانــون   »44« اصــل  کلــی  سیاســت های  ابالغیــه  در  )مدظله العالــی(  رهبــری  معظــم 
ــاون،  ــام تع ــخگویی در نظ ــئولیت و پاس ــول مس ــری در قب ــدی و براب ــری درآم ــوی، براب ــر س ــد. از دیگ فرموده ان
بــه حفــظ تعــادل و ثبــات اقتصــادی و اجتماعــی طبقــه متوســط و پاییــن جامعــه کمــک قابل توجهــی 
می کنــد. هدایــت ســرمایه هــای مالــی خــرِد مــردم  بــه ســمت مســیر واحــد اقتصــادی نیــز ازجملــه 
ــود. ــر می ش ــتر منج ــی بیش ــادی و بازده ــی اقتص ــه هم افزای ــه ب ــت ک ــی اس ــای تعاون ــت نظام ه ــرات مثب اث
جهت نیل به اهداف مذکور بسترســازی مناســب و ریل گذاری صحیح توســط سیاســت گذاران ضرورت     دو چندان 
دارد. ایــن امــر صرفــًا یــک شــعار ، یا یک مزیت تنها نیســت، بلکــه یک ضرورت محــض و غیرقابل اغماض اســت. 
در همیــن راســتا اجــرای عملیاتــی و البتــه هماهنــگ برخــی اقدامــات اهمیــت بســزایی دارد از جملــه :
ــدام از اهــداف،  ــرای هرک ــزی ب ــاون، برنامه ری ــی اهــداف حــوزه تع ــح علمــی و عملیات ــف صحی ــن و تعری   تعیی
ــش  ــش پژوه ــعه بخ ــه توس ــژه ب ــه وی ــه ورزی، توج ــش اندیش ــم و پوی ــت عل ــه محوری ــیدن ب ــت بخش اولوی
ــی در  ــت علم ــرم هیئ ــای محت ــا و اعض ــگاه ه ــم دانش ــای عظی ــدی از ظرفیته ــره من ــرد به ــا رویک ــًا ب خصوص
سراســر کشــور ، جــذب نیروهــای متخصــص، کاربــردی کــردن پروژه هــای تحقیقاتــی و نتیجــه گــرا بــودن آنهــا.
ــتگذاری  ــه سیاس ــن عرص ــور بی ــه مح ــه و نتیج ــل گرایان ــاط عم ــعه ارتب ــور توس ــه منظ ــتا و ب ــن راس     در همی
ــکده  ــگان اندیش ــگاهیان و نخب ــوزه دانش ــردازی در ح ــه پ ــش و نظری ــه دان ــاون و عرص ــش تع ــرا در بخ و اج
تعــاون بــا همــکاری وزارت تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی و جهــاد دانشــگاهی تأســیس شــده اســت .

   امید است با ادامه حرکت در چنین مسیری بتوان به گسترش فرهنگ تعاون و بهبود شرایط کاری برای این 
بعد مهم اقتصادی کشور نایل شد.

محمد کبیری
معاون تعاون

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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معرفی اندیشکده تعاون
ــالن  ــاره ف ــه درب ــان فارســی دارد. گاهــی شــنیده اید ک ــی در زب ــه معادل هــای گوناگون اندیشــکده  واژه ای اســت ک
اندیشــکده، اتــاق فکــر یــا کانــون تفکــر ســخن گفتــه می شــود. همــه ایــن واژه هــا در زبــان فارســی مترادفنــد و 
ــد. عمــده فعالیــت اندیشــکده ها در  ــا همــان تانــک فکــری می خوانن ــان انگلیســی آن هــا را Think Tank ی در زب
جهــان معطــوف اســت بــه امــر اندیشــه ورزی، تولیــد ایــده و سیاســت گذاری در حوزه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، 
ــات  ــن مؤسس ــان در ای ــت گذاری آنچن ــازی و سیاس ــی. تصمیم س ــردی و نظام ــائل راهب ــاری و مس ــی، تج علم
ــا همــان Policy Institute هــا متــرادف دیگــری  پژوهشــی پــر رنــگ اســت کــه »مؤسســات سیاســتگذاری« ی
ــط  ــه واس ــکده ها حلق ــع اندیش ــوند. در واق ــوب می ش ــان محس ــی زب ــورهای انگلیس ــکده ها در کش ــرای اندیش ب
میــان حــوزه اندیشــه ورزی در محیــط دانشــگاهی و حــوزه اجــرا و قانــون گــذاری در ســطح حاکمیتــی محســوب 

ــد.  ــته ای می پردازن ــات میان رش ــه مطالع ــتر ب ــوند و بیش می ش
ــد  ــردم نهادن ــازمان م ــا س ــی از آن ه ــه برخ ــد ک ــت می کنن ــادی فعالی ــده زی ــناخته ش ــکده های ش ــا اندیش در دنی
ــن  ــه مهمتری ــد. از جمل ــت می کنن ــی فعالی ــع حکومت ــا مناب ــی ب ــتقل ول ــه مس ــورت نیم ــه ص ــر ب ــی دیگ و برخ
ــد Rand و  ــرکت رن ــی Carnegie، ش ــاد کارنگ ــج Heritage، بنی ــاد ِهریِتی ــه بنی ــوان ب ــکده ها می ت ــن اندیش ای
موسســه بروکیگنــز Brookings اشــاره کــرد. بــه گــزارش دانشــگاه پنســلوانیا، قریــب 8200 اندیشــکده در جهــان 
فعالیــت می کننــد کــه ســهم کشــورهای قدرتمنــدی همچــون ایــاالت متحــده آمریــکا، چیــن و انگلســتان، بیــش 
ــه  ــار دارد. از جمل ــه 20 را در اختی ــا حــدود 64 مؤسســه، رتب ــران ب ــزارش، ای ــن گ ــر کشــورها اســت. در ای از دیگ
اهمیــت اندیشــکده ها همیــن نکتــه بــس کــه مایــک پمپئــو وزیــر امــور خارجــه ایــاالت متحــده آمریــکا 12 شــرط 
ایــن کشــور علیــه جمهــوری اســالمی ایــران را در یــک اندیشــکده وابســته بــه حــزب جمهــوری خــواه یعنــی بنیــاد 

ــرد.  ــاه ســال 1397 منتشــر ک ــج Heritage Foundation در خــرداد م هریتی
در ایــران نیــز چنــد صباحــی اســت کــه اندیشــکده ها و اهمیــت آن هــا در امــر اتصــال محیــط دانشــگاه و بخــش 
ــول و  ــان مغف ــاون آنچن ــوزه تع ــال، ح ــن ح ــا ای ــده اســت. ب ــش ادراک ش ــش از پی ــور بی ــی کش ــی و تقنین اجرای
ــتر از  ــه بیش ــن زمین ــوا در ای ــد محت ــالً تولی ــه خ ــت ک ــده اس ــع ش ــگاهی واق ــل دانش ــری محاف ــورد بی مه م
ــرا و  ــوزه اج ــی ح ــی، کم رمق ــود. از طرف ــس می ش ــادی ح ــی و اقتص ــتگذاری اجتماع ــای سیاس ــایر عرصه ه س
قانون گــذاری در بهره بــرداری از محتــوای علمــی تولیــد شــده در ایــن زمینــه، مزیــد بــر علــت شــده تــا نبــود حلقــه 

ــود.  ــوزه ادراک ش ــن ح ــرد و کالن ای ــازی های خ ــر تصمیم س ــل در ام ــر و عم ــوزه نظ ــان ح ــطی می واس
در ایــن راســتا اندیشــکده تعــاون، بــه عنــوان نخســتین اندیشــکده حــوزه تعــاون کشــور و منطقــه، بــا هدف پوشــش 
ــاد  ــی جه ــت فرهنگ ــی و معاون ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــاوِن وزات تع ــت تع ــکاری معاون ــا هم ــری ب ــال نظ ــن خ ای
ــا بتوانــد خالهــای فکــری و نظــری موجــود در امــر تصمیم ســازی، قانون گــذاری و  دانشــگاهی تأســیس گردیــد ت

اجــرا را پوشــش دهــد. 
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اقدامات صورت گرفته قبل از راه اندازی اندیشکده 

1- فاز مطالعاتی
بــا وجــود تأســیس ایــن مؤسســات در جهــان در طــی دو قــران اخیــر، اندیشــکده ای کــه فقــط بــر روی تعــاون متمرکــز 
باشــد در دنیــا، آن چنــان وجــود نــدارد البتــه در گــزارش تعاونی هــای جهــان در ســال 2019 نــام 108 مــورد ذکــر شــده اســت 
کــه در حــوزه سیاســت های اجتماعــی و رفــاه اجتماعــی فعالیــت می کننــد کــه بخــش زیــادی از آن هــا ممکــن اســت 
بــه موضــوع تعاونــی بپردازنــد، ولــی تمرکزشــان بــر روی تعاونــی نیســت. حــال ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه تأســیس 
ــی باشــد  ــت، اهــداف، سیاســت گذاری و کارگروه های ــد دارای چــه اســتراتژی، مأموری اندیشــکده ای در حیطــه تعــاون بای
تــا بتوانــد در مســیری صحیــح گام بــردارد؟ بــرای پاســخگویی بــه ایــن 8 ســؤال تحقیــق اولیــن فــاز تحــت عنــوان فــاز 
مطالعاتــی راه انــدازی اندیشــکده تعــاون در 6 مرحلــه بــا بررســی اســناد اندیشــکده ها و مراکــز تحقیقاتی ملــی و بین المللی 
)24 ملــی و 29 بین المللــی(، مصاحبــه بــا صاحب نظــران حــوزه تعــاون، انجــام جلســات گروهــی و برگــزاری نشســت در 
نهایــت پیش نویــس  اساســنامه و ســند راهبــردی اندیشــکده تدویــن گردیــد کــه در شــکل زیــر نشــان داده شــده اســت.
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2- تشکیل بانک اطالعاتی)رصد( ملی و بین المللی
ــز  ــگاه ها، مراک ــا دانش ــاط ب ــی ارتب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــوی وزارت تع ــاون از س ــکده تع ــدازی اندیش ــا راه ان  ب
ــه در طــی  ــه اســت چــرا ک ــن وزارتخان ــورد توجــه ای ــر کشــور بیــش از پیــش م ــن برت علمــی، اســاتید و محققی
ــز علمــی، اســاتید،  ــت دانشــگاه ها، پژوهشــکده ها، مراک ــه وضعی ــا نســبت ب ــاز اســت ت ــدازی اندیشــکده، نی راه ان
محققیــن و نشســت ها و جلســاتی کــه در حیطــه موضــوع تعــاون در ســطح ملــی و بین المللــی برگــزار می شــود، 
ــاون  ــوزه تع ــای ح ــطح فعالیت ه ــای س ــه ارتق ــبت ب ــوان نس ــان بت ــا آن ــاط ب ــق ارتب ــرده و از طری ــدا ک ــنایی پی آش
گامــی برداشــته شــود کــه بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور 3 مرحلــه انجــام شــد کــه در شــکل زیــر نشــان داده 

شــده اســت.
مرحلــه اول: تشــکیل بانــک اطالعاتــی اولیــه ملــی و بین المللــی )شناســایی 536 مــورد در ســطح ملــی و 
ــن و  ــاتید، محققی ــگاهی، اس ــی، دانش ــز علم ــی مراک ــاخص های امتیازده ــن ش ــه دوم: تعیی ــی(؛ مرحل بین الملل

نشســت ها و ....؛ مرحلــه ســوم: انتخــاب 136 برگزیــده در ســطح ملــی و بین المللــی
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3- مرور سیستماتیک مطالعات پیشین وزارت تعاون
 یکــی از اهــداف راه انــدازی اندیشــکده ایجــاد کارگروه هایــی جهــت شناســایی مســائل و مشــکالتی اســت کــه در 
حیطــه امــور اجتماعــی، اقتصــادی و حقوقــی جامعــه وجــود دارد و بســیاری از تحقیقاتــی کــه در گذشــته توســط 
ــرد، آن اســت  ــه در اینجــا شــکل می گی ــرده اســت. ســؤالی ک ــوارد را شناســایی ک ــن م ــه ای وزارت صــورت گرفت
کــه تحقیقــات، مقــاالت، گزارشــات تدویــن شــده گذشــته چــه مباحثــی را مــورد بررســی قــرار داده انــد و در آن هــا 
چــه مســائل و مشــکالتی مطــرح شــده اســت؟ بــر ایــن اســاس در ایــن تحقیــق بــا مــرور سیســتماتیک مطالعــات 
پیشــین وزارت تعــاون مــورد بازبینــی و بررســی قــرار می گیــرد؛ کــه آمــار مطالعــات و جمع بنــدی آن در تصویــر 

زیــر نشــان داده شــده اســت. 
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راه اندازی اندیشکده تعاون
ــا از خروجــی هــر کــدام از فازهــای گذشــته به عنــوان ورودی و  ــدازی اندیشــکده ابتــدا ســعی شــد ت ــرای راه ان  ب

مــواد اولیــه راه انــدازی اندیشــکده اســتفاده شــود کــه در تصویــر زیــر نشــان داده شــده اســت. 

ــر در  ــدای ام ــاون در ابت ــکده تع ــردد. اندیش ــاز می گ ــال )1398( ب ــتان س ــه زمس ــکده ب ــت اندیش ــروع فعالی ش
طــی 8 مــاه فعالیــت خــود، ســند راهبــردی خــود را جهــت ارائــه برنامــه ای 6 ســاله تهیــه کــرده اســت کــه طــی آن 

رســالت، چشــم انــداز و اهــداف اندیشــکده بــه شــرح ذیــل اســت:
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بیانیۀ رسالت اندیشکده
ــد  ــاری در فرآین ــاون، و همی ــان تع ــد گفتم ــه ورزی و بازتولی ــت از: اندیش ــارت اس ــکده عب ــی اندیش ــالت اصل رس
ــور  ــری کش ــع تصمیم گی ــی و مراج ــع علم ــان مجام ــط می ــه  واس ــی، به مثاب ــتگاه های حاکمیت ــازی دس تصمیم س

ــاون؛ در حــوزه  تع

بیانیۀ چشم انداز اندیشکده
اندیشــکده در راســتای تحقــق رســالت اصلــی خویــش، در افــق 1404 ســاختاری خواهــد بــود کــه در ســطح کشــور1  
به عنــوان مرجــع علمــِی پشــتیبان بــرای تمامــی ســطوح سیاســت گذاری و تصمیم گیــری در حــوزۀ تعــاون 

ــود. ــناخته می ش ش

تبیین چشم انداز اندیشکده 
ــزاِن  ــِی می ــاخص های ارزیاب ــوان ش ــر به عن ــداف زی ــه اه ــتیابی ب ــق 1404، دس ــم انداز اف ــق چش ــور تحق به منظ

دســتیابی بــه آن چشــم انداز، مطــرح می باشــند:
1( رتبۀ اول تولید علم در حوزۀ تعاون در سطح مّلی؛

2( اثرگذارترین نهاد علمی فعال حوزۀ تعاون در تدوین، تصویب، یا اصالح قوانین و مقررات این حوزه؛
3( دارای تعامل مؤثر با اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران محققین و ایده پردازان حوزۀ تعاون؛

4( اثرگذارترین نهاد علمی فعال حوزۀ تعاون در بازتولید گفتمان و فرهنگ تعاون برای جامعۀ ایران؛
5( اصلی ترین مرجع داده کاوی اطالعات موجود در حوزۀ تعاون؛

ــه  ــرای نیــل ب ــر ب ــه مؤث ــه راهکارهــای خالقان 6( برتریــن پشــتیبان وزارت تعــاون در تحلیــل وضــع موجــود و ارائ
وضــع مطلــوب.

اهم فعالیت های اندیشکده از زمان شروع به فعالیت
1- تدوین اسناد باالدستی

ــود  ــا الهــام از فــاز مطالعاتــی ابتدایــی کــه در ســال 98 انجــام شــده ب از جملــه مهمتریــن اقدامــات اندیشــکده ب
تدویــن اســناد باالدســتی اندیشــکده در جهــت تحقــق مطالبــات معاونــت محتــرم تعــاون بــوده اســت . از ایــن رو، 

اهــم اســناد تدویــن شــده در ایــن راســتا بدیــن شــرح اســت: 
1-1-تدویــن پیــش نویــس اساســنامه اندیشــکده: در ابتــدا پیــش نویــس اساســنامه حاصــل از فــاز 
مطالعاتــی  بــا برگــزاری جلســات بــا اســاتید صاحــب نظــر مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت کــه در دو جلســه 
بــا حضــور  اســاتید حقوقــی حــوزه تعــاون همچــون آقــای دکتــر ســادوئی نســبت، اســتاد دانشــگاه تهــران و آقــای 

1. اندیشکده در افق 1410 رویکردی منطقه ای و در 1420 رویکردی جهانی خواهد داشت.
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ــرادات ســاختاری مطــرح شــده  ــه ای ــا توجــه ب ــر پورســیدی، اســتاد دانشــگاه امــام صــادق )علیه الســالم(، ب دکت
بــه اساســنامه نــوع 1 ســبب شــد تــا نیــاز بــه نــگارش اساســنامهای جدیــد بــرای اندیشــکده، احســاس شــود. لــذا 
محققیــن مرکــز نــوع دیگــری از اساســنامه اندیشــکده را بــا الهــام از پژوهشــکده هــای نــوع دو کــه تأمیــن کننــده 
مطالبــات وزارتخانــه و جهــاد دانشــگاهی باشــد، در دســتور کار خــود قــرار دادنــد و ایــن مهــم بعــد یــک مــاه بــه 
ســرانجام مشــخصی رســید. تیــم حقوقــی اندیشــکده در ایــن راســتا چنــد جلســه بــا اســاتید حقوقــی خــود برگــزار 

کــرده و از نقطــه نظــرات افــراد بــا تجربــه جهــاد دانشــگاهی نیــز بهــره بردنــد.
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2-1 تدویــن ســند راهبــردی اندیشــکده: تدویــن ســند راهبــردی اندیشــکده موضــوع دیگــری بــود کــه در 
جلســات متعــدد توســط اســاتید شــورای علمــی  و پژوهشــگران اندیشــکده مــورد بررســی قــرار گرفــت. اســاتید 
هــر یــک از شــوراهای علمــی دپارتمانهــا بــر چابــک ســازی ســند و پرهیــز از انجــام پژوهشــهای بلنــد مــدت بــرای 
اندیشــکده تأکیــد داشــتند. ایــن مهــم بــه کمــک تیــم پژهشــی مرکــز و بــا مشــورت اســاتید شــوراهای علمــی و 
ــه ســرانجام رســید. و بعــد از برگــزاری بیــش از 50 جلســه کارشناســی ســند نهایــی  هیــأت علمــی اندیشــکده ب

گردیــد. 



858

 13   

ــود  ــی اندیشــکده: تدویــن برنامــه عملیاتــی اندیشــکده موضــوع دیگــری ب 3-1 تدویــن برنامــه عملیات
کــه در جلســات متعــدد توســط اســاتید شــورای علمــی  و پژوهشــگران اندیشــکده مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
پیــش نویــس اولیــه برنامــه  بــه معاونــت محتــرم تعــاون ارســال شــد و پــس از برگــزاری جلســات بــا ایشــان و 
اخــذ رهنمدهــا و نظــرات معاونــت محتــرم تعــاون ســبب شــد تــا برنامــه عملیاتــی ســه ســاله اندیشــکده ســبکتر 
شــود. و  بــر ســه موضــوِع )1( اســناد سیاســتی درخواســتی بــر اســاس مشــکالت مطــرح از ســوی وزارتخانــه، )2( 
برگــزاری نشســتها بــا خبــرگان و ذینفعــان حــوزه تعــاون و )3( دو طــرح پژوهشــی بــرای هــر دپارتمــان )مجموعــًا 

6 طــرح( تاکیــد نمایــد.
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2 - جشنواره ملی پژوهشهای برتر حوزه تعاون
تعــاون یکــی از ســه رکــن اقتصــاد ایــران اســت. بــا ایــن وجــود آثــار پژوهشــی ایــن حــوزه کمتــر مــورد حمایــت 
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــاید بت ــت. ش ــه اس ــرار گرفت ــور ق ــگاهی کش ــی و دانش ــل علم ــی و محاف ــای اجرای ــتگاه ه دس
ــتا،  ــن راس ــت. در همی ــه اس ــری یافت ــز تس ــر نی ــوزه نظ ــه ح ــا ب ــاون و تعاونیه ــاره تع ــی درب ــت منف ــه ذهنی ک
ــا تصویــری مثبــت از حــوزه  ــا همــکاری اندیشــکده تعــاون در نظــر دارد ت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ب
مطالعاتــی تعــاون در میــان دانشــگاهیان و پژوهشــگران کشــور ایجــاد کنــد. در اولیــن گام، تصمیــم گرفتــه شــد 
تــا جشــنوارهای در ســطح ملــی و مربــوط بــه پژوهشــهای حــوزه تعــاون، بــا همــکاری اســاتید و مراکــز علمــی 
فعــال در ایــن زمینــه، برگــزار گــردد. جشــنواره حاضــر از ایــن منظــر، نقطــه عزیمتــی بــرای ارج نهــادن و حرکــت 
بــه ســوی تعالــی حــوزه تعــاون، بــا بهرهگیــری از ابزارهــای نظــری موجــود در محیــط علمــی کشــور محســوب 
ــار 1399 گذاشــته  ــار پژوهشــی حــوزه تعــاون کشــور در به ــی آث ــای جشــنواره مل ــر همیــن اســاس، بن شــود. ب

شــد.
ــک  ــزاری ی ــرای برگ ــات الزم ب ــک جزئی ــک ت ــوص ت ــی در خص ــه کارشناس ــش از 15 جلس ــکیل بی ــس تش پ
جشــنواره در خــور نــام و جایــگاه علمــی اندیشــکده، در نهایــت عنــوان جشــنواره و محورهــای آن جهــت دریافــت 
آثــار تعییــن و فراخــوان ایــن جشــنواره بــرای نخســتین بــار در تیرمــاه از طریــق تبلیغــات فضــای مجــازی انجــام 
گرفــت. در آغــاز راه، ســامانهای ذیــل ســامانه اندیشــکده تعــاون بــرای برگــزاری جشــنواره فعلــی و جشــنواره و 
همایشــهای آتــی راهانــدازی شــد. ســامانهای کــه بســتر الزم بــرای جمعــآوری آثــار را نیــز فراهــم آورده اســت. 
ــه دوم و همچنیــن اســتخراج شــاخصها و اصــالح آییــن  جهــت تهیــه فرمهــای داوری اولیــه و فــرم داوری مرحل
نامــه جشــنواره، ســه جلســه شــورای علمــی )کمیتــه علمــی( در تاریــخ 30ُام تیرمــاه و 6ُام و 13ُام مــرداد برگــزار 
شــد. همچنیــن در جلســه شــورای سیاســتگذاری جشــنواره، مقــرر شــد کــه دبیرخانهــای دائمــی در اندیشــکده 
تعــاون بــرای برگــزاری ســالیانه ایــن جشــنواره تأســیس شــود. همچنیــن تعییــن نشــان عالــی شــهید بهشــتی 
ــر  ــی پژوهشــهای برت ــه پژوهشــگر پیشکســوت ایــن عرصــه در دســتور کار دومیــن جشــنواره مل جهــت اهــدا ب
حــوزه تعــاون قــرار گرفــت. همچنیــن تاریــخ برگــزاری جشــنواره بــه 28 آبــان مــاه موکــول شــد کــه ایــن امــر 
ســبب افزایــش تعــداد ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره تــا شــمار 573 مــورد رســید. همچنیــن مرحلــه اولیــه 
داوری آثــار ارســال شــده توســط تیــم کارشناســی جشــنواره کــه متشــکل از پژوهشــگران دارای مــدرک دکتــری 
اندیشــکده اســت، انجــام شــد و مرحلــه دوم و ســوم توســط تیــم داوران منتخــب کمیتــه علمــی انجــام شــده و 
مرحلــه چهــارم آثــار منتخــب توســط کمیتــه داوران نهایــی گردیــد. همچنیــن اطالعــات آمــاری آثــار دریافتــی بــه 

تفکیــک در جــدول زیــر نمایــش داده شــده اســت.
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3- تهیه انواع اسناد سیاستی اندیشکده 
ــکده  ــگران اندیش ــتور کار پژوهش ــاز کار در دس ــان آغ ــان از هم ــر جه ــکده های برت ــرد اندیش ــرداری از عملک الگوب
تعــاون قــرار گرفــت. بــر همیــن اســاس بــود کــه تأســیس اندیشــکده در طــی چهــار فــاز مطالعاتــی و عملیاتــی 
ــوزه  ــردازان ح ــه پ ــن و نظری ــان و فعالی ــر جه ــکده های برت ــد اندیش ــه رص ــت ب ــاز نخس ــه دو ف ــت ک ــام گرف انج
ــه  ــاند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا را ب ــکده م ــی اندیش ــم پژوهش ــه تی ــه اولی ــت. مطالع ــص یاف ــور تخصی ــاون کش تع
ــال آن  ــه دنب ــان ب ــا در جه ــه برترین ه ــد ک ــی باش ــان چارچوب ــتی در هم ــز بایس ــاون نی ــکده تع ــت اندیش فعالی
ــردی  ــد اســناد سیاســتی، پژوهش هــای کارب ــر تولی ــه ام ــان ب ــر جه ــت اندیشــکده های برت هســتند. عمــده فعالی
و جمــع آوری ذی نفعــان و خبــرگان ایــن حــوزه در یــک محفــل علمــی اختصــاص یافتــه اســت. از همیــن جهــت 
بــود کــه انــواع اســناد سیاســتی اندیشــکده های برتــر مــورد ارزیابــی دقیــق پژوهشــگران جــوان مــا قــرار گرفــت. 
ــان دارد  ــر جه ــِر سرتاس ــکده های برت ــداول در اندیش ــتی مت ــند سیاس ــوع س ــود 4 ن ــان از وج ــا نش ــاهدات م مش
کــه عبارتنــد از خالصــه سیاســتی1 ، بولتــن سیاســتی2  و مقالــه سیاســتی3  و گفتگــوی سیاســتی4 . ایــن اســناد 
چهــار عنــوان متــداول در رابطــه بــا ارائــه گزارشــات در حــوزه سیاســت گذاری عمومی انــد کــه دارای شــباهت ها و 

1  Policy Brief 

2  Policy Bulletin

3  Policy Paper

4  Policy Dialogue

جدول 1: اطالعات آثار دریافت شده

نوع 
جمعمقالهپایان نامهطرح پژوهشیکتابارسال

جمع کل

41رسیده
190

76262573

14712564174تایید داوری مرحله اول

330121964تایید داوری مرحله دوم

1تایید داوری مرحله سوم
3

3310
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ــه دارای دشــواری هایی اســت چراکــه اساســًا اتفــاق نظــری  ــد. تعریــف ایــن چهــار مقول ــا یکدیگرن تفاوت هایــی ب
در رابطــه بــا تعریــف هــر یــک از ایــن مــوارد حتــی در ســطح بین المللــی وجــود نــدارد. فائــو خالصــه سیاســتی را 
ــه توصیه هــای سیاســتی  ــا راه حل هایــی همــراه شــده اســت و در نهایــت منجــر ب ــد کــه ب طــرح مســأله ای می دان
می شــود. بــا ایــن حــال ســازمان بهداشــت جهانــی5  نگاهــی متفــاوت دارد. ایــن نهــاد معتقــد اســت کــه خالصــه 
سیاســتی نبایــد شــامل توصیه هــای سیاســتی6  شــود و حجــم خالصه هــای سیاســتی منتشــر شــده توســط ایــن 
نهــاد عمومــًا بــاالی 40 صفحــه )بیــش از یــک مقالــه پژوهشــی( اســت. ســازمان بهداشــت جهانــی معتقــد اســت 
کــه خالصــه سیاســتِی مناســب بایــد بدانــد کــه گــزارش بــرای چــه کســی اســت، چــرا اصــالً تهیــه شــده و مبتنــی 
بــر چــه نــوع مشــاهداتی اســت. همچنیــن در نــگاه ســازمان بهداشــت جهانــی، روش مســلط بــر خالصــه سیاســتی، 
 WHO &( مــرور سیســتماتیک اســت کــه البتــه دربرگیرنــده راه حل هــای موجــود بــرای مشــکل مطروحــه باشــد

.)2020 ,7 SURE
 همچنیــن فائــو خالصه هــای سیاســتی خــود را دو گونــه می دانــد: آنهایــی کــه هدفمندنــد8  و آن هایــی کــه مدافــع 
ــا تصمیم ســاز  )حامــی(9  یــک ایــده یــا طــرح خــاص شــده اند. در دســته نخســت، هــدف نگارنــده ایــن اســت ت
را بــه یــک راه حــل یــا سیاســت ترغیــب کنــد و یــا او را بــرای دفــاع از یــک تصمیــم از پیــش تعییــن شــده، آمــاده 
نمایــد. امــا در خالصــه سیاســتی دوم، هــدف بیشــتر ارائــه اطالعــات بــه سیاســت گذار و تصمیم ســاز دربــاره یــک 
موضــوع مجادلــه برانگیــز و یــا یــه مســأله کمتــر دیــده شــده اســت کــه بیشــتر بــا ســفارش نهادهــا و ســازمان ها 

ــو، 2020(. ــد »مقاله هــای سیاســتی« انجــام می گیــرد )فائ ــه مانن و ب
ــباهت  ــتی ش ــه سیاس ــت. مقال ــرح اس ــگاهی مط ــل دانش ــتر در محاف ــه بیش ــت ک ــی اس ــتی، عنوان ــه سیاس مقال
زیــادی بــا مقالــه علمــی، از لحــاظ ســبک نــگارش و قالــب گــزارش دارد، بــا ایــن تفــاوت کــه مخاطــب آن غیــر 
ــاع  ــه ترغیــب12  و اقن ــد11 ، در ســطح مقال ــًا تجویزی ان دانشــگاهی10  و سیاســت گذاران هســتند، پرســش ها ماهیت
ــی باشــند13  و  ــد علمــی و تحقیقات کنندگــی در جهــت برجســتگی مســأله بایســتی رعایــت شــود، مشــاهدات بای
ــه  ــن مقال ــت. همچنی ــه اس ــت گذار مربوط ــرای سیاس ــق ب ــتی دقی ــه سیاس ــده توصی ــه دربرگیرن ــر از هم مهم ت

5  World Health Organization 

6  Policy Recommendation

7  Supporting the Use of Research Evidence

8  Objective Brief

9  Advocacy Brief

10  Non-academic audience

11  Prescriptive questions

12  Persuasive

13  Evidence-Based
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سیاســی، عــالوه بــر توصیــه سیاســتی، بایــد شــامل اهمیــت مســأله14 ، گزینه هــای سیاســتی15  و معیارهایــی بــرای 
 .17)2017 ,Nelson(  قضــاوت گزینه هــای سیاســتی16  باشــد

بولتــن سیاســتی کــه کمتــر تحــت ایــن عنــوان در مراکــز تحقیقاتــی منتشــر می شــود، شــباهت زیــادی بــه خالصــه 
ــای  ــو از خالصه ه ــف فائ ــه تعری ــبیه ب ــتر ش ــت و بیش ــر اس ــًا کوتاه ت ــه عموم ــاوت ک ــن تف ــا ای ــتی دارد. ب سیاس
ــه ای  ــد صفح ــا چن ــه ای و ی ــک صفح ــای ت ــبیه روزنامه ه ــاه و ش ــا کوت ــًا بولتن ه ــت. عموم ــد اس ــتی هدفمن سیاس
ــب توجــه  ــودۀ مــردم منتشــر می شــوند و هدفشــان، جل ــرای سیاســت گذاران و حتــی ت کالســیک هســتند کــه ب
ــرد  ــرار گی ــت ق ــتورکار حکوم ــأله در دس ــا آن مس ــت ت ــاص اس ــأله خ ــک مس ــه ی ــت گذاران ب ــا سیاس ــردم ی م
)LEGEND , 2017(؛ چــه بــه کمــک فشــار از ســوی افــکار عمومــی و چــه از طریــق اثرگــذاری بــر نخبــگان سیاســی 

ــت.  ــوان واســطه های طــرح مســأله در دســتورکار دول ــه عن ب
عــالوه بــر ســه نــوع ســند معرفــی شــده، نــوع دیگــر از اســناد سیاســتی )گزارشــات سیاســتی( وجــود دارنــد کــه 
تحــت عنــوان گفتگوهــای سیاســتی مطرح انــد. ایــن اســناد یــا گزارشــات دربرگیرنــده مجموعــه صحبت هــای دو 
یــا چنــد متخصــص، در قالــب یــک پنــل، مناظــره یــا همایــش اســت کــه بــا محوریــت مســأله یابی و ارائــه راه حــل 
اجرایــی برگــزار می شــود. گفتگــوی سیاســتی ســاختاری از یــک مباحثــه اســت کــه بــر مشــاهدات یــک خالصــه 
سیاســتی اســتوار می شــود و عمومــًا در ایــن نشســت ها، اشــخاصی بــا تخصــص مرتبــط، اعــم از سیاســت گذاران، 
اصحــاب رســانه، محققیــن و البتــه فعالیــت اجتماعــی حضــور دارنــد و هــدف آن، نــه اجمــاع میــان صاحب نظــران، 
 ,SURE & EVIP Net( ــت ــی اس ــکار اجرای ــک راه ــه ی ــدن ب ــک ش ــت نزدی ــه ای جه ــرای مباحث ــالش ب ــه ت بلک

.)2014

14  Importance of Problem

15  Policy Options/Choices/Alternatives

16 Criteria

17  Land; Enhancing Governance for Economic Development
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جدول 2- خالصه سیاستی های اندیشکده تعاون

دپارتمان مجریزمانموضوع سند سیاستینوع سند سیاستیردیف

خالصه سیاستی1
مروری برطرح های ملی با موضوع بهره وری

)مشابه یابی در طرح های عارضه یابی و بهره وری(
فرهنگی-اجتماعیبهار 1399

فرهنگی-اجتماعیبهار 1399مروری بر محتوای طرح های ملی درحوزه تعاونخالصه سیاستی2

فرهنگی-اجتماعیبهار 1399مروری برطرح های استانی در حوزه تعاونخالصه سیاستی3

خالصه سیاستی4
طراحی سازوکار بهبود کیفیت پایان نامه های

مورد حمایت وزارت تعاون ازحیث مرجعیت علمی آن ها
فرهنگی-اجتماعیبهار 1399

فرهنگی-اجتماعیبهار 1399مروری بر پایان نامه های معاونت تعاونخالصه سیاستی5

فرهنگی-اجتماعیبهار 1399مروری برایده ها و مسائل بیان شده درتارنمای گفتمان تعاونخالصه سیاستی6

فرهنگی-اجتماعیبهار 1399مروری برتارنمای مقاالت حوزه تعاونخالصه سیاستی7

فرهنگی-اجتماعیبهار 1399مروری بر گزارش های  گفتمان تعاونخالصه سیاستی8

فرهنگی-اجتماعیبهار 1399مروری بر کتاب های تارنمای گفتمان تعاونخالصه سیاستی9

خالصه سیاستی10
تعاونی جوانان در هند: بررسی سیاست های حکومت هند 

فرهنگی-اجتماعیبهار 1399جهت توسعه و ترویج تعاونی های جوانان در این کشور

فرهنگی-اجتماعیبهار 1399کارکردهای تعاونی ها دراشتغال تولید و کارآفرینی درکشورخالصه سیاستی11

فرهنگی-اجتماعیبهار 1399تعاونی ها بسترساز توسعه اقتصادی کشورخالصه سیاستی12

فرهنگی-اجتماعیبهار 1399مطالعه تجارب موفق برخی کشورها در عرصه تعاونی هاخالصه سیاستی13

حقوقیبهار 1399تعدد یا وحدت قوانین و مقررات در حوزه تعاونخالصه سیاستی14

فرهنگی-اجتماعیبهار 1399بررسی طرح های ملی و استانی سایت گفتمان تعاونخالصه سیاستی15

اقتصادیبهار 1399آسیب شناسی تعاونی ها در کشورخالصه سیاستی16
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جدول 2- خالصه سیاستی های اندیشکده تعاون

دپارتمان مجریزمانموضوع سند سیاستینوع سند سیاستیردیف

اقتصادیبهار 1399الزامات ارتقای بخش تعاون در کشورخالصه سیاستی17

اقتصادیبهار 1399بررسی مقاالت، گزارشات و پایان نامه های سایت گفتمان تعاونخالصه سیاستی18

اقتصادیبهار 1399تعاونی ها عاملی مهم در جهت توسعه کارآفرینی در کشور خالصه سیاستی19

فرهنگی-اجتماعیبهار 1399بررسی ایده ها، طرح مسئله ها و کتاب های سایت گفتمان تعاونخالصه سیاستی20

حقوقیبهار 1399بررسی پایان نامه های حقوقی در حوزه تعاونخالصه سیاستی21

حقوقیتابستان 1399بررسی مقاالت حقوقی حوزه تعاونخالصه سیاستی22

حقوقیتابستان 1399ضرورت به روزرسانی مقررات کیفری حوزه تعاونخالصه سیاستی23

خالصه سیاستی24
معرفی انواع مدل های تأمین اعتبار خرد

اقتصادیتابستان 1399جهت بهره گیری تعاونی ها

فرهنگی-اجتماعیتابستان 1399بررسی اهمیت تعاونی های گردشگریخالصه سیاستی25

اقتصادیتابستان 1399نقش مبارزه با فساد در ارتقاء شاخص های عدالتخالصه سیاستی26

خالصه 27
سیاستی

مبارزه با فساد در لوایح سه گانه (شفافیت؛ نحوه
مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی
و ارائه خدمات عمومی؛ مقابله با فساد و ارتقای

سالالمت نظام اداری- مالی) با توجه به بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی و کنوانسیون مریدا

تابستان 
حقوقی1399

اقتصادیتابستان 1399استراتژی تأمین مالی خردخالصه سیاستی28

خالصه سیاستی29
بررسی اهم اسناد باالدستی کشور با هدف

منشأشناسِی سهم آرمانی تعاونی ها )25 درصد( از اقتصاد 
ملی

حقوقیتابستان 1399

ضرورت اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خالصه سیاستی30
اقتصادیتابستان 1399جهت ثبت تغییرات تعاونی ها
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جدول 3- بولتن سیاستی اندیشکده تعاون

دپارتمان مجریزمانموضوع سند سیاستینوع سند سیاستیردیف

فرهنگی-اجتماعیبهار 1399وامنیکوم، فراتر از یک مدرسهبولتن سیاستی1

فرهنگی-اجتماعیتابستان 1399تعاونی های سالمت در ایران و جهانبولتن سیاستی2

اقتصادیتابستان 1399مسکوت ماندن حساب های اقماری تعاونی هابولتن سیاستی3

حقوقیتابستان 1399ورودی تعاونی های در صنعت بیمه؛ باید و نبایدهای حقوقیبولتن سیاستی4

همکاری کلیه تابستان 1399کووید 19 و تعاونی هابولتن سیاستی5
دپارتمان ها

بولتن سیاستی6
تعاون و محرومیت زدایی: چگونه تعاونی ها در 
محرومیت زدایی از جامعه شریک می شوند؟

فرهنگی-اجتماعیتابستان 1399

اقتصادیتابستان 1399اقدامات تعاونی های برای مقابله با تغییرات اقلیمیخالصه سیاستی7

اقتصادیتابستان 1399تعاونی ها؛ راهکاری جهانی در محرومیت زداییبولتن سیاستی8

فرهنگی-اجتماعیتابستان 1399تعاونی های جوانان در سراسر جهانبولتن سیاستی9

حقوقیتابستان 1399تعاون و محرومیت زدایی؛ الزامات حقوقیبولتن سیاستی10

فرهنگی-اجتماعیتابستان 1399تجربه نگاری الگوی کسب و کار تعاونی هابولتن سیاستی11

فرهنگی-اجتماعیتابستان 1399اکوسیستم نوآوری و تعاونی های نسل جدیدبولتن سیاستی12

فرهنگی-اجتماعیتابستان Fonterra1399  الگوی موفق تعاونی هابولتن سیاستی13

فرهنگی-اجتماعیتابستان 1399فساد و تعاون: سیاست گذاری ها و تجربیات جهانیبولتن سیاستی14

فرهنگی-اجتماعیتابستان 1399واره: فرهنگ مستور یاریگری زنانهبولتن سیاستی15

فرهنگی-اجتماعیتابستان 1399تعاونی ها در کشورهای عربی: تاریخچه، قوانین و نمونه های موفقبولتن سیاستی16

تأمین مالی خر جمعی: رویکرد اتخاد شده بین المللی؛ برخوردار بولتن سیاستی17
اقتصادیتابستان 1399از سبقه عظیم اسالمی-ایرانی
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جدول 3- بولتن سیاستی اندیشکده تعاون

جدول 4- فصلنامه

دپارتمان مجریزمانموضوع سند سیاستینوع سند سیاستیردیف

بررسی فعالیت زنان در نیوزلند با نگاه ویژه به "شبکه زنان بولتن سیاستی18
لبنی" در این کشور

فرهنگی-اجتماعیتابستان 1399

تعاونی ها و مهاجرت: تعاونی ها چه نقشی در مدیریت مهاجران بولتن سیاستی19
فرهنگی-اجتماعیتابستان 1399و پناهجویان دارند؟

اقتصادیتابستان 1399انحرافات آمار حوزه تعاون: چرا؟بولتن سیاستی20

بولتن سیاستی21
تعاونی ها و کودکان کار

فرهنگی-اجتماعیپاییز 1399

فرهنگی-اجتماعیپاییز 1399تعاونی ها، اشتغال زنان و مراقبت از کودکانبولتن سیاستی22

فرهنگی-اجتماعیپاییز 1399تعاونی ها و زباله گردانبولتن سیاستی23

اقتصادیپاییز 1399تعاونی های انرژیبولتن سیاستی24

اقتصادیپاییز 1399ظرفیت عظیم تعاون در قطب شرق قاره آفریقا: کنیابولتن سیاستی25

فرهنگی-اجتماعیپاییز 1399تعاونی ها و کارگران خانگیبولتن سیاستی26

شماره سندنوع سندنام سند

1فصلنامهفصلنامه مطالعات کاربردی تعاون

فصلنامه سیاستی)ویژه شهریور(: بولتن شماره 16 تا 26
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جدول شماره 5: طرح های آماده شده در اندیشکده  

وضیعت طرحعنوان طرحردیف

طرح جامع تعاون، پیشرفت و عدالت1

پایان یافته

طرح تام )تعاون، اشتغال و محرومیت زدایی(2

طرح شمیم )شبکه مصرف یکپارچه ملی(3

طرح مهک )مسکن همیاری کارگری(4

حاتم )حمایت از تعاونی های مرزنشین(5

طرح صبا6

در دست اقدام طرح رادیو تعاون7

طرح سه گانه ترویج فرهنگ تعاون شامِل )ویکی تعاون، لغت نامه تخصصی تعاون، 100 موشن 8
گرافی ترویج فرهنگ تعاون(

4- نگارش طرحها
از جملــه مهمتریــن اقدامــات اندیشــکده نــگارش طرحهــای درخواســتی از ســوی معاونــت محتــرم تعــاون می باشــد در 
ایــن راســتا بــه مناســب هفتــه تعــاون، پژوهشــگران مرکــز در طراحــی 5 طــرح خــرد و یــک طــرح جامــع بــا وزارتخانــه 
همــکاری داشــتند. پیشــنهاد طــرح جامــع تعــاون، پیشــرفت و عدالــت بــه همــراه 5 طــرح خــرد بــا نامهــا تــام )تعــاون، 
ــم  ــاری کارگــری(، حات ــی(، مهــک )مســکن همی اشــتغال و محرومیتزدایــی(، شــمیم )شــبکه مصــرف یکپارچــه مل
)حمایــت از تعاونیهــای مرزنشــین( و اصالحیــه قانــون تأســیس تعاونیهــای توســعه و عمــران شهرســتانی مشــارکت 
داشــته کــه خروجــی آن شــامل نامگــذاری طرحهــا، نــگارش متــن حقوقــی طــرح تــام و تهیــه پاورپوینــت Prezi بــرای 
ارائــه معاونــت محتــرم تعــاون بــوده اســت. همچنیــن نــگارش خالصه سیاســتی مربــوط بــا رأی دیــوان عدالــت اداری در 
رابطــه بــا مقــررات زدایــی در حــوزه تعــاون از جملــه متونــی بــوده اســت کــه بنــا بــر درخواســت معاونــت تعــاون نگارش 
گردیــده اســت.  عــالوه بــر پنــج طــرح نــام بــرده شــده، پیــش نویــس دو طــرح پیشــنهاد بــه نامهــای »طــرح صبــا« و 
»طــرح رادیــو تعــاون« در دســتور کار بخــش فرهنگی-اجتماعــی اندیشــکده قــرار گرفته اســت که نســخه نخســتین آن 
بــه وزارت خانــه ارســال شــده اســت. همچنیــن دو طــرح اجرایــی 100 نکتــه از تعــاون جهــت تولیــد 100 موشــن گرافــی از 
نــکات آمــاری، علمــی و عملیاتــی موجــود در بخــش اقتصــاد تعــاون ایــران و جهــان، بــرای پوشــش فعالیــت ترویجی دو 
ســال آینــده مرکــز و همچنیــن نــگارش طــرح اجرایــی ســاخت اپلیکیشــن لغــت نامــه تخصصــی تعــاون در دســتور کار 

دپارتمــان فرهنگــی –اجتماعــی اندیشــکده قــرار دارد.
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5- سخنرانیها 
از جملــه دیگــر اقدامــات اندیشــکده نــگارش متــن ســخنرانی هــای درخواســتی از ســوی معاونــت محتــرم تعــاون 
مــی باشــد در ایــن راســتا تهیــه محتــوا بــرای ســخنرانیها متعــدد معاونــت محتــرم تعــاون بــه مناســب روز جهانــی 
تعــاون در 12، 13 و 14 تیرمــاه ســبب شــد تــا اندیشــکده در تهیــه محتــوای 3 متــن ســخنرانی و 5 بولتــن تخصصــی 

بــرای ارائــه بــه مخاطبیــن جلســات مــد نظــر بــا وزارتخانــه همــکاری الزم را داشــته باشــد.

6-هفته تعاون
از جملــه دیگــر اقدامــات اندیشــکده همــکاری بــا معاونــت محتــرم تعــاون در برگــزاری مناســبت هــای ویــژه مــی 
باشــد در ایــن راســتا و در هفتــه تعــاون، همــکاری اندیشــکده بــا روزنامــه دنیــای اقتصــاد و کمــک در تولیــد محتــوا 

مرتبــط بــا ویژه نامــه ایــن روزنامــه جــزو برنامههــای پژوهشــگران مرکــز بــوده اســت.  

جدول 6: سخنرانی و بولتن های تهیه شده برای روز جهانی تعاون

تاریخ عنوان سخنرانیردیف
شماره عنوان بولتنسخنرانی

بولتن

99/04/14تعاونیها در پساکرونا1
تعاون و محرومیت زدایی: چگونه تعاونی ها در 
06محرومیت زدایی از جامعه، شریک می شوند

اقدامات تعاونیها برای مقابله با 2
07اقدامات تعاونی ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی99/04/15تغییرات اقلیمی

3

تجربه نگاری الگوهای موفق 
کسب و کار تعاونیها

99/04/16

08تعاونی ها: راهکاری جهانی در محرومیت زدایی

10تعاون و محرومیت زدایی؛ الزامات حقوقی4

11تجربه نگاری الگوی کسب و کار تعاونی ها5
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7- مناظره دانشجویی
ــتگاه ها  ــایر دس ــا س ــاون ب ــت تع ــه  معاون ــی ک ــرای  طرح های ــی در  اج ــارکت علم ــکده و مش ــکاری اندیش هم
ــره  ــب مناظ ــه مناس ــگاهی ب ــاد دانش ــا جه ــکاری ب ــی و هم ــتا همراه ــن راس ــد در ای ــی باش ــزاری م ــال برگ در ح
ــه ســرانجام رســانیده اســت. در  ــه اندیشــکده آن را ب ــود ک ــی ب ــه اقدامات ــاون از جمل ــا موضــوع تع دانشــجویی ب
ــه اســتخراج بیــش از 100 گــزاره مرتبــط  ــه عنــوان مشــاور فنــی و محتوایــی انجــام کار ب ایــن بیــن اندیشــکده، ب
ــت داوری  ــا جه ــه ســوابق علمــی آنه ــا توجــه ب ــن لیســت اســاتید پیشــنهادی را ب ــا مناظــره پرداخــت و همچنی ب

ــرد.  ــه ک مناظــرات تهی
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جدول 7: داوران پیشنهادی مناظره های دانشجویی

نام و نام ردیف
برخی اهم سوابق فعالیت گرایشتحصیالتخانوادگی

مکان فعلی فعالیتتاکنون

-دکتری اقتصادعادل پیغامی1

هیأت علمی – 

رییس انجمن مدرسان 
دانشگاه امام صادق )ع(اقتصاد مقاومتی

حجت ا.. 2
-دکتری اقتصادعبدالمالکی

هیأت علمی – 

نایب رییس انجمن 
دانشگاه امام صادق )ع(مدرسان اقتصاد مقاومتی

هیأت علمی دانشگاه --دکتری جامعه شناسیحسین میرزایی3
تهران – مطالعات توسعه

زهرا فرضی زاده4
دکتری مطالعات توسعه

هیات علمی گروه برنامه --
ریزی رفاه دانشگاه تهران

حسین ایمانی 5
--دکتری جامعه شناسیجاجرمی

هیأت علمی دانشگاه 
تهران – گروه برنامه 
ریزی رفاه اجتماعی

استاد مدعو دانشگاه --دکتری جامعه شناسیحبیب جباری6
تهران

دانشگاه عالمه طباطبایی هیأت علمیدکتری اقتصادحسن طایی7
)ره(

دکتری اقتصادوحید محمودی8

وسعه 
اقتصادي

 و ماليه 
عمومي

دانشگاه تهرانهیأت علمی

دانشگاه تهرانهیأت علمیدکتری کارآفرینیبهروز زارعی9
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جدول 7: داوران پیشنهادی مناظره های دانشجویی

نام و نام ردیف
برخی اهم سوابق فعالیت گرایشتحصیالتخانوادگی

مکان فعلی فعالیتتاکنون

هیأت علمی – نماینده -دکتری اقتصادمهدی طغیانی10
دانشگاه اصفهانمجلس کنونی

علی اصغر 11
دانشگاه عالمه هیات علمی-دکتری اقتصادسالم

طباطبایی )ره(

لیالسادات 12
-دکتری اقتصادزعفرانچی

هیأت علمی –

 مشاور اقتصادی ایران 
در چین

پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی

استراتژیکدکتری مدیریتروح هللا ایزدخواه13
تدوین گر استراتژی و 

سیاست پژوهی در دستگاه 
های دولتی – نماینده 

مجلس کنونی

اندیشگاه توسعه منطقه 
ای فناوران

دانشگاه امام حسین هیات علمی-دکتری اقتصادطه رمضانی14
)ع(

دانشگاه امام صادق )ع(هیات علمی-دکتری اقتصادکامران ندری15

احمد یعقوبی 16
دانشگاه ابوعلی سینا هیات علمی-دکتری اقتصادفرآنی

همدان )ساکن تهران(

8- نشســت های کمیته های علمی سه گانه اندیشکده
ــی  ــادی و حقوق ــی، اقتص ــان فرهنگی-اجتماع ــه دپارتم ــکل از س ــکده متش ــاختار اندیش ــه س ــه این ک ــه ب ــا توج ب
اســت و نظــر بــه این کــه هــر یــک از ایــن دپارتمان هــا نیازمنــد مشــورت و راهنمایــی علمــی اســاتید مجــرب حــوزه 
تعــاون کشــور هســتند، شــوراها یــا همــان کمیته هــای علمــی هــر یــک از ایــن ســه دپارتمــان بــه صــورت منفــک از 
یکدیگــر در طــی چنــد مرحلــه برگــزار شــد. در ابتــدای امــر، اســاتید شناســایی شــده در فــاز مطالعاتــی مجموعــه، 
مــورد ارزیابــی و رایزنــی دربــاره همــکاری بــا اندیشــکده قــرار گرفتنــد. در ایــن بیــن، ســه تــن از اســاتید اقتصــاد 
ــی  ــر احمدعل ــرا »س«(، دکت ــگاه الزه ــاد دانش ــروه اقتص ــی گ ــأت علم ــو هی ــر )عض ــن راغف ــای محس ــه نام ه ب
یوســفی )عضــو هیــأت علمــی گــروه اقتصــاد پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی( و جنــاب آقــای دکتــر حمیــد 
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آمــاده )عضــو هیــأت علمــی گــروه اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی( قبــول زحمــت فرمودنــد و دربــاره برنامــه 
عملیاتــی دپارتمــان خــود، یعنــی کارگــروه اقتصــادی، در طــی برگــزاری دو جلســه، اظهــار نظــر فرمودنــد. همیــن 
روال عینــًا بــرای دو دپارتمــان دیگــر نیــز انجــام گرفــت. در دپارتمــان فرهنگی-اجتماعــی، جنــاب آقایــان دکتــر 
ــروه  ــگاهی و گ ــاد دانش ــازمان جه ــی س ــأت علم ــو هی ــب عض ــه ترتی ــی، ب ــا لطیف ــر غالمرض ــض و دکت ــدی فی مه
تعــاون و برنامه ریــزی رفــاه اجتماعــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، در مــورد برنامــه عملیاتــی و طرح هــای اجرایــی 
ــر  ــار نظ ــگران آن، اظه ــروه و پژوهش ــای کارگ ــا اعض ــه ب ــزاری دو جلس ــی برگ ــود، در ط ــروه خ ــی کارگ و پژوهش
کردنــد. در نهایــت و در دپارتمــان یــا همــان کارگــروه حقوقــی، جنــاب دکتــر محمــد ســاردویی نســب )عضــو هیــأت 
ــأت علمــی  ــزاد پورســیدی )عضــو هی ــر به ــای دکت ــاب آق ــران( و جن علمــی گــروه حقــوق خصوصــی دانشــگاه ته
گــروه حقــوق خصوصــی دانشــگاه امــام صــادق »ع«( عــالوه بــر بررســی ابعــاد مختلــف برنامــه عملیاتــی مجموعــه 
در طــی دو جلســه نشســت تخصصــی، ایــرادات ســاختاری مربــوط بــه اساســنامه مجموعــه را بــرای پژوهشــگران 
کارگــروه حقوقــی و کلیــه اعضــای اندیشــکده تشــریح و اصــالح نمودنــد. در حــال حاضــر فعالیــت شــوراهای علمــی 
ــده در  ــف ش ــای تعری ــا پروژه ه ــده ت ــول ش ــنامه موک ــد اساس ــه و تأیی ــه مجموع ــه افتتاحی ــان ب ــه دپارتم ــر س ه

برنامــه عملیاتــی وارد فــاز اجرایــی خــود شــوند.

9- برگزاری نشستهای کمیته های تخصصی
از جملــه مهمتریــن اقدامــات اندیشــکده برگــزاری نشســت هــای تخصصــی بــا اســاتید مجــرب و موضوعــات مــورد 
نیــاز و بــه روز مــی باشــد در ایــن راســتا برگــزاری ســه برنامــه و نشســت تخصصــی بــا موضوعــات »وجــوه تعــاون 
در اســالم«، »وجــه اقتصــادی تعــاون در اســالم« و » الگوهــاي بومــي فرهنــگ تعــاون نــزد مــا ايرانيــان« در دســتور 
کار اندیشــکده قــرار گرفــت و محتــوای مناســب آن در جهــت هدایــت مســئله محــور نشســت نیــز تولیــد شــد کــه 
بــه واســطه تاییــد نشــدن رســمی برنامــه عملیاتــی 3 ســاله اندیشــکده توســط شــورای علمــی موقتــا دو نشســت 

بــه تعویــق افتــاد و نشســت تًامالتــی پیرامــون نســبت اســالم و تعــاون در ســه محــور: 
آسیب شناسی معرفتی و ساختاری نگاه های تعاون محور در تحقق اقتصاد مطلوب اسالمی  -1

ظرفیت های اقتصاد اسالمی در شکوفایی اقتصاد تعاون محور  -2
رویکردی جامعه شناسانه به امر تعاون در بستر فرهنگ ایرانی-اسالمی  -3

بــا حضــور دکتــر حســین نجابــت، حجــت الســالم والمســلمین احمدعلــی یوســفی و دکتــر زاهــد زاهدانــی؛ شــنبه 
22 آذر مــاه ســاعت 14:30 الــی 16:30 بــه صــورت مجــازی برگــزار گردیــد. 
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RFP 10-  نگارش
از جملــه دیگــر اقدامــات اندیشــکده، تدویــن و یــا بررســی پروپوزال هــای مطــرح شــده در معاونــت امــور تعــاون و 
نــگارش RFP هــای مــورد نیــاز معاونــت تعــاون بــرای واگــذاری بــه پژوهشــگران و مسؤسســات پژوهشــی دیگــر 
مــی باشــد. در ایــن راســتا بررســی پروپوزال هــای مربــوط بــه طــرح تعاونــی هــای توســعه و عمــران شهرســتان ها 
ــرار  ــورد بررســی ق ــر از اســاتید م ــه توســط 11 نف ــه ک ــرد ک ــر ک ــوان ذک ــاون را می ت ــت تع ارســال شــده از معاون
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گرفــت کــه در نهایــت آقــای دکتــر آمــاده به عنــوان مجــری طــرح انتخــاب گردیــد.
ــا  ــر تعاونیه ــا ب ــارت دولته ــا  »نظ ــاط ب ــوزال در ارتب ــت پروپ ــت دریاف ــات الزم جه ــگارش RFP و کلی ــن ن همچنی
مطالعــه تطبیقــی« توســط دپارتمــان اقتصــادی تدویــن شــد  همچنیــن  در حــال حاضــر دو درخواســت پروپــوزال 
یــا همــان RFP دپارتمــان فرهنگی-اجتماعــی اندیشــکده بــا موضــوع بررســی جایــگاه مفهــوم تعــاون در دروس 
عمومــی دانشــگاه و موضــوع دوم بررســی امــکان تاســیس تعاونیهــا در دانشــگاه هــای نســل ســوم، بــرای طرحهــای 

پژوهشــی ســال 99 آمــاده اســت کــه درصــدد انعقــاد قــرارداد و برونســپاری آن هســتیم.

11-  طراحی و راه اندازی وب سایت و صفحه مجازی 
ــری  ــوالت ام ــات و محص ــوع کار، خدم ــی ن ــرای معرف ــایت ب ــک وبس ــتن ی ــک داش ــدون ش ــی، ب ــای کنون در دنی
اجتنــاب ناپذیــر اســت. بــه بیــان دیگــر مــا در دنیــای آنالیــن محکــوم هســتیم بــرای خــود جایگاهــی را درســت 

ــا اقشــار مختلفــی از آحــاد ملــت را تحــت پوشــش محتوایــی خــود قــرار دهیــم.  کنیــم، ت
بدیــن منظــور بیــش از 200 ســاعت کار کارشناســی صــورت گرفــت تــا آیتمهــا، ملزومــات و بخــش هایــی مــورد نیــاز 
در وب ســایت اندیشــکده تعــاون بــه آدرس www.cooptt.ir  مشــخص و طراحــی گــردد. و همچنیــن چــه جنــس 

محتوایــی در صفحــه مجــازی اندیشــکده تعــاون در اینســتاگرام در دســترس عمــوم قــرار گیــرد.
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12- ترجمه کتاب 300 تعاونی برتر
ــا همــان ICA معرفــی میشــوند.  ــی تعــاون ی ــه بیــن الملل ــان توســط اتحادی ــر در جه ــی برت هــر ســاله 300 تعاون
ایــن گــزارش کــه توســط اتحادیــه بیــن المللــی تعــاون و مرکــز تحقیقــات اروپایــی تعــاون و بنگاههــای اجتماعــی 
Euricse انجــام میگیــرد؛ معتبرتریــن و تنهــا گــزارش کمــی از حــوزه تعــاون در جهــان اســت کــه طبــق درخواســت 
معاونــت تعــاون در طــی دو هفتــه، ترجمــه، صفحهبنــدی و منتشــر شــده اســت. ایــن کتــاب 122 صفحــه توســط 
هــر ســه دپارتمــان اندیشــکده مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ترجمــه شــده کــه خروجــی آن عــالوه بــر ترجمــه متــن 

کتــاب، ســناریوهای آمــاری متقنــی اســت کــه از دل آن یــک موشــن گرافــی نیــز تولیــد شــده اســت.
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الگــوی بین المللی تعاون و نظام کســب وکارهای تعاونی یکی از کارآمدترین شــیوه ها برای 
ســاماندهی و سازماندهی دارایی های کوچک و هدایت سرمایه های انسانی کارآفرین یا جویای 
کار در راســتای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی سازی آرمان مردمی سازی 
اقتصاد تلقی می شــود. این الگو در بسیاری از کشــورهای توسعه یافته دنیا توانسته است نقشی 
شــگرف در فقرزدایی،توانمندســازی و بهبود نظام کار و معیشــت مردم ایفاء نماید. بهره مندی 
از درس های آموخته شــده سایرکشورها و بومی ســازی تجارب موفق آنها مستلزم شناخت دقیق 
سیاست ها، راهبردها و الگوهای عملکردی انجام شده در حوزه تعاون در قالب مطالعات تطبیقی 
اســت که امیدوایم این موضوع مهم از طریق نهاد نوپای"اندیشکده تعاون" با رویکرد طراحی و 
تنظیم بسته های سیاستی قابل اجرا در بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران،تحقق یابد. 
استفاده بهینه از ظرفیت های علمی اساتید و صاحب نظران دانشگاهی و برنامه ریزی برای استقرار 
نظــام مدیریت دانش در حوزه تعاون از جمله امور مهم قابل اجرا در اندیشــکده تعاون اســت. 
گاهی  در همین راســتا برگزاری اولین جشــنواره پژوهش های برتر تعاون فرصت مناســبی برای آ
از یافته های دانشــی فرهیختگان و اندیشــمندان و خبرگان و نخبگان تعاون است  و امیدوارم این 
جشــنواره در دوره های زمانی مشــخص با همکاری معاونت امورتعاون و نهادهای مطالعاتی و 
پژوهشی فعال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها با 

قوت و قدرت بیشتر استمرار داشته باشد انشاالله. 

سخن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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»یک کاری در این کشور وجود دارد که اگر وزارت تعاون نکند، هیچ دستگاه دیگری نخواهد 
کرد. یک کاری وجود دارد که فقط کار وزارت تعاون اســت. و من بر خالف کســانی که تصور 
می کردند وزارت تعاون جدی نیست یا خوب است ادغام در فالن تشکیالت شود، من معتقدم 
نه؛ یکی از کارهای خوب دولت این است که وزارت تعاون را به وجود آورد و ... . وزارت تعاون 
بسیار جدی است. و الاقل برای این مرحله از اشتغال )که ما اینقدر نیاز به اشتغال داریم( به این 
تعاون ما نهایت نیاز را داریم. و من خواهش می کنم از همه برادران دولت که در دولت در جهت 
تقویــت کار تعاون نظر بدهیــد و بحث کنید و رای دهید. این تعاون باید تقویت شــود. تعاون 
وجودش خیلی الزم اســت برای اشتغالزایی؛ به نظر من هیچ دستگاهی در این کشور امکانات 
و وســعت کار تعاون در بعضی از بخش ها را ندارد.«)گزیــده ای از بیانات مقام معظم رهبری در 

مشهد، یکم فروردین ماه۱۳۹۰(

با توجه به بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقالب بخش تعاون می تواند از لحاظ اقتصادی، 
اجتماعی و حتی از لحاظ سیاســی برای کشور تعیین کننده باشــد اما تاکنون مظلوم واقع شده 
اســت؛ هرچند در مقام نظر، تعاون مورد قبول، اعتقاد و اذعان حقیقی مســئوالن کشور است 
اما به لحاظ ســاختاری بر این باور هســتیم که اگر تعاون بخواهد جایــگاه خودش را از لحاظ 
اقتصادی، بخصوص در وضع کنونی کشــور پیدا کند، بایســتی حداقل بیشتر از وضعیت فعلی 
رشد و گسترش داشته باشد. در بخش دیگری از سخن مقام معظم رهبری، یکی از اساسی ترین 

راه حل هایی که می تواند در این کشور برای استقرار عدالت انجام بگیرد،  بحث تعاون است. 

سخن رییس جشنواره
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اگر نگاهی به مســائل و چشــم اندازهای حکمرانی کشــور از جمله کاهش نرخ بیکاری و 
افزایش اشــتغال، افزایش سرمایه گذاری و توانمند سازی بخش غیردولتی و ... داشته باشیم، 
در می یابیم که سهم تعاون در تحقق این موارد به  هیچ وجه قابل اغماض نیست. آماده سازی 
زیرساخت های حقوقی و قانونی، حمایت از شکوفایی کار، ایجاد زمینه های الزم برای صرفه 
یی درمواد اساســی، رونق صنعت و مشارکت مســتقیم مردم در اقتصاد، افزایش روحیه  جو
همیاری و یاریگری در میان اقشــار کمتر برخوردار و مقاوم ســازی اقتصــاد ملی در مقابل 
تحریم ها، تنها در ســایه ی زنده کردن فرهنگ تعاون،سیاستگذاری و فعال کردن ظرفیت های 

آن میسر است. 

بایســتی توجه داشت هر حاکمیتی ساختار متناســب با خود را می طلبد که اندیشکده ها از 
جمله مهمترین این ســاختارها و مراکز می باشند، چرا که بســتری برای طرح مباحث کالن 
حکومتی و سیاســت گذاری در فضایی علمی و تخصصــی را فراهم می آورند و همچنین به 
تربیت مدیران، سیاســت گذاران آینده و رشــد دانش حوزه مرتبط با خود نیز کمک می کنند. 
اگرچه تأســیس اندیشکده ها در کشورهای توســعه یافته و متعاقب آن، در کشورهای درحال 
توســعه روندی پرشــتاب داشته اســت، اما در داخل کشــور با موانعی روبه رو بوده است. 
راه اندازی اندیشکده تعاون می تواند نقش بسزایی در تحقق حکمرانی و تسهیل تحقق اهداف 
پای تعاون در اولین  و چشــم اندازهای عرصه تعاون داشته باشد. با این تعاریف، اندیشکده نو
گام عملیاتی خود به جهت شناســایی و فعال ســازی هرچه بیشتر عالقه مندان و صاحبنظران 
حــوزه تعاون با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخســتین دوره جشــنواره ملی 
پژوهش هــای برتر حوزه تعــاون را برگزار می کند که به عنوان حلقــه ای مکمل در روند رو به 
رشد حضور سایر کنشــگران حوزۀ نظر در امر تعاون اعم از خانه تعاون گران، انجمن علمی 
تعاون و موسســات و مراکز حوزوی و دانشــگاهی کشــور به  منظور حل چالش های علمی 
و عملی عرصه تعاون در کشــور و با هدف بسترســازی، توســعه و جهت دهی ظرفیت های 
فرهنگی تعــاون، ایفای نقش نمایــد. همچنین جشــنواره های علمی می تواننــد به گونه ای 
نمادین، بسترســاز رشد فعالیت های علمی عرصه تعاون کشــور باشند. جشنواره ملی تعاون 
می توانــد عالوه بر تحقق بســترهای الزم برای نمود یافتن این دســت از پژوهش ها، فرصتی 
یان و البته عالقمندان عرصه پژوهش در امر تعاون.  باشــد جهت تجمیع نخبگان و دانشــجو
بنابراین ما نیز در تالش بوده ایم تا در این راستا زمینه های الزم برای حضور پررنگ تر جوانان 
در ایــن محیط را فراهم آوریم. البته وجود نقصی ها و کاســتی ها در برگزاری اولین دوره این 
جشــنواره امر بدیهی است که به لطف یزدان و تالش مدیران با عزت، این اشکال نیز در آینده 

نزدیک بر طرف خواهد شد. 

5 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون
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»برخــی از فرهنگ ها روحیــه امدادگری را بدون توجه به این که آن ها بــه ما کمک کرده اند یا 
نکرده انــد، می پرورانند؛ در حالی که در دیگر جوامع ممکن اســت، بازگشــت انتفاع از عمل 

امدادگرایانه مدنظر باشد«.

ِبِرّ 
ْ
ی ال

َ
َعاَوُنوا َعل

َ
بی شــک فرهنگ اسالمی که کتاب مبین به آن در آیه 2 سوره شریفه مائده »َوت

َواِن« معیــار تعاون را ِبر و تقوی می داند، و در تاریخ خود 
ْ

ُعد
ْ
ِم َوال

ْ
ث ِ

ْ
ی ال

َ
َعاَوُنوا َعل

َ
 ت

َ
ــَوی َوال

ْ
ق َوالَتّ

بر این باور بوده  اســت که »احسان هنری نیســت به امید تالفی، نیکی به کسی کن که به کار تو 
نیاید«، فراز اول ســخن فوق از گلدنر را شامل می شود. در فرهنگ ایرانی، نوع  دوستی همراه با 
ایثار، کمک و همکاری آرمانی و ستوده به شمار می آید. این انسان ایرانی است که در پی اندیشه 
و نجات دیگری اســت و نه به در بردن گلیم خویش و انســانی است که طرفدار بازار بی رونق و 
سپاه شکســت خورده است چرا که »تو کز محنت دیگران بی غمی/نشاید که نامت نهند آدمی«. 
اگر بپذیریم این جمله ویل دورانت را که »ضرورت های اجتماعی روزبه روز ما را به  سمت تعاون 
می برد« و طوالنی ترین راه ها را با طی نخستین گام ها آغاز کنیم، می توان گفت که در هویت یابی 
امر تعاون در اکنونیت و معاصرت خودمان دچار غفلت اساســی شده ایم، این غفلت نه متوجه 
تعاونی ها اســت و نه به معنای گسســت کامل روحیه تعاون گرای فرهنگ ماست، بلکه بیش از 
هرچیز دیگر مســتوری امر تعاون به نهاد معرفتــی معاصر ما باز می گردد، از معضالت فعالیت 
گاهی افراد از کارکردهای بی بدیل تعاون در  تعاونی ها در کشور فقدان عالقه و اعتقاد اعضا و ناآ

سخن دبیر علمی جشنواره
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جهان معاصر اســت. در حال حاضر با وجود 150 ســال تجربه جهانی شدن، همه کشورهایی 
که تعاون را می شناسند، تعاونی را به عنوان یکی از اصول اساسی کارکردهای اقتصاد به حساب 

می آورند. 

در حال حاضر نیازمند ترمیم تفکر و ســاختار تعاون در جامعه هســتیم، به نحوی که مردم را 
جهت پیوستن داوطلبانه به تعاونی ها و رفع مسائل و نارسایی های اقتصادی و اجتماعی خویش 
با همکاری و همدلی و کوشــش جمعی آماده نماید. در این مسیر استفاده از پژوهش و آموزش 
ضروری اســت. آموزش تعاون وقتی در متن جامعه جایگاه واقعی خود را می یابد که تعاون در 
مراحل کودکســتان، دبستان، دبیرستان و دانشــگاه به صورت جدی مطرح باشد و به کتاب های 
درسی راه یابد. همچنین الزم است پژوهش در تعاون به دغدغه مهم نهادهای علمی و پژوهشی 

تبدیل شود.

الزم است توجه کنیم که آموزش و پژوهش نباید منحصر به دانشگاه ها شود بلکه باید به حوزه 
عمومی جامعه وارد شود. همچنین باید سیاست ها و برنامه هایی اتخاذ کرد که تعاونی ها خود در 

این دو موضوع مهم وارد شده و در اداره این امور مشارکت کنند. 

در این راه وجود پژوهشــکده ها و اندیشکده ها را نباید دست کم گرفت. اندیشکده ها می توانند 
گاهی  یافتن و  با تشــکیل جلســات بحث و تبادل نظر، سخنرانی، ســمینار و امثال آن، ضمن آ
گاهــی دادن از الزامات تحقق امر تعاون در کشــور، راهبردها و توصیه های سیاســتی را برای  آ

تصمیم گیران ارائه دهند.

دســت اندرکاران مسائل تعاونی جامعه، برای توســعه و گسترش نهضت تعاون به عنوان یکی 
از بخش های مهم نظام اقتصادی کشــور باید به نقش جدی پژوهش و اندیشــه توجه کنند. اگر 
نهضت تعاون بخواهد جایگاه واقعی خود را در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشور 
پیدا کند، توجه به افکارعمومی مردم حائز اهمیت است. آموزش، پژوهش و ترویج در این زمینه 

نقش اساسی و زیربنایی دارند. 

ترویج اصول تعاون برای تنویر افکار عمومی الزم است، ولی کافی نیست. عاملی که می تواند 
اعتماد عمومی را جلب کرده و اعتقاد و ایمان به انجام کار به شــیوه تعاونی را ایجاد کند، ساختار 
صحیح و رعایت اصول علمی و اجرایی اســت. تعاونی واقعی زمانی شــکل می گیرد که روحیه 
تعاون مبتنی بر همکاری، همیاری و احســاس مســئولیت در افراد وجود داشته باشد و نسبت به 

گسترش و اشاعه افکار و اندیشه های تعاونی اقدامات الزم به عمل آید.

از این جهت بود که ایده برگزاری جشــنواره پژوهش های برتر بخش تعاون کشــور بروز کرد. 
در جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون که برای اولین بار در سطح ملی برگزار می شود، 

تالش شد از توان علمی نهادهای علمی و پژوهشی کشور استفاده شود.

7 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون
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»من وقتی در وضع کشور خودمان نگاه می کنم، می بینم یکی از چیزهایی که می تواند جلوی 
این بی عدالتی را به شکل منطقی و اصولی سد کند، همین کار تعاونی است.

تعاون در کشــور ما می تواند سرانگشــت گره گشایی باشــد. به نظر من، یکی از راه حل ها و 
اساســی ترین و منطقی ترین و بنیادی ترین کارهایی که می تواند در این کشــور برای اســتقرار 
عدالت انجام بگیرد، »تعاون« اســت. همین تعاون می تواند کشــور را - بخصوص امروز - از 

لحاظ اقتصادی هم نجات بدهد.

من با مســئوالن کشــور، ... بارها این را تکرار کرده ام و گفته ام که نقطه ی بن بست شکنمان، 
عبارت است از ایجاد اشتغال، آن هم از منابع نو؛ و »تعاون« می تواند یك بازوی قوی در این راه 

باشد.« )مقام معظم رهبری مد ظله العالی(

به اشــتباه و بنا به دیدگاهی نادرســت، تصور ما از تعاونی ها و امر تعاون در بســتر فرهنگ، 
محدود به دوران تحریم و تنها  در بستر نگاهی موقتی شکل گرفته است، در تصور ما با غفلت ها 
و سیاســت های نادرستی که تاکنون اتخاذ کرده ایم، هنوز نگاه راهبردی، مقصود و مطلوب ما از 
امر تعاون در هاله ای از ابهام قرار دارد. ما حتی درک درســتی از وضعیت و ظرفیت های فرهنگی 

تعاون محور خود نداریم.

این در حالی اســت که تاکید رهبری معظم بر نقش تعاونی ها به عنوان امر کلیدی و تاثیرگذار 
بر اقتصاد کشور با ابزار جمع آوری سرمایه های خرد، توانمندسازی تک تک افراد جامعه، ایجاد 

سخن دبیر اجرایی جشنواره
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اشتغال فراوان، شکل دهی تعاونی ها در قالب شبکه های عظیم اقتصادی عالوه بر آن که می تواند 
اســاس و مبنای پیشرفت اقتصادی قرار گیرد، به علت ماهیت عدالت محوری تعاونی ها از ایجاد 
اقتصاد رانتی، شــکاف طبقاتی و کمک بــه اقتصاد تولید محور در تحقــق عدالت اقتصادی و 

اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد.

ُپر واضح اســت براســاس منویات مقام عظمی والیت در شرایط فعلی کشور توجه به اقتصاد 
درونــزا که بنیاد آن توانمندی های بی بدیل آحاد مردم اســت و با توجه به ظرفیت های امر تعاون 
در بســتر فرهنگ ایرانی-اسالمی، اقتصاد تعاونی-مبنا، بســتر بسیار مهمی است که کار و رفاه 

اجتماعی در آن شکل می گیرد، بارور می شود و تعالی پیدا می کند.

اگر نیک به گســتره ی ســاختارهای اجتماعی تعاون بنگریم، در می یابیــم که الگوهای موفق 
تعاونی ها در سرتاسر دنیا، نه تنها در کشاورزی که در تمامی بخش ها از جمله صنعت، خدمات، 
حمل و نقل، مصرف، مسکن، شرکت های دانش بنیان، صنایع دستی و فرش، صنایع پایین دستی 
پتروشــیمی و غیره در حال کار و فعالیت هستند. در بین شرکت های تعاونی برخی از آنها جزء 

واحدهای برتر ملی یا حتی جزء واحد های برتر جهانی هستند. 

اما چیزی که در این میان مســلما کمک شــایانی به افزایش پویایی امــر تعاون چه در قالب 
حدود معرفتی یا ســازوکار ساختاری آن می کند، وجود ســاختاری چابک و عینی اندیش ورای 
ساختارهای بروکراتیک کشور به منظور یافت و عملیاتی کردن راهبردهای نوآورانه است که امری 
ضروری بنظر می رســد، از جوانان تحصیل کرده در سطوح مختلف مدیریتی، ایجاد ارتباطات 
گســترده با جامعه دانشگاهی کشــور و اقدام برای دانش بنیان کردن تعاونی ها، ایجاد هسته های 

علمی مرتبط با نیازهای تعاون گرفته تا بهره گیری از تجارب بین المللی. 

9 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون
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تعــاون یکــی از ســه رکــن اقتصــاد ایــران اســت. بــا ایــن وجــود، آثــار پژوهشــی ایــن حــوزه 
کمتــر مــورد حمایــت دســتگاه های اجرایــی و محافــل علمــی و دانشــگاهی کشــور قــرار 
گرفتــه اســت. شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه ذهنیــت منفــی دربــاره تعــاون و تعاونی هــا بــه 
حــوزه نظــر نیــز تســری یافتــه اســت. در همیــن راســتا، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
بــا همــکاری اندیشــکده تعــاون تصمیــم گرفــت تــا تصویــری مثبــت از حــوزه مطالعاتــی 
تعــاون در میــان دانشــگاهیان و پژوهشــگران کشــور ایجــاد کنــد. لــذا، تصمیــم گرفتــه شــد 
ــا همــکاری  ــه پژوهش هــای حــوزه تعــاون، ب ــوط ب ــا جشــنواره ای در ســطح ملــی و مرب ت
اســاتید و مراکــز علمــی فعــال در ایــن زمینــه، برگــزار گردد. جشــنواره حاضــر از ایــن منظر، 
نقطــه عزیمتــی بــرای ارج نهــادن و حرکــت بــه ســوی تعالــی حــوزه تعــاون، بــا بهــره گیــری 
از ابزارهــای نظــری موجــود در محیــط علمــی کشــور محســوب شــود. بــر همیــن اســاس، 

بنــای جشــنواره ملــی آثــار پژوهشــی حــوزه تعــاون کشــور در بهــار 1399 گذاشــته شــد.

ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون10
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اهداف اصلی و فرعی جشنواره عبارتند از:

هدف اصلی جشنواره:
معرفــی و تقدیــر از آثــار پژوهشــی )شــامل مقــاالت، کتــاب، طــرح، پایــان نامــه( منتخــب 

حــوزه تعــاون 
اهداف فرعی جشنواره:

تشویق پژوهشگران و صاحب نظران عالقه مند به حوزه تعاون؛
بسترسازی برای تحقیق و پژوهش در حوزه تعاون؛

ارج نهادن و حمایت از ایده های نوین در حوزه تعاونی ها؛
ایجاد انگیزه میان پژوهشگران فعال حوزه تعاون؛

اطالع از آخرین دستاوردهای علمی و عملیاتی حوزه تعاون در ایران؛
زمینه سازی برای نهادینه سازی پژوهش در عرصه تعاون؛

شــبکه ســازی بیــن پژوهشــگران و مدیــران حــوزه تعــاون در جهــت هــم افزایــی علمــی و 
عملیاتــی. 

11 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون
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ساختار و ارکان جشنواره
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دبیر اجرایی: 
دکتر زهرا نقی زاده

دبیر علمی جشنواره: 
دکتر حمید آماده

رییس جشنواره:  
دکتر محمد جعفر کبیری

ساختار جشنواره

13 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون
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اعضای شورای سیاستگذاری

محمد جعفر کبیری
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

حجت اله مهدیان
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک توسعه و تعاون

مهدی حسین نژاد
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

حمید آماده
هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

علی اکبر تاج مزینانی
رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
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15 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون

اعضای شورای سیاستگذاری

غالمحسین حسینی نیا
رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

عیسی علیزاده
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی

علیقلی حیدری
رئیس انجمن علمی تعاون

حسین علی شهریور
دبیرکل خانه تعاونگران

زهرا نقی زاده
رئیس جهاد دانشگاهی واحد الزهراء)س(
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دکتر حمید آماده
هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

دکتر مهدی فیض
هیئت علمی جهاد دانشگاهی

دکتر مسلم خانی
مدیر کل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دکتر علیقلی حیدری
رئیس انجمن علمی تعاون

دکتر حسین علی شهریور
دبیرکل خانه تعاونگران

دکتر غالمرضا لطیفی
هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

دکتر حسین راغفر
هیئت علمی دانشگاه الزهراء)س(

ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون16

دکتر زهرا نقی زاده
رئیس جهاد دانشگاهی واحد الزهراء)س(

اعضای کمیته علمی
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17 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون

حنیف عموزاده

سعید رسته مقدم

علی باریکانی

رضا اخباری

علی آقاجانی

محمود محمدی

محمد دماوندی نیا

علی فتوتیان

حمیده ترابی

لیال عرب سرخی

اعضای کمیته کارشناسان
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محدثه اسکندری پور

 سعید رسته مقدم

محمدمصطفی چراغی

علی زارعی

الهام رشیدیان

سعیده آبیاری

ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون18

اعضای کمیته اجرایی
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19 19ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون

فراخوان جشنواره
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ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون20

فراخوان جشنواره
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21 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون

ورود به سایت و ثبت نام
http://cooptt.ir/festival

تکمیل ثبت نام

بارگذاری اثر

پیگیری وضعیت اثر ارسالی

ساختار سایت جشنواره
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تصمیــم بــر شــکل گیری و راه انــدازی جشــنواره ملــی پژوهش هــای برتــر حــوزه تعــاون کشــور تنهــا آغــاز راه 
بــود. هــر جشــنوارۀ علمــی بــه طــور طبیعی متشــکل از ســه رکــن اجرایی اساســی اســت: ریاســت جشــنواره 
کــه مدیریــت و رهبــری امــور را بــر عهــده دارد. دبیــر علمــی جشــنواره کــه بــر فرآیندهــای علمــی مرتبــط بــا 
انتخــاب آثــار بــه ویــژه داوری آن هــا نظــارت کافــی دارد و در نهایــت دبیــر اجرایــی کــه بیشــتر در رابطــه بــا 
مســائلی همچــون صــدور فراخــوان و برگــزاری مراســم اختتامــه ایفــای نقــش می نمایــد. تمامــی ایــن ســه 
رکــن اجرایــی اّمــا نیازمنــد نهــادی تصمیم ســازند. شــورای سیاســتگذاری جشــنواره همــان رکن تصمیم ســاز 
و هدایت گــر جشــنواره های علمــی اســت کــه شــامل مجموعــه ای از نماینــدگان شــخصیت های حقوقــی و 
ــد.  ــری می کن ــن اولویت هــا، اهــداف و برنامه هــای جشــنواره تصمیم گی حقیقــی اســت و در راســتای تعیی
در واقــع رئیــس جشــنواره و دبیــر علمــی و اجرایــی جشــنواره مجریــان ایــن نهــاد تصمیــم ســازند کــه البتــه 

جلســات آن بــا ریاســت رئیــس جشــنواره برگــزار می شــود. 
جشــنواره ملــی پژوهش هــای برتــر حــوزه تعــاون نیــز بــا حضــور اعضــای شــورای سیاســتگذاری جشــنواره 
کــه شــامل مهمتریــن بازیگــران و کنشــگران این عرصه اســت، آغــاز به کار کــرد و در پــی برگزاری دو جلســه، 

اهــداف و سیاســت های جشــنواره تعییــن شــد. اعضــای تشــکیل دهنــده این شــورا عبــارت بودنــد از:
معاون امور تعاون )رئیس شورای سیاستگذاری(

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی 
مدیر عامل بانک توسعه تعاون 

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
دبیرکل خانه تعاونگران

رئیس انجمن علمی تعاون
رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
دبیر علمی جشنواره

دبیر اجرایی جشنواره

از جملــه مهتریــن تصمیماتــی کــه شــورای سیاســتگذاری جشــنواره در طــی ایــن ایــام اتخــاذ کــرد می تــوان 
بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:

1. تعیین نشان علمی »شهید بهشتی« جهت اهدا به برندگان جشنواره
2. دائمی کردن این جشنواره ملی در قالب دو ساالنه و تشکیل دبیرخانه دائمی آن در اندیشکده تعاون

3. تعیین زمان دائمی برگزاری جشنواره در روز جهانی تعاون

ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون22

شورای سیاستگذاری جشنواره
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اعضــای کمیتــه علمــی جشــنواره متشــکل هســتند از افــراد حقیقــی کــه در زمینــه تعــاون جایــگاه علمی 
و پژوهشــی باالیــی دارنــد. اعضــای ایــن کمیتــه بــه پیشــنهاد دبیــر علمــی و اندیشــکده تعــاون و طــی 
حکمــی از ســوی رئیــس جشــنواره منصــوب شــدند. هــدف و وظیفــه اصلــی کمیتــه علمــی، اجــرا و 
نظــارت مســتمر بــر فرآینــد داوری آثــار و معرفــی آثــار برتــر بــه شــورای سیاســتگذاری جشــنواره بــرای 
ــاخص های داوری  ــن ش ــاب داوران و تعیی ــاس، انتخ ــن اس ــر همی ــت. ب ــه اس ــی در روز اختتامی معرف
آثــار نیــز توســط ایــن نهــاد صــورت گرفته اســت. اعضــای تشــکیل دهنــده کمیتــه علمــی عبارتنــد از:

دکتــر حمیــد آمــاده )دبیــر کمیتــه علمــی(: دکتــری اقتصــاد و عضــو هیــأت علمــی گــروه اقتصــاد 
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی

دکتر حسین راغفر: دکتری اقتصاد و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا )س(
ــر مهــدی فیــض: دکتــری برنامه ریــزی توســعه آمــوزش عالــی و عضــو هیــأت علمــی ســازمان  دکت

جهــاد دانشــگاهی
دکتر زهرا نقی زاده: دکتری آموزش عالی و رئیس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا )س(

ــات  ــوزش و تحقیق ــج، آم ــر تروی ــرکل دفت ــی و مدی ــت کارآفرین ــری مدیری ــی: دکت ــلم خان ــر مس دکت
تعاونی هــا

یور: دکتری حقوق و دبیرکل خانه تعاونگران  دکتر علی حسین شهر
دکتر علیقلی حیدری: دکتری آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس انجمن علمی تعاون

ــأت علمــی گــروه  ــزی شــهری و عضــو هی ــری شهرســازی و برنامه ری ــر غالمرضــا لطیفــی: دکت دکت
ــی ــه طباطبای ــگاه عالم ــی دانش ــزی اجتماع برنامه ری

از جمله مهمترین تصمیمات این کمیته می توان به این موارد اشاره کرد:
1. بررســی و تعریــف شــاخص های داوری آثــار در چهــار محــور مقــاالت، کتــاب، طرح هــای 

پژوهشــی و پایــان نامه هــای دانشــگاهی
2. الکترونیکی سازی تمامی فرآیندهای داوری از طریق تارنمای اندیشکده تعاون 

ــر در هــر یــک از  ــار برت ــه داوران و انتخــاب آث ــه از ســوی کمیت 3. بررســی داوری هــای صــورت گرفت
ــه محورهــای چهارگان

23 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون

کمیته علمی جشنواره
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سرفصل فعالیت های زیر را به صورت گسترده توسط دبیرخانه دایمی جشنواره انجام گرفته است. 

الف( اقدامات قبل از فراخوان
 1- طراحی پوستر جشنواره

 2- طراحی سایت جشنواره
 3- طراحی سربرگ مکاتبات اداری جشنواره

 4- تهیه لیست مراکز مرتبط با جشنواره
 5- تهیه لیستی از اسامی اساتید برتر حوزه تعاون

6- تهیه لیستی از کتاب ها، مقاالت و پایان  نامه های حوزه تعاون

 ب( اقدامات بعد از فراخوان
1- ارسال ایمیل به نویسندگان کتاب ها، مقاالت و پایان نامه  ها و اعضای هیئت  علمی دانشگاه های سراسر کشور )بیش 

 از 1000 ایمیل برای متخصصین شناسایی شده در حوزه تعاون ارسال شد(
2- تبلیغات در شبکه های مجازی از قبیل تلگرام، واتساپ و اینستاگرام و... )با توجه به شیوع بیماری کرونا و وضعیت 

 نیمه تعطیل اکثر مراکز و موسسات مرتبط و دانشگاهی توجه ویژه ای بر تبلیغات در فضای مجازی صورت گرفت(
 3- ارسال پیامک انبوه به فعالین و پژوهشگران حوزه تعاون

 4-تبلیغات و ارسال پوستر جشنواره به دانشگاه های سراسر کشور
 5- نامه  نگاری و مکاتبه با ادارات کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراکز استانی و شهرستان ها.

6- نامه  نگاری و ارتباط با واحدها و مراکز جهاد دانشگاهی در سراسر کشور جهت تبلیغ و اطالع  رسانی جشنواره به 
 مخاطبین

 7- ارتباط با اساتید و فعالین حوزه تعاون جهت شرکت و ارسال آثارشان به جشنواره
 8-ارتباط با پژوهشکده  ها و پژوهشگاه  ها جهت تبلیغ و اطالع  رسانی جشنواره

 9- ارسال پوستر و تهیه خبر برگزاری جشنواره به خبرگزاری  های سراسر کشور
10- برگزاری پنج جلسه با اعضای کمیته علمی جشنواره، جهت تصویب آئین  نامه اجرایی جشنواره، شناسایی و انتخاب 

 داوران جشنواره، تدوین شاخص های ارزیابی آثار، و در نهایت انتخاب آثار برتر
 11- تصویب فرم داوری آثار

 12- تصویب زمان برگزاری جشنواره 
 13- دریافت آثار ارسال شده از طریق سامانه طراحی شده و ایمیل جشنواره

 14-دسته  بندی و ارسال آثار جهت داوری اولیه و اعتبارسنجی آثار
15-ارتباط با نویسندگان آثار جهت رفع نواقص اثرشان

ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون24

دبیرخانه جشنواره
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تعداد آثار دریافتی و نحوه داوری

پــس از چندیــن نوبــت ارســال فراخــوان و اطــالع رســانی گســترده جشــنواره در ســطح 
ــی  ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــه وزارت تع ــازمان های تابع ــکده ها، ادارات و س ــگاه ها، پژوهش دانش
ــن  ــه از ای ــد ک ــال ش ــنواره ارس ــه جش ــه دبیرخان ــر ب ــت 573 اث ــتان ها در نهای ــتاد و شهرس در س
ــه دوم  ــت و وارد مرحل ــرار گرف ــرش داوران ق ــورد پذی ــه اول داوری م ــر در مرحل ــداد 174 اث تع
ــر  ــه حــوزه اث ــوط ب ــر توســط دو داور متخصــص مرب ــک اث ــه هــر ی ــن مرحل داوری شــد، در ای
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه بعضــا تعــدادی آثــار بــا توجــه بــه اختــالف نظــر دو داور قبلــی 
ــر مــورد  ــرای داور حکــم ارســال شــد و در نهایــت 64 اث ــر فــوق ب ــا رد، اث در مــورد پذیــرش ی
ــا  تاییــد قــرار گرفــت کــه در مرحلــه چهــارم داوری توســط اعضــای محتــرم کمیتــه علمــی و ب
توجــه بــه نمــره کســب شــده توســط داوران پیشــین اثــرات برتــر، شایســته تقدیــر و قابــل تقدیــر 

انتخــاب و مصــوب شــد

25 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون

جمع مقاله پایان نامه طرح پژوهشی کتاب تفکیک آثار نوع ارسال

573 363 76 190 41 کل آثار دریافت شده جمع کل آثار

ارسالی به

جشنواره

174 64 35 71 14 تایید در داوری اول

64 19 12 30 3 تایید در داوری دوم

     جدول 1: آثار دریافتی و راه یافته به مراحل بعدی داواری
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تناسب موضوع با نیازهای حوزه تعاون  
کاربردی بودن موضوع  

مسئله مندی  
خالقیت و نوآوری در طرح موضوع، روش تحقیق و تحلیل موضوع  

تحلیل و نقد صحیح آراء  
انسجام ساختاری و منطقی میان مباحث سرفصل ها و عناوین  

ارائه راه حل های جدید  
استفاده از منابع معتبر دست اول و متنوع  

روانی و سلیس بودن متن به همراه رعایت آئین نگارش و ویراستاری  
جایگاه و کیفیت علمی ناشر  

کیفیت طرح جلد و فهرست بندی مناسب اثر  

کمیتــه داوران و کمیتــه علمــی جشــنواره پــس از بررســی 41 اثــر دریافــت شــده در بخــش کتــاب 
جشــنواره، کتــاب نظریــه توســعه نیافتگــی تعاونــی هــا در ایــران اثــر دکتــر کریــم مهــری را بــه 

عنــوان اثــر قابــل تقدیــر معرفــی کــرد.

ــا در  ــی تعاونی ه ــعه نیافتگ ــه توس ــم. )1396(. نظری ــری، کری مه
ایــران )نظریــه ای در خصــوص جامعــه شناســی اقتصــاد اجتماعــی 

ایــران(، تهــران: موسســه انتشــارات بعثــت

ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون26

شاخص های ارزیابی آثار و برگزیدگان

1- کتاب تألیفی
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  میزان تأثیر پایان نامه  در تأمین نیازهای کشور
استحکام و چهارچوب نظری تحقیق و ارتباط منطقی میان سرفصل ها، ریزموضوعات و       

               مباحث با عنوان کلی پایان نامه
پاسخگویی مطلوب به سؤاالت تحقیق  

نوآوری، خالقیت و تازه بودن موضوع و مطالب  
کیفیت و میزان استناد و استفاده از منابع و مآخذ متنوع و به روز  

تحلیل و نقد صحیح آرا  
به کارگیری روش تحقیق و تحلیل مناسب مناسب  

رعایت موازین و معیارهای نگارش  
روانی و جذابیت قلم  

شاخص های ارزیابی آثار و برگزیدگان

2- پایان نامه

 76 پایــان نامــه و رســاله 
ً
کمیتــه داوران و کمیتــه علمــی جشــنواره در نهایــت از میــان مجموعــا

ــته   شایس
ً
ــترکا ــه را مش ــان نام ــوان پای ــه اول و دو عن ــوان رتب ــه عن ــر را ب ــک اث ــی ی ــری دریافت دکت

ــر دانســت. تقدی

27 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون

رتبه دانشگاه پایان نامه ارشد/ 
رساله دکتری نویسنده عنوان اثر ردیف

رتبه اول
دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 
تحقیقات راهبردی

رساله دکتری امیر میمنت 
آبادی

طراحی و تحلیل سناریوهای اقتصاد

 تعاونی های کشور

1

شایسته 
تقدیر

دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد بندرعباس

پایان نامه ارشد وجیهه نوبانی بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن بر بهره وری 
در بخش تعاونی:مطالعه موردی تعاونی 

های استان هرمزگان

2

دانشگاه علوم طبیعی 
گرگان

پایان نامه ارشد الهه رستمی 
فوکردی

رابطه سرمایه اجتماعی و گرایش به 
کارآفرینی جمعی در تعاونی های تولید 

کشاورزی شهرستان قائم شهر

3

جدول 3: آثار منتخب در بخش پایان نامه     
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ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون28

دو اثر شایسته تقدیر در بخش  پایان نامه و رساله

اثر برگزیده در بخش پایان نامه و رساله



911

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

رتبه علمی نشریه ای که مقاله در آن چاپ شده  
مسأله مندی  

خالقیت و نوآوری در طرح مسائل و شیوه استدالل  
بررسی مناسب پیشینه تحقیق  

استفاده از منابع معتبر داخلی و خارجی  
انسجام ساختاری و محتوایی میان بخش های مختلف  

ارجاع دهی درست و مستدل  
چکیده مناسب  

رعایت قواعد دستوری )فنون ویرایش و نگارش( شیوایی و روانی و کاربرد درست واژگان  
کاربردی بودن مقاله  

نتیجه گیری و پیشنهادات مناسب  

شاخص های ارزیابی آثار و برگزیدگان

3- مقاالت

کمیتــه داوران و کمیتــه علمــی جشــنواره در نهایــت از میــان 262 مقالــه دریافتــی یــک اثــر را بــه 
عنــوان رتبــه اول و دو عنــوان مقالــه را بــه طــور مشــترک شایســته تقدیــر دانســت

29 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون

رتبه نویسنده اثر عنوان اثر ردیف

رتبه اول جالل الفتی، حسن رنگریز، کیومرث احمدی
مدل سازی توسعه شرکت های تعاونی 
صنعتی با استفاده از معادالت ساختاری

1

شایسته 
تقدیر

موسی اعظمی، نسیم ایزدی، پوریا عطائی مشارکت زنان در تعاونی های روستایی ایران 2

غالمحسین عبدالله زاده، محمد شریف شریف زاده، 
غالمحسین حسینی نیا، علیقلی حیدری

شناسایی و الویت بندی گزیدارهای توسعه 
تشکیالت ترویج تعاون کشور

3

جدول4: مقاالت برتر     
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ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون30

اثر برگزیده در بخش مقاله

دو اثر شایسته تقدیر در بخش مقاله
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میزان عملیاتی و کاربردی بودن طرح  
مسأله مندی طرح  

نوآوری، خالقیت و تازه بودن موضوع  
مقدمه و معرفی جامع و دقیق طرح  
بررسی جامع متون و منابع مربوطه  

انتخاب و اجرای روش تحقیق و تحلیل مناسب طرح  
ارائه راهکارها و پیشنهادهای مؤثر برای حل مسأله پژوهش  

شاخص های ارزیابی آثار و برگزیدگان

4- طرح های پژوهشی

کمیتــه داوران و کمیتــه علمــی جشــنواره در نهایــت از میــان 190 طــرح پژوهشــی دریافتــی یــک 
اثــر را بــه عنــوان رتبــه اول و دو اثــر را بــه طــور مشــترک شایســته تقدیــر دانســت.

31 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون

رتبه نویسنده اثر عنوان اثر ردیف

رتبه اول بها الدین نجفی
بررسی تجربیات جهانی درباره ی شرکت های تعاونی 

کشاورزی و ارائه سیاست های راهبردی برای ایران
1

شایسته 
تقدیر

محمد اسکندری ثانی آینده نگاری و توسعه کسب و کار های تعاونی محور 
خراسان جنوبی

2

پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت 
دانشگاه صنعتی شریف

بررسی تجارب جهانی بنگاه های اجتماعی و شناسایی 
کسب و کارهای اجتماعی در بستر تعاون

3

جدول 5: آثار منتخب در بخش طرح پژوهشی     
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ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون32

اثر برگزیده در بخش طرح پژوهشی

دو اثر شایسته تقدیر در بخش طرح پژوهشی
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بــا توجــه بــه نظــرات کمیتــه داوران و کمیتــه علمــی در نهایــت در 4 بخــش کتــاب، مقالــه، پایــان 
نامــه و طــرح پژوهشــی فــوق آثــار انتخابــی بــه شــرح جــدول ذیــل تعییــن گردیــد.

33 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون

عنوان کسب رتبه نویسنده بخش ردیف

قابل تقدیر نظریه توسعه نیافتگی تعاونی ها کریم مهری کتاب 1

برگزیده طراحی و تحلیل سناریو های اقتصاد تعاونی های کشور امیر میمنت آبادی پایان نامه 2

شایسته تقدیر بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن بر بهره وری در بخش 
تعاونی:مطالعه موردی تعاونی های استان هرمزگان

وجیهه نوبانی

شایسته تقدیر رابطه سرمایه اجتماعی و گرایش به کارآفرینی جمعی در 
تعاونی  های تولید کشاورزی شهرستان قائم شهر

الهه رستمی فوکردی

برگزیده بررسی تجربیات جهانی درباره ی شرکت های تعاونی 
کشاورزی و ارئه سیاست های راهبردی برای ایران

بهاء الدین نجفی طرح 3

شایسته تقدیر آینده نگاری و توسعه کسب و کار های تعاونی محورخراسان 
جنوبی

محمد اسکندری ثانی

شایسته تقدیر
بررسی تجارب جهانی بنگاه های اجتماعی و شناسایی کسب 

و کار های اجتماعی در بستر تعاون
پژوهشکده سیاست گذاری علم، 
فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی 

شریف

برگزیده مدل سازی توسعه شرکت های تعاونی صنعتی با استفاده از 
معادالت ساختاری

جالل الفتی، حسن رنگریز، 
کیومرث احمدی

مقاله 4

شایسته تقدیر مشارکت زنان در تعاونی های روستایی ایران موسی اعظمی، نسیم ایزدی، پوریا 
عطائی

شایسته تقدیر
شناسایی و الویت بندی گزیدار های توسعه تشکیالت ترویج 

تعاون کشور
غالمحسین عبدالله زاده، محمد 
شریف شریف زاده،غالمحسین 

حسینی نیا،علیقلی حیدری

جدول 6:  آثار برتر در یک نگاه     

جمع بندی نهایی
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گزارش تصویری

ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون34
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35 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون

جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره تعاون

جلسه شورای کمیته علمی جشنواره تعاون

جلسه شورای کمیته کارشناسان جشنواره تعاون
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جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره تعاون

جلسه شورای کمیته علمی جشنواره تعاون

جلسه شورای کمیته کارشناسان جشنواره تعاون

ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون36
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37 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون

جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره تعاون

جلسه شورای کمیته علمی جشنواره تعاون

جلسه شورای کمیته کارشناسان جشنواره تعاون
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38 ویژه نامه جشــنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون

جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره تعاون

جلسه شورای کمیته علمی جشنواره تعاون

جلسه شورای کمیته کارشناسان جشنواره تعاون
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نموهن RFP اندیشکده

پیوست پنج
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یبسمه تعال  
 

 در ارتباط با  (RFP)کلیات الزم جهت دریافت پروپزال 
 "معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( 1401-1405ساله ) 5تدوین برنامه استراتژیک  "

 
 مقدمه:
ستراتژیک ریزیبرنامه صی ضمن برگزاری پنل ا ص ساتهای تخ شی، منظم هم جل صمیمات بهاقدامی نظاماندی  ،موقعمند جهت اخذ ت
ان جمله معاونت تعاو  ونارت تعاو ، کار و رفاه  هاستتتانما  کلیه راستتتتای  تتترف و ای چارچوب و در  هاانجام فعالیتبندی و اولویت

ها و مدیرا  را ها، سانما وری و کاهش هزینه، افزایش بهرههاسانما این مهم، ضمن افزایش کارآمدی و توانمندسانی . اجتماعی است
و بینی مواجهه پیشو  ی پیش روپاستتخیویی بهینه به نیانهاها آگاه نموده و امکا  نستت ت به نطاض ضتتع ، قوت، تهدیدها و فر تتت

ریزی استراتژیک ق ل ان هر چیز دییری بر سرنو ت سانما  متمرکز برنامه آورد.را فراهم میی احتمالهر چه بهتر با مشکالت سانگاری 
  داند.( آ  را فرآیندی برای بانسانی سانما  می2002) 2کو ؛ این در حالی است که مک1گرددمی

 

  در باالترین اسناد باالدستي  مستندات قانوني 
 

  ِ ؛1404اندان جمهوری اسالمی ایرا  در افق چشم سندکلیه بندهای مربوض به حونه تعاو   
  ِ ؛قانو  اساسی جمهوری اسالمی ایرا  44های کلی ا ل سیاستابالغ کلیه بندهای مربوض به حونه تعاو 
 ِ ؛قانو  اساسی جمهوری اسالمی ایرا  44های کلی ا ل سیاست یقانو  اجرا کلیه بندهای مربوض به حونه تعاو 
 اقتصاد جمهوری اسالمی ایرا .ونی قانو  بخش تعا 

 

  های تدوین برنامه استراتژیک ضرورت
 

 عموقو اتخاذ تصمیمات بهنیام و بهدر قالب نمانی برنامه بندی کمک به مدیرا  جهت اولویت -
 سانما  و راهنمایی سطوف مختل  مدیرا هدایت  -
 استراتژی کل سانما  چارچوبهای مدیرا  در گیریهماهنیی کلیه تصمیم -
 توسط مدیرا  یسانمانو ای  تر کمک به درک رو ن -
 هاو کنترل فعالیت هاباننیری اجرای برنامهبا هدف قال ی ارائه  -

                                      
 مهندسی  نایع دانشیاه علم و  نعت ایرا  نامه کار ناسی ار دریزی استراتژیک با رویکرد مهندسی جدید، پایا (، برنامه1381اک ر رامشک )علی 1

2 McCune 
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2 
 

 هاتخصیص مؤثر نما  و منابع به فر ت -
 دید بلندمدت و عدم برخوردار ان تصمیمات نادرستکاهش حداکثری  رف نما  و منابع جهت اخذ  -
 در سانما  نیرتشویق تفکر آینده -
 فزایش انییزه مدیرا ا -
 به ود عملکرد سانما  -
 ارتطاء سطح کمّی و کیفی سانما   -
 در هر سطوفبا یکدییر تعامل بهتر  اغلین سانما   -

 
 

 

 های برنامه توسعه تعاون در قانونسبقه 
 

 قالبساله و در  5 ورت های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنیی جمهوری اسالمی ایرا ، توسط دولت وقت، بههای برنامهقانو 
 تاکنو ،  ش 1368پس ان انطالب و ان سال  رسد.می مجلس  ورای اسالمیبه تصویب پس ان آ   ود و تنظیم می الیحه قانونی

 ، تعاو  و توسعه و افزایش سهم آ  در اقتصاد ملی، به تفکیک قانو 1در ادامه و در جدول  ماره برنامه توسعه تنظیم  ده است. 
 های توسعه مطایسه  ده است. برنامه

 

 های توسعهبه تفکیک قانون برنامهمقایسه تعاون و توسعه و افزایش سهم آن در اقتصاد ملي  – 1جدول شماره 
 اشاره صریح به توسعه تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد ملي میزان تکرّر واژه تعاون های توسعهقانون برنامه

 - بار 14 (1368-1372اول )

 بار 37 (1374-1378دوم )

 های اساسی:مشیاشاره در بخش دوم آن؛ خط
اقتصادی )دولتی، خصوصی و  هایایجاد تعادل در بخش - 15شماره 

 تعاونی( از طریقِ:
های خصوصی و تعاونی از : تالش در جهت افزایش سهم بخش5شماره 

 تولید ناخالص داخلی
 - بار 40 (1379-1383سوم )

 بار 40 (1384-1388چهارم )

 اشاره در بخش سوم آن: توسعه سالمت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی:
 ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی: –فصل هشتم 

 :102ماده 
 استفاده مؤثر از دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد

بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه  هایقابلیت
ها، از طریق تجمیع گذاریبرای سرمایه منابع الزم درآمدها، تأمین

قانون اساسی ( 43) چهل و سوم( اصل2چک، اجرای بند )های کوسرمایه
 هایتوانمندسازی بنگاه جمهوری اسالمی ایران، افزایش قدرت رقابتی و

مالکیت و  های دولتی، گسترشاقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدی
های اقتصادی مشتمل بر محورهای در فعالیت توسعه مشارکت عامه مردم

 .شورای اسالمی نماید تقدیم مجلس 1383سال تهیه و تا پایان  ذیل
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 اشاره صریح به توسعه تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد ملي میزان تکرّر واژه تعاون های توسعهقانون برنامه
 التحصیالن و سایر افراد جویای کار،جوانان، زنان، فارغ توانمندسازی -الف 

گیری فعالیت راستای برقراری تعامالت اجتماعی الزم جهت شکل در
 .واحدهای تعاونی

 .هاوری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیارتقای بهره -ب 
تعاون و اصالح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح  ترویج فرهنگ -ج 

 .نیاز موردقانونی
های ها و کاهش تصدیدادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیتاولویت –د 

 .اقتصاد به بخش غیردولتی دولتی بخش
-( سیاست47توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند ) -هـ 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری چهارم  برنامه های کلی
 .شد خواهد اسالمی ایران که بعداً ابالغ

های نوین ها به منابع، امکانات، فناوریتسهیل فرآیند دستیابی تعاونی -و 
 .بهبود محیط کسب و کار و و بازارها

تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع  -ز 
 .هایتعاون

 بار 88 (1390-1394پنجم )

 اشاره در فصل پنجم: اقتصادی:
 توسعه تعاون:

 :124ماده 
و پنج درصد دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست 

( اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت 25%)
درآمد جامعه، با رعایت تکالیف کماجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و 

و اختیارات مقرر در قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای 
( قانون اساسی اقدامات زیر را 44و چهارم )های کلی اصل چهل سیاست

 د:دهانجام می
( در بازار پولی کشور تا %15درصد )ها به پانزدهالف ـ افزایش سهم تعاونی

برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیالت الزم جهت صدور مجوز سال چهارم 
 .های تعاونیفعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانک

ب ـ افزایش ساالنه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت 
گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از سرمایه

( قانون اصالح موادی از قانون 29( ماده )2محل بخشی از منابع مالی جزء )
( قانون 44و چهارم ) های کلی اصل چهلبرنامه چهارم و اجرای سیاست

های سنواتی به منظور اعطاء تسهیالت بانکی و اساسی در قالب بودجه
های های فراگیر ملی با اولویت تعاونیپوشش خطرپذیری )ریسک( تعاونی

 .کشاورزی، روستایی و عشایری
تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری ج ـ وزارت 

گری بخش تعاون های تعاونی وظایف تصدیاسالمی ایران و دیگر تشکل
نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک را بر عهده خواهند داشت. آئین
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 اشاره صریح به توسعه تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد ملي میزان تکرّر واژه تعاون های توسعهقانون برنامه
وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و حداکثر 

وزیران خواهد صویب این قانون به تصویب هیأتظرف سه ماه پس از ت
رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات 

های تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی اتاق
 .وزارت تعاون نیست

 بار 40 (1396-1400ششم )

 و مناطق آزاد: سازی: محیط کسب و کار، خصوصی4اشاره در بخش 
 :24ماده 

ورزی دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشا
ان اجرای ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران حداکثر تا پای

در  قانون برنامه، تمهیدات قانونی الزم را جهت دستیابی سهم تعاون
الزایی، رد کارآفرینی، اشتغ(، با رویک%25اقتصاد به بیست و پنج درصد )

 عمل آورد.بنیان بهحمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش
 

بار تعاونی ان تولید ناخالص داخلی نخستین گردد، ا اره به تالش در راستای افزایش سهم بخشطور که در جدول مذکور مالحظه میهما 
و   به تهیه برنامه توسعه بخش به  ورت  ریح در برنامه چهارم توسعه، دولت، م؛ پس ان آ  است در برنامه دوم توسعه  ورت گرفته

در بخشی به نام توسعه تعاو ، به ارتطاء سهم  ه پنجم توسعه  ریحا ذیل فصل پنجم: اقتصادی، ده و در برنام 1383تا پایا  سال  تعاو 
 در د اقتصاد ملی ا اره  ده است.  25ها به تعاونی

های سیاستها یا بخش تعاو  ان اقتصاد ملی، اولین مورد بند ب )در دی( تعاونی 25مرجع ا لی و اولیه سهم آرمانی )ند ساخاطرنشا  می
 ده ان سوی مطام معظم ره ری در خردادماه جمهوری اسالمی ایرا  ابالغ قانو  اساسی 44کلی ا ل های ( سیاستکلی بخش تعاونی

 . با دمی"ساله پنجمتا آخر برنامه پنج %25بخش تعاونی در اقتصاد کشور به افزایش سهم "با عنوا  کاملِ  1384
 

 سندهای توسعه بخش تعاون
 

با د؛ نسخه پیشنهادی این می 1392ماه سال آخرین نسخه مصوب سند توسعه بخش تعاو  توسط هیات ونیرا ، مربوض به اردی هشت
ساالری ادرای و عدم توافق نظری دلیل بروکراسی و دیوا بهرسد نظر می( نیز موجود است لیکن به 1395 - 1404های )سند طی سال

 بریم، به تصویب نرسیده است.به سر می 1400اکنو  که در اواسط  ش ماهه اول سال این سند تا همکنشیرا  سانمانی بخش تعاو ، 
 

 

 انتظارای مورد هاهداف پروژه و یافته
 
 

تعاون وزارت تعاون، کار امور معاونت ( 1401-1405ساله ) 5تدوین برنامه استراتژیک  ،پروژه این انجام ان ا لی هدف
 :  وندمی مدل مطرف اجزا عنوا  به نیر موارد کلی هدف این قالب در با د؛می و رفاه اجتماعي

معاونتت امتور قتانونی  تعاو  ونارت تعاو ، کار و رفاه اجتماعی با توجه به  رف و ای  امور اندان و مأموریت معاونتچشمتدوین  -
 ؛ 3تعاو  و واحدهای تابعه

                                      
33 https://b2n.ir/d18191 
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با توجه بته استناد و  تعاو ِ ونارت تعاو ، کار و رفاه اجتماعیامور معاونت  ساله( 5) و بلندمدتساله(  1)مدت اهداف کوتاهتدوین  -
 ؛قوانین باالدستی

   ؛دستیطرف در اسناد باالمجهت تحطق اهداف  تعاو ، کار و رفاه اجتماعی تعاو  ونارتامور معاونت )راه رد( استراتژی  تدوین -
 ؛  اه ردهاجهت پیش رد ر معاونت امور تعاو  ونارت تعاو ، کار و رفاه اجتماعیاجرایی های سیاستتدوین  -
های . دفتر تعاونی2. دفتر معاونت امور تعاو ، 1معاونت امور تعاو  مشتمل بر  ده بر اساس واحدهای ذیل برنامه عملیاتی تفکیک -

. دفتر آمتونش، تترویج و تحطیطتات 6. اداره کل توسعه تعاو  و 5های خدماتی، . دفتر تعاونی4های تولیدی، . دفتر تعاونی3تونیعی، 
 ؛ها(مشیها )خطدر راستای اجرای بهینه سیاست هاتعاونی

راه ردی مرت ط با تدوین برنامه استراتژیک معاونت امور ریزی کلیه جلسات پنل یا  ورای برنامهکامل و دقیق سانی ض ط و پیاده -
 به عنوا  اسناد پشتی ا  سند نهایی.  تعاو  ونارت تعاو ، کار و رفاه اجتماعی

 
 

 مدت زمان انجام پروژه
 

 

 گردد. جهت تدوین برنامه اعالم می ماه 8مدت نما   -
 

 

 قیمت کل پروژه
 
 

  پیشنهاد م لغ ان سوی مجری به کارفرما بر اساس گانت چارت و مراحل و متدلوژی انجام کار تعیین خواهد  د.  -
 

 کارفرما و ناظر

 است.  اندیشکده تعاوناجرای طرف نا ر است و  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعياین طرف  کارفرمای -
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 ۳۳۴۸۱۶کد خبر: 
 ۱۶:۱۹ - ۱۳۹۸آذر  ۲۶ :تاریخ 

 شودراه اندازی می« اندیشکده تعاون»
معاون وزیر تعاون گفت: با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد  -ایران اکونومیست

 .راه اندازی می شود« اندیشکده تعاون»دانشگاهی 

اذر در نشست مشترک با مسئوالن جهاد  ۲۶اجتماعی، محمد کبیری صبح امروز سه شنبه به نقل از وزارت تعاون ، کار و رفاه  
 .دانشگاهی بر ضرورت راه اندازی این اندیشکده اشاره کرد

وی گفت : پس از سخنان ارزشمند رهبری در دیدار با کارافرینان و فعاالن حوزه تعاون باردیگر توجه به بخش تعاون با رویکرد شبکه 
 .تر سازی الزم جهت جذب سرمایه های مردمی به منظور ایجاد اشتغال پایدار منطقه ای ضرورت پیدا کردسازی و بس

 
 

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن کمک می کند و به این ترتیب 
 .با سرمایه های مردمی اشتغال ایجاد می شود

وی تصریح کرد : توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی منجر می شود و باید برای بهره مندی از ظرفیت 
 .های قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری ، تسهیل گر باشیم

د ساختار و قوانین نیازمند ایجاد اندیشکده تعاون کبیری یاد اور شد: برای بخش تعاون نیازمند نقشه راه هستیم و برای بازخوانی مجد
 .هستیم

معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله دارند و 
دولت و حاکمیت و ذی نفعان و تعاونگران در برخی به دلیل تعلل ها عملیاتی نشده اند اما با ایجاد ارتباط دانشگاهیان و نخبگان با 

 . قالب تدوین نقشه راه می توان به توسعه بخش تعاون بیش از پیش سرعت بخشید

وی شناسایی و رصد چالش ها در بخش تعاون را مهم ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون دانس و بر شفافیت، نواوری ، افزایش اعتماد 
 .از سرمایه های اجتماعی تاکید کردعمومی و استفاده بیشتر دولت 
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معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن کمک می کند و به این ترتیب 
 .با سرمایه های مردمی اشتغال ایجاد می شود

وی تصریح کرد : توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی منجر می شود و باید برای بهره مندی از ظرفیت 
 .های قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری ، تسهیل گر باشیم

د ساختار و قوانین نیازمند ایجاد اندیشکده تعاون کبیری یاد اور شد: برای بخش تعاون نیازمند نقشه راه هستیم و برای بازخوانی مجد
 .هستیم

معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله دارند و 
دولت و حاکمیت و ذی نفعان و تعاونگران در برخی به دلیل تعلل ها عملیاتی نشده اند اما با ایجاد ارتباط دانشگاهیان و نخبگان با 

 . قالب تدوین نقشه راه می توان به توسعه بخش تعاون بیش از پیش سرعت بخشید

وی شناسایی و رصد چالش ها در بخش تعاون را مهم ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون دانس و بر شفافیت، نواوری ، افزایش اعتماد 
 .از سرمایه های اجتماعی تاکید کردعمومی و استفاده بیشتر دولت 
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 اندازی اندیشکده تعاون برای وزارت کار شدمعاونت فرهنگی جهاددانشگاهی مجری راه

اندازی اندیشکده تعاون بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی به نامه راهگروه جامعه ــ تفاهم
 رسید.امضای مسئوالن دو نهاد 

 ۳۸۶۴۶۸۳کد خبر: 
 ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۸آذر  ۲۶تاریخ: 

اندازی اندیشکده تعاون امروز سه نامه راه؛ تفاهمایکنابه گزارش 
آذرماه، با حضور کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون،  ۲۶شنبه 

ی از مدیران کل این وزارتخانه و عیسی کار و رفاه اجتماعی و جمع
علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و سیدمحمدجواد 
شوشتری، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در وزارت تعاون 

 به امضا رسید.

ر این مراسم محمدجعفر کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، د
اینکه امروز گام نخست  کار و رفاه اجتماعی طی سخنانی با اشاره به

شود، گفت: شرایط اقتصادی کشور ما را به سمت ترین اتاق فکر بخش تعاون برداشته میاندازی پژوهشکده تعاون به عنوان اصلیراه
 های کشور محسوب نشدند.ها رشد داشتند اما از اولویتدهد. پس از انقالب اسالمی، تعاونیها سوق میتوجه بیشتر به تعاونی

تر های خرد، مسئولیت ما را سنگینها و جذب سرمایهسازی تعاونیادامه داد: سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه و زنجیرهوی 
زایی کنند، بلکه منجر به توزیع عادالنه ثروت توانند اشتغالها نه تنها میکرد و با جدیت بیشتری پیگیری این موضوع شدیم. تعاونی

 شوند.عی نیز میو توسعه رفاه اجتما

 حوزه  کبیری با تأکید بر اینکه حاکمیت باید نقش تسهیلگری داشته باشد نه مداخله مستقیم، گفت: اگر بخش خصوصی و مردمی در
 همچنین. هستیم راه نقشه نیازمند تعاون بخش توسعه برای .شوندنمی کشیده انحراف به هابخش این کنند، دخالت نیز هااندیشکده

بندی شود چرا که امروز با قوانینی مواجه هستیم که معطل مانده و و قوانین بخش تعاون بازبینی، بازخوانی و اولویت ساختار باید
 شوند.چون با واقعیات اقتصادی جامعه فاصله دارند، اجرایی نمی

قوانینی مواجه هستیم که معطل بندی شود چرا که امروز با باید ساختار و قوانین بخش تعاون بازبینی، بازخوانی و اولویت
 شوندمانده و چون با واقعیات اقتصادی جامعه فاصله دارند، اجرایی نمی

نفعان و معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اگر مثلث دانشگاه و نخبگان، دولت و حاکمیت و ذی
های به روز شده توسعه بخش تعاون را سرعت بخشیم، افزود: توانیم با اولویترار شود، میها ایجاد و ارتباط قوی بین آنها برقتعاونی

 
 

ها را بررسی محوری انجام دهد، چالشهای الزم را بر مبنای مسئلهای پژوهشاندازی اندیشکده تعاون این است که مجموعههدف از راه
 تر را به ما نشان دهد.تر و صحیحکند، راه آسانمیکند و با کمک نخبگان و دانشگاهیان ضمن اینکه ما را رصد 

شده برای کبیری بر لزوم استفاده از تجارب جهانی نیز تأکید کرد و گفت: نیاز داریم با استفاده از الگوهای موفق جهانی، الگوی بومی
های اقتصاد، نخبگان هها، دانشگاپژوهشگاهکشور ارائه دهیم و آن را در عمل دنبال کنیم. اگر بتوانیم با کمک جهاددانشگاهی از ظرفیت 

اندازی ای چابک به عنوان اندیشکده راهها فعال هستند، مجموعههایی که با محوریت تعاون در دانشگاهشناسی و رشتههای جامعهرشته
 توانیم به این مهم دست یابیم.کنیم، می

بر توجه به سرمایه اجتماعی در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، سپس، عیسی علیزاده، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، با تأکید 
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی این است که در کنار انسجام و ساختار  های مشارکتی پیش رویم؛ ویژگیگفت: باید به سمت برنامه

نجی ایسپا، خیلی سریع به نبض جامعه های ایکنا، ایسنا و مرکز افکارسهای باالی خبرگزاریخوب داخلی خود با استفاده از ظرفیت
 کند.دست یافته و نیازهای جامعه را شناسایی می

های متعددی در حوزه وی ضمن معرفی مراکز رشد جهاددانشگاهی از جمله مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی، گفت: پژوهش
 ها انجام شده است که باید کاربردی شوند.تعاون و تعاونی

گیری از قرآن و عترت، دجواد شوشتری، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، با اظهار امیدواری از اینکه با بهرهدر ادامه محم
های سازی دین در اداره جامعه را محقق کنیم، گفت: کار جهاددانشگاهی خرق عادت است و این نهاد انگیزه ایجاد فعالیتموضوع پیاده

 گفتن برای جدید هایحرف مختلف هایحوزه در بتوانیم باید و است گذشته انقالب از سال ۴۱ های مختلف را دارد.جدید در حوزه
 تعاون مانده مغفول هایبخش به توجه ما نگاه عمده بلکه نیست مصرفی و خدماتی نگاه فقط تعاون به ما نگاه البته. باشیم داشته
 .است

دوره آموزش قرآن ویژه دانشجویان از آمادگی این سازمان برای ارائه  5۰اجرای رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با اشاره به 
های های ترویجی و توسعه آموزش قرآن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن گفت و افزود: آماده کمک به اجرای برنامهبرنامه

های جدید آموزش قرآن از جمله استفاده از تفاده از شیوهآموزش، تدبر و تفسیر قرآن در این وزارتخانه هستیم. همچنین در حال اس
 ها هستیم.موبایل برای این آموزش

اندازی اندیشکده تعاون و اقدامات های قرآنی دانشجویان جهاددانشگاهی، به ارائه طرح راهزاده، رئیس مرکز فعالیتدر ادامه زهرا نقی
 ریزی شده پرداخت.برنامه

اندازی اندیشکده تعاون بین سیدمحمدجواد نامه همکاری راهارائه و بررسی پیشنهادهای مطرح، تفاهم در انتهای مراسم و پس از
شوشتری، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید و 

 ، فاز اول آن اجرایی شود.۹۸مقرر شد تا پایان سال 

 ببینید. اینجازارش تصویری این مراسم را گ
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ها را بررسی محوری انجام دهد، چالشهای الزم را بر مبنای مسئلهای پژوهشاندازی اندیشکده تعاون این است که مجموعههدف از راه
 تر را به ما نشان دهد.تر و صحیحکند، راه آسانمیکند و با کمک نخبگان و دانشگاهیان ضمن اینکه ما را رصد 

شده برای کبیری بر لزوم استفاده از تجارب جهانی نیز تأکید کرد و گفت: نیاز داریم با استفاده از الگوهای موفق جهانی، الگوی بومی
های اقتصاد، نخبگان هها، دانشگاپژوهشگاهکشور ارائه دهیم و آن را در عمل دنبال کنیم. اگر بتوانیم با کمک جهاددانشگاهی از ظرفیت 

اندازی ای چابک به عنوان اندیشکده راهها فعال هستند، مجموعههایی که با محوریت تعاون در دانشگاهشناسی و رشتههای جامعهرشته
 توانیم به این مهم دست یابیم.کنیم، می

بر توجه به سرمایه اجتماعی در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، سپس، عیسی علیزاده، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، با تأکید 
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی این است که در کنار انسجام و ساختار  های مشارکتی پیش رویم؛ ویژگیگفت: باید به سمت برنامه

نجی ایسپا، خیلی سریع به نبض جامعه های ایکنا، ایسنا و مرکز افکارسهای باالی خبرگزاریخوب داخلی خود با استفاده از ظرفیت
 کند.دست یافته و نیازهای جامعه را شناسایی می

های متعددی در حوزه وی ضمن معرفی مراکز رشد جهاددانشگاهی از جمله مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی، گفت: پژوهش
 ها انجام شده است که باید کاربردی شوند.تعاون و تعاونی

گیری از قرآن و عترت، دجواد شوشتری، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، با اظهار امیدواری از اینکه با بهرهدر ادامه محم
های سازی دین در اداره جامعه را محقق کنیم، گفت: کار جهاددانشگاهی خرق عادت است و این نهاد انگیزه ایجاد فعالیتموضوع پیاده

 گفتن برای جدید هایحرف مختلف هایحوزه در بتوانیم باید و است گذشته انقالب از سال ۴۱ های مختلف را دارد.جدید در حوزه
 تعاون مانده مغفول هایبخش به توجه ما نگاه عمده بلکه نیست مصرفی و خدماتی نگاه فقط تعاون به ما نگاه البته. باشیم داشته
 .است

دوره آموزش قرآن ویژه دانشجویان از آمادگی این سازمان برای ارائه  5۰اجرای رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با اشاره به 
های های ترویجی و توسعه آموزش قرآن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن گفت و افزود: آماده کمک به اجرای برنامهبرنامه

های جدید آموزش قرآن از جمله استفاده از تفاده از شیوهآموزش، تدبر و تفسیر قرآن در این وزارتخانه هستیم. همچنین در حال اس
 ها هستیم.موبایل برای این آموزش

اندازی اندیشکده تعاون و اقدامات های قرآنی دانشجویان جهاددانشگاهی، به ارائه طرح راهزاده، رئیس مرکز فعالیتدر ادامه زهرا نقی
 ریزی شده پرداخت.برنامه

اندازی اندیشکده تعاون بین سیدمحمدجواد نامه همکاری راهارائه و بررسی پیشنهادهای مطرح، تفاهم در انتهای مراسم و پس از
شوشتری، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید و 

 ، فاز اول آن اجرایی شود.۹۸مقرر شد تا پایان سال 

 ببینید. اینجازارش تصویری این مراسم را گ
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 راه اندازی می شود "اندیشکده تعاون "
راه اندازی  "اندیشکده تعاون"با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی 

  .می شود
اذر  ۲۶صبح امروز سه شنبه  " محمد کبیری "به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

 . در نشست مشترک با مسئوالن جهاد دانشگاهی بر ضرورت راه اندازی این اندیشکده اشاره کرد
 با تعاون بخش به توجه باردیگر  کارافرینان و فعاالن حوزه تعاونوی گفت : پس از سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در دیدار با 

 بستر سازی الزم جهت جذب سرمایه های مردمی به منظور ایجاد اشتغال پایدار منطقه ای ضرورت پیدا کرد و سازی شبکه رویکرد
. 

ه پایدار و متوازن کمک می کند و به این معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد : توسعه تعاون به توسع
 . ترتیب با سرمایه های مردمی اشتغال ایجاد می شود

وی تصریح کرد : توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی منجر می شود و باید برای بهره مندی از ظرفیت 
 . گر باشیم های قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری ، تسهیل

کبیری یاد اور شد : برای بخش تعاون نیازمند نقشه راه هستیم و برای بازخوانی مجدد ساختار و قوانین نیازمند ایجاد اندیشکده تعاون 
 . هستیم

دارند و  معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود : بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله
برخی به دلیل تعلل ها عملیاتی نشده اند اما با ایجاد ارتباط دانشگاهیان و نخبگان با دولت و حاکمیت و ذی نفعان و تعاونگران در 

 . قالب تدوین نقشه راه می توان به توسعه بخش تعاون بیش از پیش سرعت بخشید
 . ل ایجاد اندیشکده تعاون دانستوی ، شناسایی و رصد چالش ها در بخش تعاون را مهم ترین دلی

 . کرد تاکید اجتماعی های سرمایه از  کبیری بر شفافیت ، نواوری ، افزایش اعتماد عمومی و استفاده بیشتر دولت
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و سایر پژوهشگران حاضر در این نشست با اشاره به اهمیت سرمایه  "عیسی علیزاده  "گفتنی است 

 . اجتماعی در کشور بر ضرورت راه اندازی اندیشکده تعاون در کشور تاکید کردندهای 
گفتنی است در این نشست تفاهم نامه راه اندازی اندیشکده تعاون میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و 

  .جهادانشگاهی امضا شد
  ۱۱:۱۶ ۱۳۹۸آذر  ۲۶

 (۱۲۱)تعداد بازدید 
  . سایت، متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استحقوق این وب تمام 

  

 
 

 

  شودمی اندازیراه «اندیشکده تعاون»

 

اندیشکده »نامه همکاری راه اندازی دانشگاهی، تفاهم جهاد با اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تعاون امور معاونت -ایرنا - تهران
   .امضا کرد« تعاون

که در وزارت تعاون، « اندیشکده تعاون»اندازی راه برای همکاری نامهتفاهم امضای مراسم در صبح امروز )سه شنبه(« محمد کبیری»
به عنوان ارکان اصلی  تعاون بخش تقویت سمت به بیش از بیش را ما کشور، ادیاقتص شرایط کار و اجتماعی برگزار شد، اظهارداشت:

  .توسعه کشور هدایت می کند

 
 ارزشمند سخنان از پس بود و مانده دور دولتی های اولویت از وی افزود: در یک دهه اخیر بخش تعاون روند رو به رشدی داشته، اما
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  شودمی اندازیراه «اندیشکده تعاون»

 

اندیشکده »نامه همکاری راه اندازی دانشگاهی، تفاهم جهاد با اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تعاون امور معاونت -ایرنا - تهران
   .امضا کرد« تعاون

که در وزارت تعاون، « اندیشکده تعاون»اندازی راه برای همکاری نامهتفاهم امضای مراسم در صبح امروز )سه شنبه(« محمد کبیری»
به عنوان ارکان اصلی  تعاون بخش تقویت سمت به بیش از بیش را ما کشور، ادیاقتص شرایط کار و اجتماعی برگزار شد، اظهارداشت:

  .توسعه کشور هدایت می کند

 
 ارزشمند سخنان از پس بود و مانده دور دولتی های اولویت از وی افزود: در یک دهه اخیر بخش تعاون روند رو به رشدی داشته، اما
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سازی  بستر و سازی شبکه رویکرد با تعاون بخش به توجه دیگر بار فعاالن حوزه تعاون و کارآفرینان با دیدار در انقالب معظم رهبر
 .ای ضرورت پیدا کردردمی و ایجاد اشتغال پایدار منطقهم هایسرمایه جذب الزم برای

 
توسعه پایدار و متوازن معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت بخش تعاون گفت: توسعه تعاون به 

 .شودهای خرد مردمی اشتغال ایجاد میکند و به این ترتیب با سرمایهکمک می

 
 معتقدیم و کند و این ظرفیت بخش تعاون استوی افزود: توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی کمک می

شود و در نانچه بخش عمومی، محور قرار گیرد سیاستگذاری بهتر انجام میتسهیلگر داشته باشند و چ نقش باید دولت و حاکمیت
  .عملیات به دولت کمک کند در مسیر بهتری برای رسیدن به به هدف کمک کند

 
و بعد از آن گفت: ضروری است که ساختار و قوانین بخش تعاون  ۶۰کبیری با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش تعاون در دهه 

   .بندی شودبازخوانی شود و براساس نیاز کشور اولویت

 و ذینفعان و حاکمیت و دولت نخبگان، و دانشگاه بین وی با بیان اینکه بخش تعاون نیازمند نقشه راه است، گفت: اگر بتوانیم مثلث
   .تعاون را سرعت بخشیم بخش وانیم در قالب تدوین نقشه راه با اولویت به روز شده، توسعهتکنیم می ایجاد را تعاونگرانی

  .ها در بخش تعاون را مهم ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون دانستمعاون امور تعاون وزارت کار شناسایی و رصد چالش
 . های اجتماعی تاکید کردز سرمایهوی بر شفافیت، نواوری، افزایش اعتماد عمومی و استفاده بیشتر دولت ا

امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهادانشگاهی  معاونت میان تعاون اندیشکده اندازیراه نامه تفاهم در پایان این مراسم
 .امضا شد

  

 
 

 

 A  ۱۱:۲5:5۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ :۸۴7۸۰۰ کد خبر
  روابط کار  |کارگری  |خانه

 شود اندازی میاندیشکده تعاون راه

 

اندازی راه« اندیشکده تعاون»با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی 
  .شودمی

صبح امروز سه شنبه « محمد کبیری»تعاون، کار و رفاه اجتماعی  وزارت رسانی طالعا و عمومی روابط مرکز به گزارش ایلنا به نقل از
  .اذر در نشست مشترک با مسئوالن جهاد دانشگاهی بر ضرورت راه اندازی این اندیشکده اشاره کرد ۲۶

 با تعاون بخش به توجه باردیگر  وی گفت: پس از سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در دیدار با کارافرینان و فعاالن حوزه تعاون
 .ای ضرورت پیدا کردهای مردمی به منظور ایجاد اشتغال پایدار منطقهسازی الزم جهت جذب سرمایه بستر و شبکهسازی رویکرد
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 A  ۱۱:۲5:5۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ :۸۴7۸۰۰ کد خبر
  روابط کار  |کارگری  |خانه

 شود اندازی میاندیشکده تعاون راه

 

اندازی راه« اندیشکده تعاون»با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی 
  .شودمی

صبح امروز سه شنبه « محمد کبیری»تعاون، کار و رفاه اجتماعی  وزارت رسانی طالعا و عمومی روابط مرکز به گزارش ایلنا به نقل از
  .اذر در نشست مشترک با مسئوالن جهاد دانشگاهی بر ضرورت راه اندازی این اندیشکده اشاره کرد ۲۶

 با تعاون بخش به توجه باردیگر  وی گفت: پس از سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در دیدار با کارافرینان و فعاالن حوزه تعاون
 .ای ضرورت پیدا کردهای مردمی به منظور ایجاد اشتغال پایدار منطقهسازی الزم جهت جذب سرمایه بستر و شبکهسازی رویکرد
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ن ترتیب معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن کمک میکند و به ای
  .شودهای مردمی اشتغال ایجاد میبا سرمایه

های مندی از ظرفیتشود و باید برای بهرهوی تصریح کرد: توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی منجر می
  .گر باشیمگری، تسهیلقابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله

تعاون نیازمند نقشه راه هستیم و برای بازخوانی مجدد ساختار و قوانین نیازمند ایجاد اندیشکده تعاون کبیری یادآور شد: برای بخش 
 .هستیم

معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، افزود : بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله دارند و 
نفعان و تعاونگران در اند اما با ایجاد ارتباط دانشگاهیان و نخبگان با دولت و حاکمیت و ذیدهبرخی به دلیل تعلل ها عملیاتی نش

  .توان به توسعه بخش تعاون بیش از پیش سرعت بخشیدقالب تدوین نقشه راه می

  .ها در بخش تعاون را مهم ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون دانستوی، شناسایی و رصد چالش

  .کرد تاکید اجتماعی هایسرمایه از فافیت، نواوری، افزایش اعتماد عمومی و استفاده بیشتر دولتکبیری بر ش

های اجتماعی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و سایر پژوهشگران حاضر در این نشست با اشاره به اهمیت سرمایه« عیسی علیزاده»
 .ید کردنداندازی اندیشکده تعاون در کشور تاکدر کشور بر ضرورت راه

اندازی اندیشکده تعاون میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهادانشگاهی امضا در این نشست تفاهم نامه راه
 .شد

  

 
 

 
 معاون وزیر تعاون:

 شودراه اندازی می« اندیشکده تعاون»

، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی معاون وزیر تعاون گفت: با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون 
 راه اندازی می شود.« اندیشکده تعاون»

 ۴۶۹5۱کدخبر: 
 ۰۸:55 - ۱۳۹۸آذر  ۲7تاریخ: 

اذر در نشست مشترک با مسئوالن جهاد  ۲۶به گزارش وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری صبح امروز سه شنبه 
 ه اندازی این اندیشکده اشاره کرد. دانشگاهی بر ضرورت را

 
 شبکه رویکرد با تعاون بخش به توجه باردیگر  تعاون حوزه فعاالن و کارافرینان با دیدار در رهبری ارزشمند سخنان از پس:  گفت وی

 . کرد پیدا ضرورت ای منطقه پایدار اشتغال ایجاد منظور به مردمی های سرمایه جذب جهت الزم سازی بستر و سازی

 
ر تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن کمک می کند و به این ترتیب امو معاون

 با سرمایه های مردمی اشتغال ایجاد می شود. 

 
بهره مندی از ظرفیت  برای باید و شود می منجر اجتماعی رفاه توسعه و ثروت عادالنه توزیع باز به تعاون توسعه:  کرد تصریح وی

 های قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری ، تسهیل گر باشیم.

 
 تعاون اندیشکده ایجاد نیازمند قوانین و ساختار مجدد بازخوانی برای و هستیم راه نقشه نیازمند تعاون بخش برای: شد اور یاد کبیری
 . هستیم

 
فاه اجتماعی افزود: بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله دارند و ر و کار ، تعاون وزارت تعاون امور معاون

برخی به دلیل تعلل ها عملیاتی نشده اند اما با ایجاد ارتباط دانشگاهیان و نخبگان با دولت و حاکمیت و ذی نفعان و تعاونگران در 
 ن بیش از پیش سرعت بخشید . قالب تدوین نقشه راه می توان به توسعه بخش تعاو

 
 اعتماد افزایش ، نواوری شفافیت، بر و دانس تعاون اندیشکده ایجاد دلیل ترین مهم را تعاون بخش در ها چالش رصد و شناسایی وی

 کرد. تاکید اجتماعی های سرمایه از دولت بیشتر استفاده و عمومی
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 معاون وزیر تعاون:

 شودراه اندازی می« اندیشکده تعاون»

، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی معاون وزیر تعاون گفت: با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون 
 راه اندازی می شود.« اندیشکده تعاون»

 ۴۶۹5۱کدخبر: 
 ۰۸:55 - ۱۳۹۸آذر  ۲7تاریخ: 

اذر در نشست مشترک با مسئوالن جهاد  ۲۶به گزارش وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری صبح امروز سه شنبه 
 ه اندازی این اندیشکده اشاره کرد. دانشگاهی بر ضرورت را

 
 شبکه رویکرد با تعاون بخش به توجه باردیگر  تعاون حوزه فعاالن و کارافرینان با دیدار در رهبری ارزشمند سخنان از پس:  گفت وی

 . کرد پیدا ضرورت ای منطقه پایدار اشتغال ایجاد منظور به مردمی های سرمایه جذب جهت الزم سازی بستر و سازی

 
ر تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن کمک می کند و به این ترتیب امو معاون

 با سرمایه های مردمی اشتغال ایجاد می شود. 

 
بهره مندی از ظرفیت  برای باید و شود می منجر اجتماعی رفاه توسعه و ثروت عادالنه توزیع باز به تعاون توسعه:  کرد تصریح وی

 های قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری ، تسهیل گر باشیم.

 
 تعاون اندیشکده ایجاد نیازمند قوانین و ساختار مجدد بازخوانی برای و هستیم راه نقشه نیازمند تعاون بخش برای: شد اور یاد کبیری
 . هستیم

 
فاه اجتماعی افزود: بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله دارند و ر و کار ، تعاون وزارت تعاون امور معاون

برخی به دلیل تعلل ها عملیاتی نشده اند اما با ایجاد ارتباط دانشگاهیان و نخبگان با دولت و حاکمیت و ذی نفعان و تعاونگران در 
 ن بیش از پیش سرعت بخشید . قالب تدوین نقشه راه می توان به توسعه بخش تعاو

 
 اعتماد افزایش ، نواوری شفافیت، بر و دانس تعاون اندیشکده ایجاد دلیل ترین مهم را تعاون بخش در ها چالش رصد و شناسایی وی

 کرد. تاکید اجتماعی های سرمایه از دولت بیشتر استفاده و عمومی
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  ا همکاری وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی 
  شود اندیشکده تعاون راه اندازی می

 .شودمی اندازی راه «تعاون اندیشکده» دانشگاهی جهاد فرهنگی معاونت با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون و
 کار تعاون، وزارت رسانی اطالع روابط عمومی و مرکز از نقل به سیما شودبه گزارش خبرگزاری صدا واندیشکده تعاون راه اندازی می

آذر( در نشست مشترک با مسئوالن جهاد دانشگاهی بر ضرورت راه اندازی این  ۲۶امروز سه شنبه ) کبیری محمد اجتماعی، رفاه و
 دیگر بار تعاون حوزه فعاالن وی گفت: پس از سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان و .اندیشکده تاکید کرد

های مردمی به منظور ایجاد اشتغال پایدار جذب سرمایه جهت الزم بسترسازی و سازی شبکه رویکرد با نتعاو بخش به توجه
 متوازن توسعه پایدار و به تعاون توسعه: کرد اشاره اجتماعی رفاه معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و. ای ضرورت پیدا کردمنطقه
وی تصریح کرد: توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت  .شوداشتغال ایجاد می مردمی هایسرمایه با ترتیب این به و کندمی کمک

از نقش مداخله گری،  بیش تعاون بخش توجه قابل هایظرفیت از مندی بهره برای باید شود ومنجر می اجتماعی رفاه توسعه و
ازمند نی قوانین و ساختار مجدد بازخوانی برای هستیم وکبیری یادآور شد: برای بخش تعاون نیازمند نقشه راه  .تسهیل گر باشیم

قوانین تعاون با  از توجهی قابل بخش: افزود اجتماعی رفاه معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و .ایجاد اندیشکده تعاون هستیم
 دولت با نخبگان عملیاتی نشده اند، اما با ایجاد ارتباط دانشگاهیان و هاتعلل دلیل به برخی های اجتماعی فاصله دارند وواقعیت

 .بخش تعاون بیش از پیش سرعت بخشید توسعه به توانمی راه نقشه تدوین قالب در تعاونگران و نفعان ذی و حاکمیت و
کبیری بر شفافیت، نوآوری، افزایش . دانست تعاون اندیشکده ایجاد دلیل ترینمهم را تعاون بخش در هاچالش رصد وی شناسایی و

 سایر عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و .های اجتماعی تاکید کردسرمایه از دولت بیشتر استفاده اعتماد عمومی و

 
 

شور های اجتماعی در کشور بر ضرورت راه اندازی اندیشکده تعاون در کاشاره به اهمیت سرمایه با نشست این در حاضر پژوهشگران
 اجتماعی رفاه در این نشست تفاهم نامه راه اندازی اندیشکده تعاون میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و .تاکید کردند

 .ضا شدام دانشگاهی جهاد و
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شور های اجتماعی در کشور بر ضرورت راه اندازی اندیشکده تعاون در کاشاره به اهمیت سرمایه با نشست این در حاضر پژوهشگران
 اجتماعی رفاه در این نشست تفاهم نامه راه اندازی اندیشکده تعاون میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و .تاکید کردند

 .ضا شدام دانشگاهی جهاد و
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 با همکاری وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی

 شوداندیشکده تعاون راه اندازی می
 شود.راه اندازی می« اندیشکده تعاون»تعاون و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی  با همکاری معاونت امور تعاون وزارت

 ۲5۹۸7۴5کد خبر: 
 ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۸آذر  ۲۶تاریخ: 

به نقل از مرکز روابط عمومی و  خبرگزاری صدا و سیمابه گزارش 
اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری امروز 

آذر( در نشست مشترک با مسئوالن جهاد دانشگاهی  ۲۶سه شنبه )
 بر ضرورت راه اندازی این اندیشکده تاکید کرد.

وی گفت: پس از سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در دیدار با 
ان و فعاالن حوزه تعاون بار دیگر توجه به بخش تعاون با کارآفرین

 ای ضرورت پیدا کرد.های مردمی به منظور ایجاد اشتغال پایدار منطقهرویکرد شبکه سازی و بسترسازی الزم جهت جذب سرمایه
کند و به این ترتیب توازن کمک میمعاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: توسعه تعاون به توسعه پایدار و م

 شود.های مردمی اشتغال ایجاد میبا سرمایه
های شود و باید برای بهره مندی از ظرفیتوی تصریح کرد: توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی منجر می

 قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری، تسهیل گر باشیم.
ی یادآور شد: برای بخش تعاون نیازمند نقشه راه هستیم و برای بازخوانی مجدد ساختار و قوانین نیازمند ایجاد اندیشکده تعاون کبیر

 هستیم.
های اجتماعی فاصله دارند و معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیت

ها عملیاتی نشده اند، اما با ایجاد ارتباط دانشگاهیان و نخبگان با دولت و حاکمیت و ذی نفعان و تعاونگران در لیل تعللبرخی به د
 توان به توسعه بخش تعاون بیش از پیش سرعت بخشید.قالب تدوین نقشه راه می

 ون دانست.ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاها در بخش تعاون را مهموی شناسایی و رصد چالش
 های اجتماعی تاکید کرد.کبیری بر شفافیت، نوآوری، افزایش اعتماد عمومی و استفاده بیشتر دولت از سرمایه

های اجتماعی در عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و سایر پژوهشگران حاضر در این نشست با اشاره به اهمیت سرمایه
 تعاون در کشور تاکید کردند.کشور بر ضرورت راه اندازی اندیشکده 

در این نشست تفاهم نامه راه اندازی اندیشکده تعاون میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی 
 امضا شد.

  

 
 

 

 شودراه اندازی می« اندیشکده تعاون»
 ۱5:5۰:۴۳ - ۱۳۹۸آذر  ۲۶سه شنبه 

 مهر
 

تعاون گفت: با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی  معاون وزیر -فصل اقتصاد 
 .راه اندازی می شود« اندیشکده تعاون»جهاد دانشگاهی 

 
اذر در نشست  ۲۶به گزارش فصل اقتصاد به نقل از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری صبح امروز سه شنبه 

 .مسئوالن جهاد دانشگاهی بر ضرورت راه اندازی این اندیشکده اشاره کرد مشترک با
وی گفت : پس از سخنان ارزشمند رهبری در دیدار با کارافرینان و فعاالن حوزه تعاون باردیگر توجه به بخش تعاون با رویکرد 

 .ایدار منطقه ای ضرورت پیدا کردشبکه سازی و بستر سازی الزم جهت جذب سرمایه های مردمی به منظور ایجاد اشتغال پ
 توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن کمک می کند و به  :معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد

 .ین ترتیب با سرمایه های مردمی اشتغال ایجاد می شود
رفاه اجتماعی منجر می شود و باید برای بهره مندی از وی تصریح کرد : توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه 

 .ظرفیت های قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری ، تسهیل گر باشیم
کبیری یاد اور شد: برای بخش تعاون نیازمند نقشه راه هستیم و برای بازخوانی مجدد ساختار و قوانین نیازمند ایجاد اندیشکده 

 .تعاون هستیم
امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله معاون 

دارند و برخی به دلیل تعلل ها عملیاتی نشده اند اما با ایجاد ارتباط دانشگاهیان و نخبگان با دولت و حاکمیت و ذی نفعان و 
  می توان به توسعه بخش تعاون بیش از پیش سرعت بخشیدتعاونگران در قالب تدوین نقشه راه 

 
وی شناسایی و رصد چالش ها در بخش تعاون را مهم ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون دانس و بر شفافیت، نواوری ، افزایش 

 .اعتماد عمومی و استفاده بیشتر دولت از سرمایه های اجتماعی تاکید کرد
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 شودراه اندازی می« اندیشکده تعاون»
 ۱5:5۰:۴۳ - ۱۳۹۸آذر  ۲۶سه شنبه 

 مهر
 

تعاون گفت: با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی  معاون وزیر -فصل اقتصاد 
 .راه اندازی می شود« اندیشکده تعاون»جهاد دانشگاهی 

 
اذر در نشست  ۲۶به گزارش فصل اقتصاد به نقل از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری صبح امروز سه شنبه 

 .مسئوالن جهاد دانشگاهی بر ضرورت راه اندازی این اندیشکده اشاره کرد مشترک با
وی گفت : پس از سخنان ارزشمند رهبری در دیدار با کارافرینان و فعاالن حوزه تعاون باردیگر توجه به بخش تعاون با رویکرد 

 .ایدار منطقه ای ضرورت پیدا کردشبکه سازی و بستر سازی الزم جهت جذب سرمایه های مردمی به منظور ایجاد اشتغال پ
 توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن کمک می کند و به  :معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد

 .ین ترتیب با سرمایه های مردمی اشتغال ایجاد می شود
رفاه اجتماعی منجر می شود و باید برای بهره مندی از وی تصریح کرد : توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه 

 .ظرفیت های قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری ، تسهیل گر باشیم
کبیری یاد اور شد: برای بخش تعاون نیازمند نقشه راه هستیم و برای بازخوانی مجدد ساختار و قوانین نیازمند ایجاد اندیشکده 

 .تعاون هستیم
امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله معاون 

دارند و برخی به دلیل تعلل ها عملیاتی نشده اند اما با ایجاد ارتباط دانشگاهیان و نخبگان با دولت و حاکمیت و ذی نفعان و 
  می توان به توسعه بخش تعاون بیش از پیش سرعت بخشیدتعاونگران در قالب تدوین نقشه راه 

 
وی شناسایی و رصد چالش ها در بخش تعاون را مهم ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون دانس و بر شفافیت، نواوری ، افزایش 

 .اعتماد عمومی و استفاده بیشتر دولت از سرمایه های اجتماعی تاکید کرد
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 شوداندازی می راه« اندیشکده تعاون»
 ۱5:55 - ۱۳۹۸آذر  ۲۶سه شنبه, 

معاون وزیر تعاون گفت: با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی 
 .راه اندازی می شود« اندیشکده تعاون»

اذر در نشست مشترک  ۶۲به نقل از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری صبح امروز سه شنبه  اقتصادیآرمان به گزارش 
 با مسئوالن جهاد دانشگاهی بر ضرورت راه اندازی این اندیشکده اشاره کرد.

 شبکه رویکرد با تعاون بخش به توجه باردیگر  وی گفت : پس از سخنان ارزشمند رهبری در دیدار با کارافرینان و فعاالن حوزه تعاون
 مردمی به منظور ایجاد اشتغال پایدار منطقه ای ضرورت پیدا کرد. های سرمایه جذب جهت الزم سازی بستر و سازی

 
 

ین ترتیب معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن کمک می کند و به ا
 با سرمایه های مردمی اشتغال ایجاد می شود.

وی تصریح کرد : توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی منجر می شود و باید برای بهره مندی از ظرفیت 
 های قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری ، تسهیل گر باشیم.

ش تعاون نیازمند نقشه راه هستیم و برای بازخوانی مجدد ساختار و قوانین نیازمند ایجاد اندیشکده تعاون کبیری یاد اور شد: برای بخ
 هستیم.

معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله دارند و 
ده اند اما با ایجاد ارتباط دانشگاهیان و نخبگان با دولت و حاکمیت و ذی نفعان و تعاونگران در برخی به دلیل تعلل ها عملیاتی نش

 قالب تدوین نقشه راه می توان به توسعه بخش تعاون بیش از پیش سرعت بخشید .

واوری ، افزایش اعتماد وی شناسایی و رصد چالش ها در بخش تعاون را مهم ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون دانس و بر شفافیت، ن
 عمومی و استفاده بیشتر دولت از سرمایه های اجتماعی تاکید کرد.
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ین ترتیب معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن کمک می کند و به ا
 با سرمایه های مردمی اشتغال ایجاد می شود.

وی تصریح کرد : توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی منجر می شود و باید برای بهره مندی از ظرفیت 
 های قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری ، تسهیل گر باشیم.

ش تعاون نیازمند نقشه راه هستیم و برای بازخوانی مجدد ساختار و قوانین نیازمند ایجاد اندیشکده تعاون کبیری یاد اور شد: برای بخ
 هستیم.

معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله دارند و 
ده اند اما با ایجاد ارتباط دانشگاهیان و نخبگان با دولت و حاکمیت و ذی نفعان و تعاونگران در برخی به دلیل تعلل ها عملیاتی نش

 قالب تدوین نقشه راه می توان به توسعه بخش تعاون بیش از پیش سرعت بخشید .

واوری ، افزایش اعتماد وی شناسایی و رصد چالش ها در بخش تعاون را مهم ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون دانس و بر شفافیت، ن
 عمومی و استفاده بیشتر دولت از سرمایه های اجتماعی تاکید کرد.
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  »اندیشکده تعاون« راه اندازی میشود کار و تعاون

 

ـــل تجارت  همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد معاون وزیر تعاون گفت: با  -فص
 .راه اندازی می شود« اندیشکده تعاون»دانشگاهی 

اذر در نشست مشترک  ۲۶به گزارش فصل تجارت به نقل از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری صبح امروز سه شنبه 
 .شگاهی بر ضرورت راه اندازی این اندیشکده اشاره کردبا مسئوالن جهاد دان

ـــمند رهبری در دیدار با کارافرینان و فعاالن حوزه تعاون باردیگر توجه به بخش تعاون با رویکرد  ـــخنان ارزش وی گفت : پس از س
 .ورت پیدا کردشــبکه ســازی و بســتر ســازی الزم جهت جذب ســرمایه های مردمی به منظور ایجاد اشــتغال پایدار منطقه ای ضــر

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشــاره کرد: توســعه تعاون به توســعه پایدار و متوازن کمک می کند و به این 
 .ترتیب با سرمایه های مردمی اشتغال ایجاد می شود

صریح کرد سعه رفاه اجتماعی منجر : وی ت سعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و تو شود و باید برای بهره مندی از ظرفیت  تو می 
ــم ــاشـــــی ــر ب ــل گ ــی ــری ، تســـــه ــه گ ــل ــداخ ــش م ــق ــش از ن ــی ــاون ب ــع ــش ت ــخ ــه ب ــوج ــل ت ــاب ــای ق  .ه

کبیری یاد اور شــد: برای بخش تعاون نیازمند نقشــه راه هســتیم و برای بازخوانی مجدد ســاختار و قوانین نیازمند ایجاد اندیشــکده 
عاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی معاون امور تعاون وزارت ت .تعاون هســـتیم

شگاهیان و نخبگان با دولت و حاکمیت و ذی نفعان و  شده اند اما با ایجاد ارتباط دان صله دارند و برخی به دلیل تعلل ها عملیاتی ن فا
وی شناسایی و رصد چالش ها در  خش تعاون بیش از پیش سرعت بخشیدتعاونگران در قالب تدوین نقشه راه می توان به توسعه ب

بخش تعاون را مهم ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون دانس و بر شفافیت، نواوری ، افزایش اعتماد عمومی و استفاده بیشتر دولت از 
 .سرمایه های اجتماعی تاکید کرد

 
 

  

  ۱5:۴۱ - ۱۳۹۸آذر  ۲۶

 

شوداندازی میراه « اندیشکده تعاون»  

 

معاون وزیر تعاون گفت: با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی 
.راه اندازی می شود« اندیشکده تعاون»  

اذر در نشست  ۲۶و رفاه اجتماعی، محمد کبیری صبح امروز سه شنبه به نقل از وزارت تعاون ، کار  خبرگزاری مهربه گزارش 
 مشترک با مسئوالن جهاد دانشگاهی بر ضرورت راه اندازی این اندیشکده اشاره کرد.

 رویکرد با تعاون بخش به توجه باردیگر  وی گفت : پس از سخنان ارزشمند رهبری در دیدار با کارافرینان و فعاالن حوزه تعاون
 .کرد پیدا ضرورت ای منطقه پایدار اشتغال ایجاد منظور به مردمی های سرمایه جذب جهت الزم سازی بستر و ازیس شبکه
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  ۱5:۴۱ - ۱۳۹۸آذر  ۲۶

 

شوداندازی میراه « اندیشکده تعاون»  

 

معاون وزیر تعاون گفت: با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی 
.راه اندازی می شود« اندیشکده تعاون»  

اذر در نشست  ۲۶و رفاه اجتماعی، محمد کبیری صبح امروز سه شنبه به نقل از وزارت تعاون ، کار  خبرگزاری مهربه گزارش 
 مشترک با مسئوالن جهاد دانشگاهی بر ضرورت راه اندازی این اندیشکده اشاره کرد.

 رویکرد با تعاون بخش به توجه باردیگر  وی گفت : پس از سخنان ارزشمند رهبری در دیدار با کارافرینان و فعاالن حوزه تعاون
 .کرد پیدا ضرورت ای منطقه پایدار اشتغال ایجاد منظور به مردمی های سرمایه جذب جهت الزم سازی بستر و ازیس شبکه
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شاره کرد: توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن کمک می کند و به این  معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ا
 می شود.ترتیب با سرمایه های مردمی اشتغال ایجاد 

ــود و باید برای بهره مندی از  ــعه رفاه اجتماعی منجر می ش ــعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توس ــریح کرد : توس وی تص
 ظرفیت های قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری ، تسهیل گر باشیم.

وانی مجدد ساختار و قوانین نیازمند ایجاد اندیشکده کبیری یاد اور شد: برای بخش تعاون نیازمند نقشه راه هستیم و برای بازخ
 تعاون هستیم.

معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله دارند 
ـــگاهیان و نخ ـــده اند اما با ایجاد ارتباط دانش بگان با دولت و حاکمیت و ذی نفعان و و برخی به دلیل تعلل ها عملیاتی نش

 تعاونگران در قالب تدوین نقشه راه می توان به توسعه بخش تعاون بیش از پیش سرعت بخشید .

وی شناسایی و رصد چالش ها در بخش تعاون را مهم ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون دانس و بر شفافیت، نواوری ، افزایش 
 ر دولت از سرمایه های اجتماعی تاکید کرد.اعتماد عمومی و استفاده بیشت

  

 
 

 

 شوداندازی میاندیشکده تعاون راه

 

ایجاد اندیشکده تعاون معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی و رصد چالش ها در بخش تعاون را مهم ترین دلیل 
دانست و گفت: توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی منجر می شود و باید برای بهره مندی از ظرفیت های 

 .قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری، تسهیل گر باشیم

 :، صفحه رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینستاگرام با انتشار یک پست نوشتایمنابه گزارش خبرنگار 

 شودمی اندازی راه با همکاری معاونت امور تعاون و جهاد دانشگاهی ؛ اندیشکده تعاون"

نامه راه تفاهمزاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی ، علی عیسی با آذر در نشست مشترک محمد کبیری ۲۶صبح امروز سه شنبه 
 .اندازی اندیشکده تعاون میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهادانشگاهی امضا شد

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی منجر می شود 
ی از ظرفیت های قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری، تسهیل گر باشیم. بخش قابل توجهی از و باید برای بهره مند

ا قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله دارند و برخی به دلیل تعلل ها عملیاتی نشده اند اما با ایجاد ارتباط دانشگاهیان و نخبگان ب
 .در قالب تدوین نقشه راه می توان به توسعه بخش تعاون بیش از پیش سرعت ببخشیددولت و حاکمیت و ذی نفعان و تعاونگران 
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 شوداندازی میاندیشکده تعاون راه

 

ایجاد اندیشکده تعاون معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی و رصد چالش ها در بخش تعاون را مهم ترین دلیل 
دانست و گفت: توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی منجر می شود و باید برای بهره مندی از ظرفیت های 

 .قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری، تسهیل گر باشیم

 :، صفحه رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینستاگرام با انتشار یک پست نوشتایمنابه گزارش خبرنگار 

 شودمی اندازی راه با همکاری معاونت امور تعاون و جهاد دانشگاهی ؛ اندیشکده تعاون"

نامه راه تفاهمزاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی ، علی عیسی با آذر در نشست مشترک محمد کبیری ۲۶صبح امروز سه شنبه 
 .اندازی اندیشکده تعاون میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهادانشگاهی امضا شد

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی منجر می شود 
ی از ظرفیت های قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری، تسهیل گر باشیم. بخش قابل توجهی از و باید برای بهره مند

ا قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله دارند و برخی به دلیل تعلل ها عملیاتی نشده اند اما با ایجاد ارتباط دانشگاهیان و نخبگان ب
 .در قالب تدوین نقشه راه می توان به توسعه بخش تعاون بیش از پیش سرعت ببخشیددولت و حاکمیت و ذی نفعان و تعاونگران 
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 .وی شناسایی و رصد چالش ها در بخش تعاون را مهم ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون دانست

 ".کبیری بر شفافیت، نواوری، افزایش اعتماد عمومی و استفاده بیشتر دولت از سرمایه های اجتماعی تاکید کرد

 

  

 
 

 

  ۱۴:۳۶:۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶پرینت ارسال به دیگران  :۹۳77۸۱ کدخبر

 با همکاری معاونت امور تعاون و جهاد دانشگاهی؛ 

 اندازی اندیشکده تعاون راه

راه اندازی  "اندیشکده تعاون"با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی 
  .می شود

اذر در نشست مشترک با مسئوالن جهاد  ۲۶محمد کبیری، صبح امروز سه شنبه  به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛
 . دانشگاهی بر ضرورت راه اندازی این اندیشکده اشاره کرد

تعاون با  بخش به توجه باردیگر  وی گفت : پس از سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در دیدار با کارافرینان و فعاالن حوزه تعاون
 و بستر سازی الزم جهت جذب سرمایه های مردمی به منظور ایجاد اشتغال پایدار منطقه ای ضرورت پیدا کرد رویکرد شبکه سازی

. 

معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد : توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن کمک می کند و به این 
 . می شودترتیب با سرمایه های مردمی اشتغال ایجاد 

وی تصریح کرد : توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی منجر می شود و باید برای بهره مندی از ظرفیت 
 . های قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری ، تسهیل گر باشیم

ازخوانی مجدد ساختار و قوانین نیازمند ایجاد اندیشکده تعاون کبیری یاد اور شد : برای بخش تعاون نیازمند نقشه راه هستیم و برای ب
 . هستیم
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  ۱۴:۳۶:۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶پرینت ارسال به دیگران  :۹۳77۸۱ کدخبر

 با همکاری معاونت امور تعاون و جهاد دانشگاهی؛ 

 اندازی اندیشکده تعاون راه

راه اندازی  "اندیشکده تعاون"با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی 
  .می شود

اذر در نشست مشترک با مسئوالن جهاد  ۲۶محمد کبیری، صبح امروز سه شنبه  به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛
 . دانشگاهی بر ضرورت راه اندازی این اندیشکده اشاره کرد

تعاون با  بخش به توجه باردیگر  وی گفت : پس از سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در دیدار با کارافرینان و فعاالن حوزه تعاون
 و بستر سازی الزم جهت جذب سرمایه های مردمی به منظور ایجاد اشتغال پایدار منطقه ای ضرورت پیدا کرد رویکرد شبکه سازی

. 

معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد : توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن کمک می کند و به این 
 . می شودترتیب با سرمایه های مردمی اشتغال ایجاد 

وی تصریح کرد : توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی منجر می شود و باید برای بهره مندی از ظرفیت 
 . های قابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله گری ، تسهیل گر باشیم

ازخوانی مجدد ساختار و قوانین نیازمند ایجاد اندیشکده تعاون کبیری یاد اور شد : برای بخش تعاون نیازمند نقشه راه هستیم و برای ب
 . هستیم
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معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود : بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله دارند و 
و نخبگان با دولت و حاکمیت و ذی نفعان و تعاونگران در  برخی به دلیل تعلل ها عملیاتی نشده اند اما با ایجاد ارتباط دانشگاهیان

 . قالب تدوین نقشه راه می توان به توسعه بخش تعاون بیش از پیش سرعت بخشید

 . وی ، شناسایی و رصد چالش ها در بخش تعاون را مهم ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون دانست

 . کرد تاکید اجتماعی های سرمایه از  و استفاده بیشتر دولت کبیری بر شفافیت ، نواوری ، افزایش اعتماد عمومی

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و سایر پژوهشگران حاضر در این نشست با اشاره به اهمیت سرمایه  "عیسی علیزاده  "گفتنی است 
 . های اجتماعی در کشور بر ضرورت راه اندازی اندیشکده تعاون در کشور تاکید کردند

در این نشست تفاهم نامه راه اندازی اندیشکده تعاون میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و گفتنی است 
 .جهادانشگاهی امضا شد
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 شود اندازی میاندیشکده تعاون راه
اندازی راه« اندیشکده تعاون»کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی  با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون،

 .شودمی

 

صبح امروز سه شنبه « محمد کبیری»تعاون، کار و رفاه اجتماعی  وزارت رسانی اطالع و عمومی روابط مرکز به گزارش ایلنا به نقل از
  .ضرورت راه اندازی این اندیشکده اشاره کرداذر در نشست مشترک با مسئوالن جهاد دانشگاهی بر  ۲۶

 با تعاون بخش به توجه باردیگر  وی گفت: پس از سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در دیدار با کارافرینان و فعاالن حوزه تعاون
 .ضرورت پیدا کردای های مردمی به منظور ایجاد اشتغال پایدار منطقهتر سازی الزم جهت جذب سرمایهبس و شبکهسازی رویکرد

معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن کمک میکند و به این ترتیب 
  .شودهای مردمی اشتغال ایجاد میبا سرمایه
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های مندی از ظرفیتشود و باید برای بهرهجر میوی تصریح کرد: توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی من
  .گر باشیمگری، تسهیلقابل توجه بخش تعاون بیش از نقش مداخله

کبیری یادآور شد: برای بخش تعاون نیازمند نقشه راه هستیم و برای بازخوانی مجدد ساختار و قوانین نیازمند ایجاد اندیشکده تعاون 
 .هستیم

تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، افزود : بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله دارند و معاون امور تعاون وزارت 
نفعان و تعاونگران در اند اما با ایجاد ارتباط دانشگاهیان و نخبگان با دولت و حاکمیت و ذیبرخی به دلیل تعلل ها عملیاتی نشده

  .ه بخش تعاون بیش از پیش سرعت بخشیدتوان به توسعقالب تدوین نقشه راه می

  .ها در بخش تعاون را مهم ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون دانستوی، شناسایی و رصد چالش

  .کرد تاکید اجتماعی هایسرمایه از کبیری بر شفافیت، نواوری، افزایش اعتماد عمومی و استفاده بیشتر دولت

های اجتماعی جهاددانشگاهی و سایر پژوهشگران حاضر در این نشست با اشاره به اهمیت سرمایهمعاون فرهنگی « عیسی علیزاده»
 .اندازی اندیشکده تعاون در کشور تاکید کردنددر کشور بر ضرورت راه

ادانشگاهی امضا اندازی اندیشکده تعاون میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهدر این نشست تفاهم نامه راه
 .شد

  

 
 

 

 

 »اندیشکده تعاون« راهاندازی میشود کار و تعاون

 

اندیشکده »اندازی  نامه همکاری راهمعاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جهاد دانشگاهی، تفاهم -فصل تجارت 
 .امضا کرد« تعاون

که در وزارت تعاون، « اندیشکده تعاون»اندازی نامه همکاری برای راهصبح امروز )سه شنبه( در مراسم امضای تفاهم« محمد کبیری»
ن ارکان اصلی کار و اجتماعی برگزار شد، اظهارداشت: شرایط اقتصادی کشور، ما را بیش از بیش به سمت تقویت بخش تعاون به عنوا

  .توسعه کشور هدایت می کند

وی افزود: در یک دهه اخیر بخش تعاون روند رو به رشدی داشته، اما از اولویت های دولتی دور مانده بود و پس از سخنان ارزشمند 
که سازی و بستر سازی رهبر معظم انقالب در دیدار با کارآفرینان و فعاالن حوزه تعاون بار دیگر توجه به بخش تعاون با رویکرد شب

 .ای ضرورت پیدا کردهای مردمی و ایجاد اشتغال پایدار منطقهالزم برای جذب سرمایه

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت بخش تعاون گفت: توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن 
 .شودخرد مردمی اشتغال ایجاد می هایکند و به این ترتیب با سرمایهکمک می

کند و این ظرفیت بخش تعاون است و معتقدیم وی افزود: توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی کمک می
در  شود وحاکمیت و دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشند و چنانچه بخش عمومی، محور قرار گیرد سیاستگذاری بهتر انجام می

  .عملیات به دولت کمک کند در مسیر بهتری برای رسیدن به به هدف کمک کند
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 »اندیشکده تعاون« راهاندازی میشود کار و تعاون

 

اندیشکده »اندازی  نامه همکاری راهمعاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جهاد دانشگاهی، تفاهم -فصل تجارت 
 .امضا کرد« تعاون

که در وزارت تعاون، « اندیشکده تعاون»اندازی نامه همکاری برای راهصبح امروز )سه شنبه( در مراسم امضای تفاهم« محمد کبیری»
ن ارکان اصلی کار و اجتماعی برگزار شد، اظهارداشت: شرایط اقتصادی کشور، ما را بیش از بیش به سمت تقویت بخش تعاون به عنوا

  .توسعه کشور هدایت می کند

وی افزود: در یک دهه اخیر بخش تعاون روند رو به رشدی داشته، اما از اولویت های دولتی دور مانده بود و پس از سخنان ارزشمند 
که سازی و بستر سازی رهبر معظم انقالب در دیدار با کارآفرینان و فعاالن حوزه تعاون بار دیگر توجه به بخش تعاون با رویکرد شب

 .ای ضرورت پیدا کردهای مردمی و ایجاد اشتغال پایدار منطقهالزم برای جذب سرمایه

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت بخش تعاون گفت: توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن 
 .شودخرد مردمی اشتغال ایجاد می هایکند و به این ترتیب با سرمایهکمک می

کند و این ظرفیت بخش تعاون است و معتقدیم وی افزود: توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی کمک می
در  شود وحاکمیت و دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشند و چنانچه بخش عمومی، محور قرار گیرد سیاستگذاری بهتر انجام می

  .عملیات به دولت کمک کند در مسیر بهتری برای رسیدن به به هدف کمک کند
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و بعد از آن گفت: ضروری است که ساختار و قوانین بخش تعاون  ۶۰کبیری با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش تعاون در دهه 
ون نیازمند نقشه راه است، گفت: اگر بتوانیم مثلث وی با بیان اینکه بخش تعا. بندی شودبازخوانی شود و براساس نیاز کشور اولویت

توانیم در قالب تدوین نقشه راه با اولویت به روز بین دانشگاه و نخبگان، دولت و حاکمیت و ذینفعان و تعاونگرانی را ایجاد کنیم می
ر بخش تعاون را مهم ترین دلیل ها دمعاون امور تعاون وزارت کار شناسایی و رصد چالش. شده، توسعه بخش تعاون را سرعت بخشیم

های اجتماعی تاکید وی بر شفافیت، نواوری، افزایش اعتماد عمومی و استفاده بیشتر دولت از سرمایه. ایجاد اندیشکده تعاون دانست
اجتماعی و اندازی اندیشکده تعاون میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه ر پایان این مراسم تفاهم نامه راه. دکرد

 .جهادانشگاهی امضا شد

  

 
 

 

 

  شودمی اندازیراه «اندیشکده تعاون»

 

اندیشکده »نامه همکاری راه اندازی دانشگاهی، تفاهم جهاد با اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تعاون امور معاونت -ایرنا - تهران
   .امضا کرد« تعاون

که در وزارت تعاون، « اندیشکده تعاون»اندازی راه برای همکاری نامهتفاهم امضای مراسم در صبح امروز )سه شنبه(« محمد کبیری»
به سمت تقویت بخش تعاون به عنوان ارکان اصلی  بیش از بیش را ما کشور، اقتصادی شرایط کار و اجتماعی برگزار شد، اظهارداشت:

 مانده دور دولتی های اولویت از وی افزود: در یک دهه اخیر بخش تعاون روند رو به رشدی داشته، اما  .توسعه کشور هدایت می کند
توجه به بخش تعاون با رویکرد  دیگر بار فعاالن حوزه تعاون و کارآفرینان با دیدار در انقالب معظم رهبر ارزشمند سخنان از پس بود و

  پیدا کرد ضرورت ایمنطقه پایدار اشتغال ایجاد و مردمی هایسرمایه جذب شبکه سازی و بستر سازی الزم برای

 
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت بخش تعاون گفت: توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن 

 .شودهای خرد مردمی اشتغال ایجاد میکند و به این ترتیب با سرمایهمی کمک
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  شودمی اندازیراه «اندیشکده تعاون»

 

اندیشکده »نامه همکاری راه اندازی دانشگاهی، تفاهم جهاد با اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تعاون امور معاونت -ایرنا - تهران
   .امضا کرد« تعاون

که در وزارت تعاون، « اندیشکده تعاون»اندازی راه برای همکاری نامهتفاهم امضای مراسم در صبح امروز )سه شنبه(« محمد کبیری»
به سمت تقویت بخش تعاون به عنوان ارکان اصلی  بیش از بیش را ما کشور، اقتصادی شرایط کار و اجتماعی برگزار شد، اظهارداشت:

 مانده دور دولتی های اولویت از وی افزود: در یک دهه اخیر بخش تعاون روند رو به رشدی داشته، اما  .توسعه کشور هدایت می کند
توجه به بخش تعاون با رویکرد  دیگر بار فعاالن حوزه تعاون و کارآفرینان با دیدار در انقالب معظم رهبر ارزشمند سخنان از پس بود و

  پیدا کرد ضرورت ایمنطقه پایدار اشتغال ایجاد و مردمی هایسرمایه جذب شبکه سازی و بستر سازی الزم برای

 
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت بخش تعاون گفت: توسعه تعاون به توسعه پایدار و متوازن 

 .شودهای خرد مردمی اشتغال ایجاد میکند و به این ترتیب با سرمایهمی کمک
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 معتقدیم و کند و این ظرفیت بخش تعاون استوی افزود: توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی کمک می
شود و در گیرد سیاستگذاری بهتر انجام می تسهیلگر داشته باشند و چنانچه بخش عمومی، محور قرار نقش باید دولت و حاکمیت

کبیری با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش تعاون . عملیات به دولت کمک کند در مسیر بهتری برای رسیدن به به هدف کمک کند
 د.ی شوبندو بعد از آن گفت: ضروری است که ساختار و قوانین بخش تعاون بازخوانی شود و براساس نیاز کشور اولویت ۶۰در دهه 

 و ذینفعان و حاکمیت و دولت نخبگان، و دانشگاه بین وی با بیان اینکه بخش تعاون نیازمند نقشه راه است، گفت: اگر بتوانیم مثلث
 .تعاون را سرعت بخشیم بخش توانیم در قالب تدوین نقشه راه با اولویت به روز شده، توسعهکنیم می ایجاد را تعاونگرانی

 .ها در بخش تعاون را مهم ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون دانستتعاون وزارت کار شناسایی و رصد چالشمعاون امور 
 .های اجتماعی تاکید کردوی بر شفافیت، نواوری، افزایش اعتماد عمومی و استفاده بیشتر دولت از سرمایه

ت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهادانشگاهی ونمعا میان تعاون اندیشکده اندازیراه نامه تفاهم در پایان این مراسم
 .امضا شد

  

 
 

 

شودمی اندازیراه «اندیشکده تعاون»  
 ۱۱:۱۰:۳۳ - ۱۳۹۸آذر  ۲۶سه شنبه 

 ایرنا

 

اندازی نامه همکاری راه معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جهاد دانشگاهی، تفاهم -فصل اقتصاد 
 امضا کرد« اندیشکده تعاون»

 
که در وزارت « اندیشکده تعاون»اندازی نامه همکاری برای راهصبح امروز )سه شنبه( در مراسم امضای تفاهم« محمد کبیری»

تعاون، کار و اجتماعی برگزار شد، اظهارداشت: شرایط اقتصادی کشور، ما را بیش از بیش به سمت تقویت بخش تعاون به 
  .ارکان اصلی توسعه کشور هدایت می کند عنوان

وی افزود: در یک دهه اخیر بخش تعاون روند رو به رشدی داشته، اما از اولویت های دولتی دور مانده بود و پس از سخنان 
ه سازی ارزشمند رهبر معظم انقالب در دیدار با کارآفرینان و فعاالن حوزه تعاون بار دیگر توجه به بخش تعاون با رویکرد شبک

  ای ضرورت پیدا کردهای مردمی و ایجاد اشتغال پایدار منطقهو بستر سازی الزم برای جذب سرمایه
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت بخش تعاون گفت: توسعه تعاون به توسعه پایدار و 

 .شودخرد مردمی اشتغال ایجاد میهای کند و به این ترتیب با سرمایهمتوازن کمک می
کند و این ظرفیت بخش تعاون است و وی افزود: توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی کمک می

معتقدیم حاکمیت و دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشند و چنانچه بخش عمومی، محور قرار گیرد سیاستگذاری بهتر انجام 
  .در عملیات به دولت کمک کند در مسیر بهتری برای رسیدن به به هدف کمک کندشود و می

و بعد از آن گفت: ضروری است که ساختار و قوانین بخش تعاون  ۶۰کبیری با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش تعاون در دهه 
  .بندی شودبازخوانی شود و براساس نیاز کشور اولویت

ون نیازمند نقشه راه است، گفت: اگر بتوانیم مثلث بین دانشگاه و نخبگان، دولت و حاکمیت و وی با بیان اینکه بخش تعا
توانیم در قالب تدوین نقشه راه با اولویت به روز شده، توسعه بخش تعاون را سرعت ذینفعان و تعاونگرانی را ایجاد کنیم می

  .بخشیم
  .در بخش تعاون را مهم ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون دانستها معاون امور تعاون وزارت کار شناسایی و رصد چالش

 .های اجتماعی تاکید کردوی بر شفافیت، نواوری، افزایش اعتماد عمومی و استفاده بیشتر دولت از سرمایه
اه اجتماعی و اندازی اندیشکده تعاون میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفدر پایان این مراسم تفاهم نامه راه 

 .جهادانشگاهی امضا شد
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شودمی اندازیراه «اندیشکده تعاون»  
 ۱۱:۱۰:۳۳ - ۱۳۹۸آذر  ۲۶سه شنبه 

 ایرنا

 

اندازی نامه همکاری راه معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جهاد دانشگاهی، تفاهم -فصل اقتصاد 
 امضا کرد« اندیشکده تعاون»

 
که در وزارت « اندیشکده تعاون»اندازی نامه همکاری برای راهصبح امروز )سه شنبه( در مراسم امضای تفاهم« محمد کبیری»

تعاون، کار و اجتماعی برگزار شد، اظهارداشت: شرایط اقتصادی کشور، ما را بیش از بیش به سمت تقویت بخش تعاون به 
  .ارکان اصلی توسعه کشور هدایت می کند عنوان

وی افزود: در یک دهه اخیر بخش تعاون روند رو به رشدی داشته، اما از اولویت های دولتی دور مانده بود و پس از سخنان 
ه سازی ارزشمند رهبر معظم انقالب در دیدار با کارآفرینان و فعاالن حوزه تعاون بار دیگر توجه به بخش تعاون با رویکرد شبک

  ای ضرورت پیدا کردهای مردمی و ایجاد اشتغال پایدار منطقهو بستر سازی الزم برای جذب سرمایه
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت بخش تعاون گفت: توسعه تعاون به توسعه پایدار و 

 .شودخرد مردمی اشتغال ایجاد میهای کند و به این ترتیب با سرمایهمتوازن کمک می
کند و این ظرفیت بخش تعاون است و وی افزود: توسعه تعاون به باز توزیع عادالنه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی کمک می

معتقدیم حاکمیت و دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشند و چنانچه بخش عمومی، محور قرار گیرد سیاستگذاری بهتر انجام 
  .در عملیات به دولت کمک کند در مسیر بهتری برای رسیدن به به هدف کمک کندشود و می

و بعد از آن گفت: ضروری است که ساختار و قوانین بخش تعاون  ۶۰کبیری با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش تعاون در دهه 
  .بندی شودبازخوانی شود و براساس نیاز کشور اولویت

ون نیازمند نقشه راه است، گفت: اگر بتوانیم مثلث بین دانشگاه و نخبگان، دولت و حاکمیت و وی با بیان اینکه بخش تعا
توانیم در قالب تدوین نقشه راه با اولویت به روز شده، توسعه بخش تعاون را سرعت ذینفعان و تعاونگرانی را ایجاد کنیم می

  .بخشیم
  .در بخش تعاون را مهم ترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون دانستها معاون امور تعاون وزارت کار شناسایی و رصد چالش

 .های اجتماعی تاکید کردوی بر شفافیت، نواوری، افزایش اعتماد عمومی و استفاده بیشتر دولت از سرمایه
اه اجتماعی و اندازی اندیشکده تعاون میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفدر پایان این مراسم تفاهم نامه راه 

 .جهادانشگاهی امضا شد
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بولتن خبری اخبار اندیشکده تعاون

پیوست هفت
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 شودبرگزار می« تأمالتی پیرامون نسبت اسالم و تعاون»نشست مجازی 
 .شودآذرماه از سوی اندیشکده تعاون برگزار می 22نشست مجازی تأمالتی پیرامون نسبت اسالم و تعاون روز شنبه 

 ۳۹۳۹۸۳۷کد خبر: 
 ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۹آذر  ۱۸تاریخ: 

 
اساتید برتر حوزه تعاون به گزارش ایکنا، اندیشکده تعاون با حضور 

را برگزار « تأمالتی پیرامون نسبت اسالم و تعاون»نشست مجازی 
 ۱6:۳0تا  ۱۴:۳0آذرماه از ساعت  22ن نشست روز شنبه ای .کندمی

 به صورت آنالین از طریق ورود به

 و    /yaf-p29-236https://conf.samatco.ir/b سایت

پخش  @cooptt صفحه اینستاگرام اندیشکده تعاون به نشانی 
نسبت تعاون و اسالم چیست؛ چگونه تعاونی به تحقق  .شودمی

رد گویند، از موضوعاتی است که در این نشست مطرح و موشناسان از تعاون چه میشود و جامعهاقتصاد مطلوب اسالمی منجر می
در این نشست حسین نجابت، رئیس اسبق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و نماینده اسبق سه دوره  .گیردبررسی قرار می

« های تعاون محور در تحقق اقتصاد مطلوب اسالمیشناسی معرفتی و ساختاری نگاهآسیب»مجلس شورای اسالمی، در مورد 
های اقتصاد ظرفیت»انشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، در مورد االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی، دحجت

شناسی، مسئول پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی و زاهد زاهدانی، دانشیار جامعه« اسالمی در شکوفایی اقتصاد تعاون محور
شناسانه به امر تعاون در رویکردی جامعه»ونی اقتصاد در زمینه االختیار وزیر وقت کار در کمیسیون تعادانشگاه شیراز و نماینده تام
 .پردازندبه بحث و تبادل نظر می« بستر فرهنگ ایرانی اسالمی

 /1001840http://shabestan.ir/detail/Newsلینک خبر:  

 

  

 

 شودبرگزار می« نسبت اسالم و تعاونتأمالتی پیرامون »نشست مجازی 
 .شودآذرماه از سوی اندیشکده تعاون برگزار می 22نشست مجازی تأمالتی پیرامون نسبت اسالم و تعاون روز شنبه 

 ۳۹۳۹۸۳۷کد خبر: 
 ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۹آذر  ۱۸تاریخ: 

 
، اندیشکده تعاون با حضور اساتید خبرگزاری شبستان، گروه اندیشه

تأمالتی پیرامون نسبت اسالم و »نشست مجازی  برتر حوزه تعاون
آذرماه از ساعت  22ن نشست روز شنبه ای .کندرا برگزار می« تعاون

 به صورت آنالین از طریق ورود به ۱6:۳0تا  ۱۴:۳0

 و    /yaf-p29-236https://conf.samatco.ir/b سایت

پخش  @cooptt صفحه اینستاگرام اندیشکده تعاون به نشانی 
نسبت تعاون و اسالم چیست؛ چگونه تعاونی به تحقق  .شودمی

گویند، از موضوعاتی است که در این نشست مطرح و مورد شناسان از تعاون چه میشود و جامعهاقتصاد مطلوب اسالمی منجر می
نجابت، رئیس اسبق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و نماینده اسبق سه دوره در این نشست حسین  .گیردبررسی قرار می

« های تعاون محور در تحقق اقتصاد مطلوب اسالمیشناسی معرفتی و ساختاری نگاهآسیب»مجلس شورای اسالمی، در مورد 
های اقتصاد ظرفیت»شه اسالمی، در مورد االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی، دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیحجت

شناسی، مسئول پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی و زاهد زاهدانی، دانشیار جامعه« اسالمی در شکوفایی اقتصاد تعاون محور
نه به امر تعاون در شناسارویکردی جامعه»االختیار وزیر وقت کار در کمیسیون تعاونی اقتصاد در زمینه دانشگاه شیراز و نماینده تام
 .پردازندبه بحث و تبادل نظر می« بستر فرهنگ ایرانی اسالمی

 /1001840http://shabestan.ir/detail/Newsلینک خبر:  
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 شودبرگزار می« نسبت اسالم و تعاونتأمالتی پیرامون »نشست مجازی 
 .شودآذرماه از سوی اندیشکده تعاون برگزار می 22نشست مجازی تأمالتی پیرامون نسبت اسالم و تعاون روز شنبه 

 ۳۹۳۹۸۳۷کد خبر: 
 ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۹آذر  ۱۸تاریخ: 

 
، اندیشکده تعاون با حضور اساتید خبرگزاری شبستان، گروه اندیشه

تأمالتی پیرامون نسبت اسالم و »نشست مجازی  برتر حوزه تعاون
آذرماه از ساعت  22ن نشست روز شنبه ای .کندرا برگزار می« تعاون

 به صورت آنالین از طریق ورود به ۱6:۳0تا  ۱۴:۳0

 و    /yaf-p29-236https://conf.samatco.ir/b سایت

پخش  @cooptt صفحه اینستاگرام اندیشکده تعاون به نشانی 
نسبت تعاون و اسالم چیست؛ چگونه تعاونی به تحقق  .شودمی

گویند، از موضوعاتی است که در این نشست مطرح و مورد شناسان از تعاون چه میشود و جامعهاقتصاد مطلوب اسالمی منجر می
نجابت، رئیس اسبق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و نماینده اسبق سه دوره در این نشست حسین  .گیردبررسی قرار می

« های تعاون محور در تحقق اقتصاد مطلوب اسالمیشناسی معرفتی و ساختاری نگاهآسیب»مجلس شورای اسالمی، در مورد 
های اقتصاد ظرفیت»شه اسالمی، در مورد االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی، دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیحجت

شناسی، مسئول پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی و زاهد زاهدانی، دانشیار جامعه« اسالمی در شکوفایی اقتصاد تعاون محور
نه به امر تعاون در شناسارویکردی جامعه»االختیار وزیر وقت کار در کمیسیون تعاونی اقتصاد در زمینه دانشگاه شیراز و نماینده تام
 .پردازندبه بحث و تبادل نظر می« بستر فرهنگ ایرانی اسالمی

 /1001840http://shabestan.ir/detail/Newsلینک خبر:  

  



964

 

  :سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد اعالم کرد

 ایجاد و بهره برداری از مرکز نوآوری بخش تعاون در یزد 

 2۳/0۹/1۳۹۹               ۳۵۷۴۹۶ : کدخبر                                                                                                                             

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: راه اندازی 
و استقرار اندیشکده تعاون، ایجاد کلینیک های مشاوره کسب و 

  .امروز برای جویندگان کار استکار تعاونی را نیاز 

به گزارش خبرگزاری موج یزد، تفاهم نامه همکاری مشترک فی 
مابین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد و تعاونی 

در ایجاد و بهره برداری از مرکز  پیشگامان کویرشتابنده نوآوری 
 .نوآوری بخش تعاون امضاء شد

در  سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزدعماد تشکری 
این تفاهم نامه با هدف ایجاد زمینه مناسب رابطه با این خبر افزود: 

سازی محصوالت تعاونی های نو و ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی، اشتغال و تجاریبرای بروز خالقیت و فراهم نمودن بستر رشد و پرورش ایده
 .دیده استگر منعقد تعاون بخش در  های نوبنیاد، پژوهشگران، محققان و دانشجویان

بنیان و خالق را از دیگر اهداف این تفاهم نامه برشمرد و افزود: با شیوع ویروس کرونا های تعاونی دانشگیری و حیات شرکتکلوی کمک به ش
آوری و محصوالت بسیاری از مشاغل دچار آسیب شدند. امروزه مشاغل نوبنیاد در بستر فضای مجازی رشد قابل توجهی یافته است و تولید فن

 .منطبق بر سلیقه بازار وتجاری سازی آنها می تواند در دستور کار این تفاهم نامه قرار گیردشرکت های تعاونی 

های مادی و معنوی مورد نیاز طرحهای سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت، تعاون و تأمین سرمایه
 .تفاهم نامه دنبال می کندنوین را از اهدافی برشمرد که این اداره کل در 

با  به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، تشکری ادامه داد: تسهیل ارتباط و تعامل واحدهای تعاونی فعال
 .صاحبان ایده های خالقانه واستارتاپ ها می تواند در رشد مشاغل نوین در حوزه تعاون مثمر ثمر باشد

 دازی و استقرار اندیشکده تعاون، ایجاد کلینیک های مشاوره کسب و کار تعاونی را نیاز امروز برای جویندگان کار دانستوی راه ان

 

 https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-357496 لینک خبر:

  

 

 ودشاندیشکده تعاون افتتاح می

مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه 
 .شونداجتماعی به صورت رسمی افتتاح می

 ۱6:06 - ۱۳۹۹دی  06تاریخ:                                             ۳۹۴۳۴۷۱کد خبر: 

رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع
ه اجتماعی؛ جمهور؛ محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفادی با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس ۷و اندیشکده تعاون، فردا، 

بنیان و توسعه صنایع سازی اقتصاد دانشمحمد کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ
 .شودنرم و خالق برگزار می

تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران )منتا( راهبر نوآوری در بخش تعاون است که بر اساس نیازهای بخش
 .ها و فرآیندهای نوین تأسیس شده استمتناسب با شرایط روز اجتماعی و مدل

گری برای بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همچنین با تسهیلگری میان بخش تعاون و زیستخواهد با تسهیلمنتا می
 .و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهد های بالقوهبوم نوآوری، فرصتزیست

ترین اتاق به عنوان اصلی ۱۳۹۸آذرماه  26نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی در اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم
سازی آن برای استفاده در کشور تشکیل شده وهای موفق جهانی و بومیفکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگ

 .است

 /3943471https://iqna.ir/fa/print لینک خبر:
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 ودشاندیشکده تعاون افتتاح می

مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه 
 .شونداجتماعی به صورت رسمی افتتاح می

 ۱6:06 - ۱۳۹۹دی  06تاریخ:                                             ۳۹۴۳۴۷۱کد خبر: 

رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع
ه اجتماعی؛ جمهور؛ محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفادی با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس ۷و اندیشکده تعاون، فردا، 

بنیان و توسعه صنایع سازی اقتصاد دانشمحمد کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ
 .شودنرم و خالق برگزار می

تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران )منتا( راهبر نوآوری در بخش تعاون است که بر اساس نیازهای بخش
 .ها و فرآیندهای نوین تأسیس شده استمتناسب با شرایط روز اجتماعی و مدل

گری برای بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همچنین با تسهیلگری میان بخش تعاون و زیستخواهد با تسهیلمنتا می
 .و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهد های بالقوهبوم نوآوری، فرصتزیست

ترین اتاق به عنوان اصلی ۱۳۹۸آذرماه  26نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی در اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم
سازی آن برای استفاده در کشور تشکیل شده وهای موفق جهانی و بومیفکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگ

 .است

 /3943471https://iqna.ir/fa/print لینک خبر:
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ایران و اندیشکده تعاون با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛ مرکز نوآوری و توسعه تعاون 
 .افتتاح می شود

 

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران" -پیام ویژه   
 .شونداجتماعی به صورت رسمی افتتاح می

 
عاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ت

وزیر تعاون، کار و رفاه  "محمد شریعتمداری"جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس "سورنا ستاری"دی با حضور  ۷تعاون، فردا 
بنیان و سازی اقتصاد دانشدبیر ستاد فرهنگ "پرویز کرمی"ه اجتماعی و معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفا "محمد کبیری"اجتماعی،

  .توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می شود
نوآوری در بخش تعاون است که بر اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 

 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده است، و مدلمتناسب با شرایط روز اجتماعی
چنین با تسهیل گری بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همخواهد با تسهیل گری میان بخش تعاون و زیستمنتا می

 .دهای بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهبوم نوآوری، فرصتبرای زیست
به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در 

ل یاتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشک
 .شده است

 /su.dpuf1hqBZ5#sthash./528685https://www.specialnews.ir/Fa/News لینک خبر:

 

تعاون ایران و اندیشکده تعاون  با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛ مرکز نوآوری و توسعه
 .افتتاح می شود

 

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران" - کرمان رصد  
 .شوندرفاه اجتماعی به صورت رسمی افتتاح می

 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 

وزیر تعاون، کار و رفاه  "محمد شریعتمداری"جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس "سورنا ستاری"دی با حضور  ۷تعاون، فردا 
بنیان و سازی اقتصاد دانشدبیر ستاد فرهنگ "پرویز کرمی"ر و رفاه اجتماعی و معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کا "محمد کبیری"اجتماعی،

  .توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می شود
نوآوری در بخش تعاون است که بر اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 

 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده استاجتماعی، و مدلمتناسب با شرایط روز 
چنین با تسهیل گری بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همخواهد با تسهیل گری میان بخش تعاون و زیستمنتا می

 .قرار دهدهای بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس بوم نوآوری، فرصتبرای زیست
به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در 

ور تشکیل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کش
 .شده است

 sthash.iNCjVhyh.dpuf/171834online.ir/Fa/News/-https://www.kerman#  لینک خبر:
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گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

 

تعاون ایران و اندیشکده تعاون  با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛ مرکز نوآوری و توسعه
 .افتتاح می شود

 

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران" - کرمان رصد  
 .شوندرفاه اجتماعی به صورت رسمی افتتاح می

 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 

وزیر تعاون، کار و رفاه  "محمد شریعتمداری"جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس "سورنا ستاری"دی با حضور  ۷تعاون، فردا 
بنیان و سازی اقتصاد دانشدبیر ستاد فرهنگ "پرویز کرمی"ر و رفاه اجتماعی و معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کا "محمد کبیری"اجتماعی،

  .توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می شود
نوآوری در بخش تعاون است که بر اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 

 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده استاجتماعی، و مدلمتناسب با شرایط روز 
چنین با تسهیل گری بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همخواهد با تسهیل گری میان بخش تعاون و زیستمنتا می

 .قرار دهدهای بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس بوم نوآوری، فرصتبرای زیست
به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در 

ور تشکیل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کش
 .شده است

 sthash.iNCjVhyh.dpuf/171834online.ir/Fa/News/-https://www.kerman#  لینک خبر:
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نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛ مرکز 
 .افتتاح می شود

 

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون،  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران" - سیاست و بازاریابی  
 .شوندکار و رفاه اجتماعی به صورت رسمی افتتاح می

 
ط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده به گزارش مرکز رواب

وزیر تعاون، کار و رفاه  "محمد شریعتمداری"جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس "سورنا ستاری"دی با حضور  ۷تعاون، فردا 
بنیان و سازی اقتصاد دانشدبیر ستاد فرهنگ "پرویز کرمی"تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاون امور  "محمد کبیری"اجتماعی،

  .توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می شود
نوآوری در بخش تعاون است که بر اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 

 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده استمتناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل
ا تسهیل گری چنین ببوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همخواهد با تسهیل گری میان بخش تعاون و زیستمنتا می

 .های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهدبوم نوآوری، فرصتبرای زیست
به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در 

ا تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشکیل اتاق فکر بخش تعاون ب
 .شده است

 BddV.dpuf1#sthash.UbA/173385News//https://www.politicalmarketing.ir/Faلینک خبر:  

 

با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛ مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون 
 .افتتاح می شود

 

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران" - ایران پرسمان  
 .شوندرفاه اجتماعی به صورت رسمی افتتاح می

 
و توسعه تعاون ایران و اندیشکده  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری

وزیر تعاون، کار و رفاه  "محمد شریعتمداری"جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس "سورنا ستاری"دی با حضور  ۷تعاون، فردا 
بنیان و د دانشسازی اقتصادبیر ستاد فرهنگ "پرویز کرمی"معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و  "محمد کبیری"اجتماعی،

  .توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می شود
نوآوری در بخش تعاون است که بر اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 

 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده استمتناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل
چنین با تسهیل گری بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همخواهد با تسهیل گری میان بخش تعاون و زیستمنتا می

 .های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهدبوم نوآوری، فرصتبرای زیست
به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت 

یل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشک
 .شده است
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گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

 

با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛ مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون 
 .افتتاح می شود

 

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران" - ایران پرسمان  
 .شوندرفاه اجتماعی به صورت رسمی افتتاح می

 
و توسعه تعاون ایران و اندیشکده  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری

وزیر تعاون، کار و رفاه  "محمد شریعتمداری"جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس "سورنا ستاری"دی با حضور  ۷تعاون، فردا 
بنیان و د دانشسازی اقتصادبیر ستاد فرهنگ "پرویز کرمی"معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و  "محمد کبیری"اجتماعی،

  .توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می شود
نوآوری در بخش تعاون است که بر اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 

 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده استمتناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل
چنین با تسهیل گری بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همخواهد با تسهیل گری میان بخش تعاون و زیستمنتا می

 .های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهدبوم نوآوری، فرصتبرای زیست
به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت 

یل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشک
 .شده است
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 شودیشکده تعاون افتتاح میرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندم

ورت مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ص
  .شودرسمی افتتاح می

 

فردا  ، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون،کار و رفاه اجتماعیتعاون،به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت 
شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،محمد کبیری  محمد  جمهور،رئیس فناوری و علمی معاون «ستاری سورنا» حضور با دی  ۷یکشنبه 

الق برگزار بنیان و توسعه صنایع نرم و خسازی اقتصاد دانشوزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگ  معاون امور تعاون
 .شودمی

اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  بر که است تعاون بخش در نوآوری راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 
 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده استمتناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل

چنین با تسهیل گری برای بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همزیست خواهد با تسهیل گری میان بخش تعاون ومنتا می
 .های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهدبوم نوآوری، فرصتزیست

به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26نشگاهی در اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دا
یل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشک

 .شده است

 trdp1http://fna.ir/fلینک خبر:  

  

 
ا حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛ مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون ب

 .افتتاح می شود

 

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران" - آریا بانو  
 .شونداجتماعی به صورت رسمی افتتاح می

 
و توسعه تعاون ایران و اندیشکده  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری

وزیر تعاون، کار و رفاه  "محمد شریعتمداری"جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس "سورنا ستاری"دی با حضور  ۷تعاون، فردا 
بنیان و د دانشسازی اقتصادبیر ستاد فرهنگ "پرویز کرمی"معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و  "محمد کبیری"اجتماعی،

  .توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می شود
نوآوری در بخش تعاون است که بر اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 

 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده استمتناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل
چنین با تسهیل گری بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همخواهد با تسهیل گری میان بخش تعاون و زیستمنتا می

 .های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهدبوم نوآوری، فرصتبرای زیست
به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت 

یل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشک
 .شده است
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گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

 
ا حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛ مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون ب

 .افتتاح می شود

 

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران" - آریا بانو  
 .شونداجتماعی به صورت رسمی افتتاح می

 
و توسعه تعاون ایران و اندیشکده  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری

وزیر تعاون، کار و رفاه  "محمد شریعتمداری"جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس "سورنا ستاری"دی با حضور  ۷تعاون، فردا 
بنیان و د دانشسازی اقتصادبیر ستاد فرهنگ "پرویز کرمی"معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و  "محمد کبیری"اجتماعی،

  .توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می شود
نوآوری در بخش تعاون است که بر اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 

 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده استمتناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل
چنین با تسهیل گری بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همخواهد با تسهیل گری میان بخش تعاون و زیستمنتا می

 .های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهدبوم نوآوری، فرصتبرای زیست
به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت 

یل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشک
 .شده است
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با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛ مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون 
 .افتتاح می شود

 

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران" - خوزستانپیام   
 .شوندرفاه اجتماعی به صورت رسمی افتتاح می

 
نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز

وزیر تعاون، کار و رفاه  "محمد شریعتمداری"جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس "سورنا ستاری"دی با حضور  ۷تعاون، فردا 
بنیان و ی اقتصاد دانشسازدبیر ستاد فرهنگ "پرویز کرمی"معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و  "محمد کبیری"اجتماعی،

  .توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می شود
نوآوری در بخش تعاون است که بر اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 

 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده استمتناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل
چنین با تسهیل گری بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همخواهد با تسهیل گری میان بخش تعاون و زیستنتا میم

 .های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهدبوم نوآوری، فرصتبرای زیست
به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در  اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان

یل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشک
 .شده است
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 شودمرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون افتتاح می

 ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۹دی  6شنبه 

 

مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه  -نا( تهران )پا
  .شوداجتماعی به صورت رسمی افتتاح می

دی با حضور  ۷عاون، فردا یکشنبه کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تبه گزارش وزارت تعاون،
جمهور، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،محمد کبیری معاون امور تعاون معاون علمی و فناوری رئیس «سورنا ستاری»

 .شودخالق برگزار می بنیان و توسعه صنایع نرم وسازی اقتصاد دانشوزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگ

راهبر نوآوری در بخش تعاون است که بر اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 
 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده استمتناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل

چنین با تسهیل گری بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همو زیست خواهد با تسهیل گری میان بخش تعاونمنتا می
 .های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهدبوم نوآوری، فرصتبرای زیست

به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در 
یل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشک

 .ده استش

 /1149879http://pana.ir/news لینک خبر:
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 شودمرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون افتتاح می

 ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۹دی  6شنبه 

 

مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه  -نا( تهران )پا
  .شوداجتماعی به صورت رسمی افتتاح می

دی با حضور  ۷عاون، فردا یکشنبه کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تبه گزارش وزارت تعاون،
جمهور، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،محمد کبیری معاون امور تعاون معاون علمی و فناوری رئیس «سورنا ستاری»

 .شودخالق برگزار می بنیان و توسعه صنایع نرم وسازی اقتصاد دانشوزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگ

راهبر نوآوری در بخش تعاون است که بر اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 
 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده استمتناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل

چنین با تسهیل گری بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همو زیست خواهد با تسهیل گری میان بخش تعاونمنتا می
 .های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهدبوم نوآوری، فرصتبرای زیست

به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در 
یل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشک

 .ده استش

 /1149879http://pana.ir/news لینک خبر:
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با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛ مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون 
 افتتاح می شود 

و رفاه اجتماعی به  با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران"
 .شوندصورت رسمی افتتاح می

اجتماعی،  رفاه و کار تعاون، وزارت رسانی اطالع و عمومی روابط مرکز  نقل ازبه  خبرداغ گزارشبه 
 سورنا" حضور با دی  ۷آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون، فردا 

وزیر تعاون، کار و رفاه  "شتتتریعتمداری محمد"  جمهور،رئیس فناوری و علمی معاون "ستتتتاری
 "کرمی پرویز" و اجتماعی رفاه و کار ، تعاون وزارت  معاون امور تعاون "محمد کبیری"اجتماعی،

 .بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می شودسازی اقتصاد دانشفرهنگ ستاد دبیر

است که بر اساس نیازهای  تعاون بخش در نوآوری راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 
 .رآیندهای نوین تاسیس شده استها و فبخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه متناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل

چنین با تسهیل گری بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همخواهد با تسهیل گری میان بخش تعاون و زیستمنتا می 
 .های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهدبوم نوآوری، فرصتبرای زیست

به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در 
یل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشک

 .ده استش

 /873670https://khabaredagh.ir/fa/printلینک خبر:  

  

 
 شود ده تعاون افتتاح میمرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشک

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به « اندیشکده تعاون»و « مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران»
 .شوندصورت رسمی افتتاح می

ه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران رسانی وزارت تعاون، کار و رفاروابط عمومی و اطالع مرکز به گزارش ایلنا به نقل از
وزیر تعاون، کار و رفاه « محمد شریعتمداری»جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس« سورنا ستاری»دی با حضور  ۷و اندیشکده تعاون، فردا 

بنیان و سازی اقتصاد دانشدبیر ستاد فرهنگ« ویز کرمیپر»معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و « محمد کبیری»اجتماعی، 
 .شودتوسعه صنایع نرم و خالق برگزار می

که بر اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  است تعاون بخش در نوآوری راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 
 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده استمتناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل

گری برای چنین با تسهیلبوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همگری میان بخش تعاون و زیستخواهد با تسهیلمنتا می
 .های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهدم نوآوری، فرصتبوزیست

ترین به عنوان اصلی ۱۳۹۸آذرماه  26اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در 
سازی آن برای استفاده در کشور تشکیل ارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومیاتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تج

 .شده است
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 شود ده تعاون افتتاح میمرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشک

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به « اندیشکده تعاون»و « مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران»
 .شوندصورت رسمی افتتاح می

ه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران رسانی وزارت تعاون، کار و رفاروابط عمومی و اطالع مرکز به گزارش ایلنا به نقل از
وزیر تعاون، کار و رفاه « محمد شریعتمداری»جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس« سورنا ستاری»دی با حضور  ۷و اندیشکده تعاون، فردا 

بنیان و سازی اقتصاد دانشدبیر ستاد فرهنگ« ویز کرمیپر»معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و « محمد کبیری»اجتماعی، 
 .شودتوسعه صنایع نرم و خالق برگزار می

که بر اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  است تعاون بخش در نوآوری راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 
 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده استمتناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل

گری برای چنین با تسهیلبوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همگری میان بخش تعاون و زیستخواهد با تسهیلمنتا می
 .های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهدم نوآوری، فرصتبوزیست

ترین به عنوان اصلی ۱۳۹۸آذرماه  26اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در 
سازی آن برای استفاده در کشور تشکیل ارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومیاتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تج

 .شده است
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  2۹66۵6۳ :خبر کد

  ۱۸:۱۱ - ۱۳۹۹دی  06 :تاریخ انتشار

  تعاون و اشتغال  «اجتماعی

 افتتاح مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون 

حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون به صورت رسمی افتتاح با  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران"
 شود.می

؛ به نقل از روابط عمومی و اطالع رسانی خبرگزاری صدا و سیمابه گزارش 
وسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و ت

معاون  "سورنا ستاری"دی با حضور  ۷تعاون ایران و اندیشکده تعاون، فردا 
وزیر تعاون، کار و رفاه  "محمد شریعتمداری"جمهور، علمی و فناوری رئیس

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه  "محمد کبیری"اجتماعی، 
بنیان و نشسازی اقتصاد دادبیر ستاد فرهنگ "پرویز کرمی"اجتماعی و 

 شود.توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می

 تعاون بخش در نوآوری راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 
 متناسب توسعه و نوآوری برای کشور تعاون بخش هاینیاز اساس بر که است

 .است شده تاسیس نوین هایفرآیند و هامدل و اجتماعی، روز شرایط با

چنین با تسهیل گری برای خش تعاون کمک کند و همب توانمندی به کشور، نوآوری بومزیست و تعاون بخش میان گری تسهیل با خواهدمی منتا
اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان  های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهد.بوم نوآوری، فرصتزیست

ترین اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب به عنوان اصلی ۱۳۹۸آذرماه  26وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در 
 شده است.های موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشکیل جهانی و استفاده از الگو

 /CRjn00https://www.iribnews.ir لینک خبر:

  

 
با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛ مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون 

  وزارت رفاهافتتاح می شود 

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران" -نسیم گیالن   
 .شوندرفاه اجتماعی به صورت رسمی افتتاح می

 
شکده به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندی

وزیر تعاون، کار و رفاه  "محمد شریعتمداری"جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس "سورنا ستاری"دی با حضور  ۷تعاون، فردا 
بنیان و سازی اقتصاد دانشدبیر ستاد فرهنگ "پرویز کرمی"معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و  "کبیریمحمد "اجتماعی،

 .توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می شود
رای نوآوری و توسعه کشور ب تعاون بخش نیازهای اساس بر که است تعاون بخش در نوآوری راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 

 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده استمتناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل
چنین با تسهیل گری بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همخواهد با تسهیل گری میان بخش تعاون و زیستمنتا می

 .ر حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهدهای بالقوه و بالفعل دبوم نوآوری، فرصتبرای زیست
به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در 

جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشکیل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق 
 .شده است
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با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛ مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون 

  وزارت رفاهافتتاح می شود 

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران" -نسیم گیالن   
 .شوندرفاه اجتماعی به صورت رسمی افتتاح می

 
شکده به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندی

وزیر تعاون، کار و رفاه  "محمد شریعتمداری"جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس "سورنا ستاری"دی با حضور  ۷تعاون، فردا 
بنیان و سازی اقتصاد دانشدبیر ستاد فرهنگ "پرویز کرمی"معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و  "کبیریمحمد "اجتماعی،

 .توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می شود
رای نوآوری و توسعه کشور ب تعاون بخش نیازهای اساس بر که است تعاون بخش در نوآوری راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 

 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده استمتناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل
چنین با تسهیل گری بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همخواهد با تسهیل گری میان بخش تعاون و زیستمنتا می

 .ر حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهدهای بالقوه و بالفعل دبوم نوآوری، فرصتبرای زیست
به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در 

جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشکیل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق 
 .شده است
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 با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر کار؛

 مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون افتتاح می شود

 

ورت مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ص
 .شوندرسمی افتتاح می

به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون،  بازاربه گزارش 
ر و رفاه اجتماعی، محمد کبیری تعاون، کا وزیر شریعتمداری محمد  جمهور، فردا هفت دی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس

بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق سازی اقتصاد دانشو رفاه اجتماعی و پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگ کار تعاون، وزارت  معاون امور تعاون
 .برگزار می شود

نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه راهبر نوآوری در بخش تعاون است که بر اساس  _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 
 .ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده استمتناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل

چنین با تسهیل گری بوم نوآوری کشور، به توانمندی بخش تعاون کمک کند و همخواهد با تسهیل گری میان بخش تعاون و زیستمنتا می
 .تعاونی کشور را در دسترس قرار دهد بازارهای بالقوه و بالفعل در حوزه و صتبوم نوآوری، فربرای زیست

به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در 
ش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشکیل اتاق فکر بخ
  .شده است

  ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹دی  6
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رفاه ، کار و وزیر تعاونمرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و 

  .به صورت رسمی افتتاح می شود اجتماعی

 

 

حضور  با دی  ۷اون، فردا یکشنبه به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا ، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تع
کبیری معاون امور  ، محمدرفاه اجتماعی، کار و وزیر تعاون محمد شریعتمداری  معاون علمی و فناوری رئیس جمهور،« سورنا ستاری»

 .شوددبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می پرویز کرمی، کار و رفاه اجتماعی و  وزارت تعاون  تعاون
است که بر اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  بخش تعاون در نوآوری راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 

 متناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده است

به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26ندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در ا
یل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشک

 .شده است
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رفاه ، کار و وزیر تعاونمرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و 

  .به صورت رسمی افتتاح می شود اجتماعی

 

 

حضور  با دی  ۷اون، فردا یکشنبه به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا ، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تع
کبیری معاون امور  ، محمدرفاه اجتماعی، کار و وزیر تعاون محمد شریعتمداری  معاون علمی و فناوری رئیس جمهور،« سورنا ستاری»

 .شوددبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق برگزار می پرویز کرمی، کار و رفاه اجتماعی و  وزارت تعاون  تعاون
است که بر اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه  بخش تعاون در نوآوری راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران 

 متناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل ها و فرآیندهای نوین تاسیس شده است

به عنوان اصلی ترین  ۱۳۹۸آذرماه  26ندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در ا
یل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشک

 .شده است
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 مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون افتتاح می شود

  با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛

  نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون افتتاح می شودمرکز 

با حضور  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران"
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه 

ا حضور معاون علمی . بشونداجتماعی به صورت رسمی افتتاح می
ن کار و رفاه اجتماعی ؛ مرکز نوآوری و رئیس جمهور و وزیر تعاو

 توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون افتتاح می شود

 وبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار 
رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و 

 معاون "ستاری سورنا" حضور با  دی ۷اندیشکده تعاون، امروز 
وزیر تعاون،  "شریعتمداری محمد"  جمهور،رئیس فناوری و علمی

 وزارت  معاون امور تعاون "محمد کبیری"کار و رفاه اجتماعی،
 ستاد دبیر "کرمی پرویز" و اجتماعی رفاه و کار ، تعاون

بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق برگزار سازی اقتصاد دانشفرهنگ
 نوآوری راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران . می شود

اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای  بر که است تعاون بخش در
ها و نوآوری و توسعه متناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل

خواهد با تسهیل گری منتا می .فرآیندهای نوین تاسیس شده است
ور، به توانمندی بخش بوم نوآوری کشمیان بخش تعاون و زیست

بوم نوآوری، چنین با تسهیل گری برای زیستتعاون کمک کند و هم
های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در فرصت

به  ۱۳۹۸ آذرماه 26اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در . دسترس قرار دهد
ای استفاده عنوان اصلی ترین اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن بر

  ت.در کشور تشکیل شده اس
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 مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون افتتاح می شود

  با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ؛

  نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون افتتاح می شودمرکز 

با حضور  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران"
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه 

ا حضور معاون علمی . بشونداجتماعی به صورت رسمی افتتاح می
ن کار و رفاه اجتماعی ؛ مرکز نوآوری و رئیس جمهور و وزیر تعاو

 توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون افتتاح می شود

 وبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار 
رفاه اجتماعی، آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و 

 معاون "ستاری سورنا" حضور با  دی ۷اندیشکده تعاون، امروز 
وزیر تعاون،  "شریعتمداری محمد"  جمهور،رئیس فناوری و علمی

 وزارت  معاون امور تعاون "محمد کبیری"کار و رفاه اجتماعی،
 ستاد دبیر "کرمی پرویز" و اجتماعی رفاه و کار ، تعاون

بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق برگزار سازی اقتصاد دانشفرهنگ
 نوآوری راهبر _منتا –مرکر نوآوری و توسعه تعاون ایران . می شود

اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای  بر که است تعاون بخش در
ها و نوآوری و توسعه متناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل

خواهد با تسهیل گری منتا می .فرآیندهای نوین تاسیس شده است
ور، به توانمندی بخش بوم نوآوری کشمیان بخش تعاون و زیست

بوم نوآوری، چنین با تسهیل گری برای زیستتعاون کمک کند و هم
های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در فرصت

به  ۱۳۹۸ آذرماه 26اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در . دسترس قرار دهد
ای استفاده عنوان اصلی ترین اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن بر

  ت.در کشور تشکیل شده اس
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  :معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بار شکست اندیشکده تعاون افتتاح شد/ برگزاری اولین  2۶پس از 
ون دهه مجمع الکترونیکی تعاون/ فاز دوم سامانه جامع هوشمند تعا

 فجر افتتاح می شود 

محمد کبیری گفت: برای افتتاح اندیشکده تعاون و مرکز نوآوری توسعه تعاون 
  .بار شکست خوردیم اما باز تالش کردیم تا اینکه باالخره موفق شدیم 26

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح اندیشکده تعاون و مرکز نوآوری توسعه تعاون  کبیری، محمدبه گزارش برنا؛ 
گفت: امروز به منظور برگزاری آیین افتتاحیه منتا و افتتاح رسمی اندیشکده تعاون دور هم جمع شدیم، اگرچه اندیشکده تعاون مدتی ست 

ی آغاز کرده و خروجی بسیار خوبی داشته اما امروز در ساختمان مرکز نوآوری جمع شدیم تا این اندیشکده را صورت غیررسمفعالیت خود را به
 .به صورت رسمی افتتاح کنیم و شاهد دستاوردهای خوبی باشیم

نه روزی و یکساله همکاران او افزود: آنچه امروز می بینیم بابت عنایت خداوند متعال، راهبری آقای شریعتمداری؛ وزیر کار و حاصل تالش شبا
 .در وزارت تعاون است

کبیری تصریح کرد: بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت تعاون، اعضای هیات مدیره هر دو مجموعه یک کار گروهی بسیار خوبی انجام دادند که 
عاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و تاکنون نداشتیم و همکاری آنها باعث شد زیست بوم بخش تعاون متولد شود که انشاهلل با همکاری م

 .شکوفایی مسیر توسعه تعاون را بیش از بیش سرعت ببخشیم

یکرد اصلی او افزود: تغییر صبوری، استمرار در کار و توکل به خدا را می طلبد ما در دوره اخیر با دستورات وزیر کار و رویه ای که داشتیم، دو رو
ولین رویکرد توسعه دولت الکترونیک بود که علی رغم همه اتفاقات خوب و بد، توانستیم سامانه بخش در بخش تعاون را دنبال کردیم که ا

 .هوشمند تعاون را راه اندازی کنیم تا تعاونی ها در اتاق شیشه ای قرار بگیرند و اعتماد از دست رفته مردم احیا شود
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 افتتاح شد  "متنا"

ر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون علمی و فناوری رئیس امروز با حضو "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران"
 .جمهور به صورت رسمی افتتاح شد

  به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،

 محمد"جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس "سورنا ستاری"مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون، با حضور 
 دبیر "کرمی پرویز" و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تعاون امور معاون "کبیری محمد" اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزیر "شریعتمداری

 . شد برگزار خالق و نرم صنایع توسعه و بنیاندانش اقتصاد سازیفرهنگ ستاد
 

های بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه ر نوآوری در بخش تعاون است که بر اساس نیازراهب _منتا – ایران تعاون توسعه و نوآوری مرکر
 های نوین تاسیس شده است.ها و فرآیندمتناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل

 
چنین با تسهیل گری بخش تعاون کمک کند و هم بوم نوآوری کشور، به توانمندیخواهد با تسهیل گری میان بخش تعاون و زیستمی "منتا"

 های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهد.بوم نوآوری، فرصتبرای زیست
 

ترین اصلی به عنوان ۱۳۹۸آذرماه  26اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در 
های موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشکیل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگو

 شده است.
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 افتتاح شد  "متنا"

ر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون علمی و فناوری رئیس امروز با حضو "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران"
 .جمهور به صورت رسمی افتتاح شد

  به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،

 محمد"جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس "سورنا ستاری"مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و اندیشکده تعاون، با حضور 
 دبیر "کرمی پرویز" و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تعاون امور معاون "کبیری محمد" اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزیر "شریعتمداری

 . شد برگزار خالق و نرم صنایع توسعه و بنیاندانش اقتصاد سازیفرهنگ ستاد
 

های بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعه ر نوآوری در بخش تعاون است که بر اساس نیازراهب _منتا – ایران تعاون توسعه و نوآوری مرکر
 های نوین تاسیس شده است.ها و فرآیندمتناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدل

 
چنین با تسهیل گری بخش تعاون کمک کند و هم بوم نوآوری کشور، به توانمندیخواهد با تسهیل گری میان بخش تعاون و زیستمی "منتا"

 های بالقوه و بالفعل در حوزه و بازار تعاونی کشور را در دسترس قرار دهد.بوم نوآوری، فرصتبرای زیست
 

ترین اصلی به عنوان ۱۳۹۸آذرماه  26اندیشکده تعاون نیز طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در 
های موفق جهانی و بومی سازی آن برای استفاده در کشور تشکیل اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگو

 شده است.
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 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛ 

میلیارد تومانی معاونت رئیس جمهور به اندیشکده تعاون/ دولت را  ۳0ها/ کمک درصد به تعاونی 12اختصاص خط اعتباری با نرخ 
 دهیم قوی تحویل می

میلیارد تومان به توسعه فعالیت مراکز نوآوری در تهران و شهرستان  ۳0کمک معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری محمد شریعتمداری گفت: با
  .ها اختصاص یافته است

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح اندیشکده تعاون و مرکز نوآوری توسعه تعاون که به همت  به گزارش برنا؛
فت: بسیار خوشحالیم در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم و امروز اندیشکده تعاون و گ مد کبیری، معاون تعاون وزارت کار راه اندازی شد،مح

 .مرکز نوآوری توسعه تعاون را افتتاح می کنیم

فناوری ریاست  و علمی معاون ورنا ستاری،او افزود: حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی از جمله محمد پورابراهیمی و مهدی عیسی زاده و س
 .گرفت اوج بنیان دانش های شرکت فعالیت ستاری  جمهوری نشان از اهمیت این موضوع دارد مخصوصا اینکه در دوره مدیریت

تقالل اقتصادی کند و تامین اسشریعتمداری تصریح کرد: قانون اساسی ساختار اقتصادی ایران را به بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می
 .جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت را ناشی از فعالیت تعاونی می داند

آید نمره قبولی نداریم و کماکان شاهد تمرکز ثروت با وجود همه تالش هایی که انجام شده به نظر می :وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد
 .مای بزرگ فعالیت میکنددر جمع خاصی هستیم و دولت به عنوان کارفر

  :بیشتر بخوانید

  ها صورت گیرد درصد ساخت و سازها باید برمبنای تعاونی ۵0ای به خصوصی سازی دارد/ ویژهدولت در سال پایانی خود توجه 

  میلیون نفر، تولید کننده محصوالت مشاغل خانگی  ۳شیوه نامه استقرار مسیر استانداردسازی مشاغل خانگی تدوین شد/ بیش از
   هستند

ی ها شریعتمداری عنوان کرد: فرهنگ اقتصاد ایران به تعاونی نزدیک تر است بنابراین امیدوارم در روزهای باقی مانده دولت، مسیر تقویت تعاون
 .را ادامه دهیم تا با اوج قدرت به دولت بعدی واگذار شود

 .توسعه پیدا خواهد کردمرکز  22مرکز اندیشکده تشکیل شده و انشااهلل تا  ۱۱او افزود: درحال حاضر 

ورت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معموال افتتاح روز آغاز فعالیت یک نهاد است اما اندیشکده فعالیت خود را آغاز کرده و فقط به ص
 .رسمی افتتاح می شود

که در نوآوری  "منتا"کند یکی ی تعاونی ها باز میاو ادامه داد: امروز دو کار بسیار مهم در حوزه تعاون رقم می خورد که افق جدیدی را پیش رو
کند یکی هم اندیشکده تعاون که با کمک جهاد دانشگاهی تاسیس شده و در یازده بخشی و توسعه فعالیت تعاونی های نوآورانه به ما کمک می

 .کندنقطه افزایش پیدا می 22کشور در حال فعالیت است و تا پایان سال تعدان آن به  نقطه

مالیانی در این مرکز حضور  پنجره واحد به وجود آمده که سازمان تامین اجتماعی، بانک توسعه تعاون و بخش ریعتمداری گفت: در این مرکزش
 ها ارایه دهنددارند تا خدمات ویژه ای به تعاونی

ی ها قرار گرفته و همچنین با کمک سورنا ستاری، درصد در اختیار تعاون ۱2خط اعتباری با نرخ  :وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد
 .میلیارد تومان به توسعه فعالیت مراکز نوآوری در تهران و شهرستان ها اختصاص یافته است ۳0 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
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آید نمره قبولی نداریم و کماکان شاهد تمرکز ثروت با وجود همه تالش هایی که انجام شده به نظر می :وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد
 .مای بزرگ فعالیت میکنددر جمع خاصی هستیم و دولت به عنوان کارفر

  :بیشتر بخوانید

  ها صورت گیرد درصد ساخت و سازها باید برمبنای تعاونی ۵0ای به خصوصی سازی دارد/ ویژهدولت در سال پایانی خود توجه 

  میلیون نفر، تولید کننده محصوالت مشاغل خانگی  ۳شیوه نامه استقرار مسیر استانداردسازی مشاغل خانگی تدوین شد/ بیش از
   هستند

ی ها شریعتمداری عنوان کرد: فرهنگ اقتصاد ایران به تعاونی نزدیک تر است بنابراین امیدوارم در روزهای باقی مانده دولت، مسیر تقویت تعاون
 .را ادامه دهیم تا با اوج قدرت به دولت بعدی واگذار شود

 .توسعه پیدا خواهد کردمرکز  22مرکز اندیشکده تشکیل شده و انشااهلل تا  ۱۱او افزود: درحال حاضر 

ورت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معموال افتتاح روز آغاز فعالیت یک نهاد است اما اندیشکده فعالیت خود را آغاز کرده و فقط به ص
 .رسمی افتتاح می شود

که در نوآوری  "منتا"کند یکی ی تعاونی ها باز میاو ادامه داد: امروز دو کار بسیار مهم در حوزه تعاون رقم می خورد که افق جدیدی را پیش رو
کند یکی هم اندیشکده تعاون که با کمک جهاد دانشگاهی تاسیس شده و در یازده بخشی و توسعه فعالیت تعاونی های نوآورانه به ما کمک می

 .کندنقطه افزایش پیدا می 22کشور در حال فعالیت است و تا پایان سال تعدان آن به  نقطه

مالیانی در این مرکز حضور  پنجره واحد به وجود آمده که سازمان تامین اجتماعی، بانک توسعه تعاون و بخش ریعتمداری گفت: در این مرکزش
 ها ارایه دهنددارند تا خدمات ویژه ای به تعاونی

ی ها قرار گرفته و همچنین با کمک سورنا ستاری، درصد در اختیار تعاون ۱2خط اعتباری با نرخ  :وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد
 .میلیارد تومان به توسعه فعالیت مراکز نوآوری در تهران و شهرستان ها اختصاص یافته است ۳0 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
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ای کبیری در آئین افتتاح اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون : سامانه جامع هوشمند بخش تعاون به اتاق شیشه 

 تبدیل شده است 

 

 2۳0نامه خط اعتباری انعقاد تفاهمظهر امروز مراسم افتتاحیه اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون و همچنین  -نسیم گیالن   
، میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاون با حضورمحمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمدرضا پورابراهیمی رییس سورنا ستاری معاون علمی رییس جمهور، محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
کبیری در این مراسم با بیان اینکه این مرکزنتیجه . زاده رییس کمسیون اجتماعی مجلس برگزار شدکمیسیون اقتصادی مجلس و مهدی عیسی

مدت توانستیم یک کار گروهی موفق با همکاری اعضای بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و.. بوده اظهار کرد: طی این 
  . ای شده که اعتماد مردم را مجدد احیا کرده استسامانه جامع هوشمند بخش تعاون را راه اندازی کنیم و حاال این بخش تبدیل به اتاق شیشه

به وقوع پیوست، ترین نقاط عطف آن ها رویکرد دوم ما بود که امروز یکی از اصلیوی با بیان اینکه توسعه نوآوری و حمایت هدفمند از تعاونی
 افزود: با همکاری جهاد دانشگاهی توانستیم شبکه بزرگی از اساتید دانشگاهی تشکیل دهیم تا در نهایت یک اتاق فکر بزرگی را در سطح کشور

ه تسهیالت، مشاوره ها اعم از ارائمعاون وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی با بیان اینکه توانستیم پنجره واحد خدمات برای تعاونی. داشته باشیم
ها ارائه دهیم، گفت: امکان ایجاد های حقوقی و پیشخوان دولت ایجاد کنیم و این خدمات را به تعاونیهای ارزی، مشاورهتعلیم اجتماعی، آموزش

یم تا در نهایت فعالیت ها دنبال کردهای آنالین و حضور استارت اپها را از طریق آموزشهای خطرپذیر را ممکن و توانمندسازی تعاونیصندوق
 .های جدیدی در بحث توسعه دولت الکترونیک به وجود آمد

ک کبیری تصریح کرد: برگزاری اولین مجمع الکترونیکی بخش تعاون موفقیت آمیز بود که در آینده توسعه پیدا خواهد کرد و در حال حاضر با کم
 .کردیمهای دانش بنیان اولین شتاب دهنده بخش تعاون را مستقر شرکت

ها باال او با بیان اینکه زیست بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون با کمک همه متولد شد و کار خود را آغاز کرد تا سرعت خدمات رسانی به تعاونی
 .بار تالش کردیم تا باالخره موفق شدیم 26باشد، تصریح کرد: ما برای افتتاح این اندیشکده 

ها کمک میکند اجرایی و عملیاتی شود لس شورای اسالمی درخواست کمک داریم تا مواد قانونی که به تعاونیکبیری ادامه داد: از نمایندگان مج
 .تر اصالح شوندو اگر نیاز به اصالح دارند سریع

 2۳0تباری رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خط اع ای بین وزارت تعاون کار وهمچنین در این مراسم طی تفاهم نامه
 .میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری بخش تعاون ایجاد شد
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ک کبیری تصریح کرد: برگزاری اولین مجمع الکترونیکی بخش تعاون موفقیت آمیز بود که در آینده توسعه پیدا خواهد کرد و در حال حاضر با کم
 .کردیمهای دانش بنیان اولین شتاب دهنده بخش تعاون را مستقر شرکت

ها باال او با بیان اینکه زیست بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون با کمک همه متولد شد و کار خود را آغاز کرد تا سرعت خدمات رسانی به تعاونی
 .بار تالش کردیم تا باالخره موفق شدیم 26باشد، تصریح کرد: ما برای افتتاح این اندیشکده 

ها کمک میکند اجرایی و عملیاتی شود لس شورای اسالمی درخواست کمک داریم تا مواد قانونی که به تعاونیکبیری ادامه داد: از نمایندگان مج
 .تر اصالح شوندو اگر نیاز به اصالح دارند سریع

 2۳0تباری رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خط اع ای بین وزارت تعاون کار وهمچنین در این مراسم طی تفاهم نامه
 .میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری بخش تعاون ایجاد شد
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ای کبیری در آئین افتتاح اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون : سامانه جامع هوشمند بخش تعاون به اتاق شیشه 

 تبدیل شده است 

 

میلیارد  2۳0نامه خط اعتباری ظهر امروز مراسم افتتاحیه اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون و همچنین انعقاد تفاهم -راه ترقی   
تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاون با حضورمحمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سورنا 
ستاری معاون علمی رییس جمهور، محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون 

 .زاده رییس کمسیون اجتماعی مجلس برگزار شداقتصادی مجلس و مهدی عیسی

کبیری در این مراسم با بیان اینکه این مرکزنتیجه یک کار گروهی موفق با همکاری اعضای بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
ای خش تعاون را راه اندازی کنیم و حاال این بخش تبدیل به اتاق شیشهتعاون و.. بوده اظهار کرد: طی این مدت توانستیم سامانه جامع هوشمند ب

ها رویکرد دوم ما بود که امروز یکی وی با بیان اینکه توسعه نوآوری و حمایت هدفمند از تعاونی . شده که اعتماد مردم را مجدد احیا کرده است
اد دانشگاهی توانستیم شبکه بزرگی از اساتید دانشگاهی تشکیل دهیم تا در ترین نقاط عطف آن به وقوع پیوست، افزود: با همکاری جهاز اصلی

معاون وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی با بیان اینکه توانستیم پنجره واحد خدمات  .نهایت یک اتاق فکر بزرگی را در سطح کشور داشته باشیم
های حقوقی و پیشخوان دولت ایجاد کنیم و این خدمات های ارزی، مشاورهموزشها اعم از ارائه تسهیالت، مشاوره تعلیم اجتماعی، آبرای تعاونی
های آنالین و حضور ها را از طریق آموزشهای خطرپذیر را ممکن و توانمندسازی تعاونیها ارائه دهیم، گفت: امکان ایجاد صندوقرا به تعاونی
کبیری تصریح کرد: برگزاری اولین  .بحث توسعه دولت الکترونیک به وجود آمد ها دنبال کردیم تا در نهایت فعالیت های جدیدی دراستارت اپ

های دانش بنیان اولین مجمع الکترونیکی بخش تعاون موفقیت آمیز بود که در آینده توسعه پیدا خواهد کرد و در حال حاضر با کمک شرکت

نوآوری و فناوری بخش تعاون با کمک همه متولد شد و کار خود را آغاز او با بیان اینکه زیست بوم  . شتاب دهنده بخش تعاون را مستقر کردیم
کبیری . بار تالش کردیم تا باالخره موفق شدیم 26ها باال باشد، تصریح کرد: ما برای افتتاح این اندیشکده کرد تا سرعت خدمات رسانی به تعاونی

ها کمک میکند اجرایی و عملیاتی شود و اگر تا مواد قانونی که به تعاونی ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخواست کمک داریم
 . تر اصالح شوندنیاز به اصالح دارند سریع

 2۳0رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خط اعتباری  ای بین وزارت تعاون کار وهمچنین در این مراسم طی تفاهم نامه
  .کت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری بخش تعاون ایجاد شدمیلیارد تومانی برای شر
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نوآوری و فناوری بخش تعاون با کمک همه متولد شد و کار خود را آغاز او با بیان اینکه زیست بوم  . شتاب دهنده بخش تعاون را مستقر کردیم
کبیری . بار تالش کردیم تا باالخره موفق شدیم 26ها باال باشد، تصریح کرد: ما برای افتتاح این اندیشکده کرد تا سرعت خدمات رسانی به تعاونی

ها کمک میکند اجرایی و عملیاتی شود و اگر تا مواد قانونی که به تعاونی ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخواست کمک داریم
 . تر اصالح شوندنیاز به اصالح دارند سریع

 2۳0رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خط اعتباری  ای بین وزارت تعاون کار وهمچنین در این مراسم طی تفاهم نامه
  .کت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری بخش تعاون ایجاد شدمیلیارد تومانی برای شر
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میلیارد تومانی ۳0خبر داد: کمک  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران "شریعتمداری در آیین افتتاح

  وزارت رفاهمعاونت علمی و فرهنگی ریاست جمهوری به منتا 

 

میلیارد ۳0از کمک  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران  "تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین افتتاحوزیر  -یران پرسمان ا
 .تومانی معاونت علمی و فرهنگی ریاست جمهوری به منتا خبر داد

 توسعه و نوآوری مرکز افتتاح آیین در "اری محمد شریعتمد"به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
 مهدی" و "ابراهیمی پور رضا محمد" جمهوری،معاون علمی و فناوری رئیس "نا ستاریسور و اندیشکده تعاون که با حضور _منتا_ ایران تعاون
 رفاه و کار تعاون، وزارت معاون امور تعاون "محمد کبیری"های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسالمی، کمیسیون روسای "زاده عیسی

رئیس جهاد دانشگاهی  "حمید رضا طیبی"بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق و سازی اقتصاد دانشفرهنگ ستاد دبیر "کرمی پرویز" ، اجتماعی
  . اریخی قرار داریم و اندیشکده تعاون و مرکز نوآوری توسعه تعاون را افتتاح می کنیمبرگزار شد گفت: امروز در یک نقطه عطف ت

میلیارد تومان خط اعتباری برای فعالیت تعاون های دانش بنیان این مراکز خبر داد و گفت:  2۳0وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص 
میلیارد تومان کمک از سوی معاونت علمی  ۳0تومان برای شهرستان ها و اندیشکده ،جمعا  میلیارد ۱0میلیارد تومان برای حمایت از منتا،  20

وی افزود: حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسالمی نشان  و فرهنگی ریاست جمهوری اختصاص یافت
 . شرکت های دانش بنیان اوج گرفتاز اهمیت این موضوع دارد و در دوره مدیریت دکتر ستاری فعالیت 

کند و تامین استقالل شریعتمداری با بیان اینکه قانون اساسی ساختار اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می
تالش هایی که انجام شده اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت را ناشی از فعالیت تعاونی می داند خاطر نشان کرد: با وجود همه 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با  کماکان شاهد تمرکز ثروت در دست گروه خاصی هستیم و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ فعالیت می کند
ور معین کرده که در مراکز کش معاون امور تعاون، نماینده ویژه برای هفت استان :بیان اینکه فرهنگ اقتصاد ایران به تعاونی نزدیک تر است افزود

ل استان و شهرستان ها فعال باشند و فعالیت بانک توسعه تعاون، معاونت تعاون، معاونت توسعه، فنی حرفه ای ، بهزیستی و همه نهاد های دخی
های دانش بنیان جدید از شرکت ریعتمداری با بیان اینکه منظور از نوسازی تنها حمایتش. را بررسی کنند و زمینه اقدامات اجرائی را فراهم آورند

یان پا تا و شده تشکیل اندیشکده ۱۱ حاضر درحال: افزود وی.نیست خاطر نشان کرد: دانش بنیان کردن تعاونی های موجود نیز برعهده ماست
وز به صورت رسمی افتتاح می وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اندیشکده فعالیت خود را از قبل آغاز کرده و امر. مرکز می رسد 22سال به 

وی با اشاره به فعالیت شرکت های بزرگ تعاونی در دنیا خاطر نشان کرد: تمام فعالیت های شیالت و آبزیان در کشور به صورت تعاونی .  شود
ه باید شرکت های انجام می شود و سایر بخش ها مخصوصا کشاورزی نیز مستعد دانش بنیان شدن هستند و از طرف دیگر مراکز نوآوری توسع

توانند دانش بنیان جدید که با ذوق و اندیشه جوانان فرهیخته تاسیس می شوند را در قالب تعاونی مورد حمایت قرار دهند تا این دو در کنار هم ب
ید استمرار پیدا کند شریعتمداری با بیان اینکه، شفافیت محور اصلی کارهاست و حتما با. فعالیت اقتصادی ایران را به نتیجه مطلوب برسانند

وی با اعالم . تصریح کرد: در گذشته فرایند ثبت تعاونی دو ماه به طول می انجامید اما امروز در سامانه جامع کمتراز یک هفته انجام می شود
ارائه کند ایجاد شده است همه مراکز دانش بنیان و استارتاپ ها  به را ای ویژه خدمات که بتواند ( VIP ) اینکه در بانک توسعه تعاون یک شعبه

تعاونی گفت: همه مراکزی که تسهیل گر فعالیت تعاونی ها در کشور هستند اینجا نماینده دارند و این مرکز می تواند برای راهنمایی و مشاوره به 
 .هایی که مشکل دارند عمل کند
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کند و تامین استقالل شریعتمداری با بیان اینکه قانون اساسی ساختار اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می
تالش هایی که انجام شده اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت را ناشی از فعالیت تعاونی می داند خاطر نشان کرد: با وجود همه 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با  کماکان شاهد تمرکز ثروت در دست گروه خاصی هستیم و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ فعالیت می کند
ور معین کرده که در مراکز کش معاون امور تعاون، نماینده ویژه برای هفت استان :بیان اینکه فرهنگ اقتصاد ایران به تعاونی نزدیک تر است افزود

ل استان و شهرستان ها فعال باشند و فعالیت بانک توسعه تعاون، معاونت تعاون، معاونت توسعه، فنی حرفه ای ، بهزیستی و همه نهاد های دخی
های دانش بنیان جدید از شرکت ریعتمداری با بیان اینکه منظور از نوسازی تنها حمایتش. را بررسی کنند و زمینه اقدامات اجرائی را فراهم آورند

یان پا تا و شده تشکیل اندیشکده ۱۱ حاضر درحال: افزود وی.نیست خاطر نشان کرد: دانش بنیان کردن تعاونی های موجود نیز برعهده ماست
وز به صورت رسمی افتتاح می وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اندیشکده فعالیت خود را از قبل آغاز کرده و امر. مرکز می رسد 22سال به 

وی با اشاره به فعالیت شرکت های بزرگ تعاونی در دنیا خاطر نشان کرد: تمام فعالیت های شیالت و آبزیان در کشور به صورت تعاونی .  شود
ه باید شرکت های انجام می شود و سایر بخش ها مخصوصا کشاورزی نیز مستعد دانش بنیان شدن هستند و از طرف دیگر مراکز نوآوری توسع

توانند دانش بنیان جدید که با ذوق و اندیشه جوانان فرهیخته تاسیس می شوند را در قالب تعاونی مورد حمایت قرار دهند تا این دو در کنار هم ب
ید استمرار پیدا کند شریعتمداری با بیان اینکه، شفافیت محور اصلی کارهاست و حتما با. فعالیت اقتصادی ایران را به نتیجه مطلوب برسانند

وی با اعالم . تصریح کرد: در گذشته فرایند ثبت تعاونی دو ماه به طول می انجامید اما امروز در سامانه جامع کمتراز یک هفته انجام می شود
ارائه کند ایجاد شده است همه مراکز دانش بنیان و استارتاپ ها  به را ای ویژه خدمات که بتواند ( VIP ) اینکه در بانک توسعه تعاون یک شعبه

تعاونی گفت: همه مراکزی که تسهیل گر فعالیت تعاونی ها در کشور هستند اینجا نماینده دارند و این مرکز می تواند برای راهنمایی و مشاوره به 
 .هایی که مشکل دارند عمل کند
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میلیارد تومانی ۳0خبر داد: کمک  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران "شریعتمداری در آیین افتتاح
  وزارت رفاهمعاونت علمی و فرهنگی ریاست جمهوری به منتا 

 

میلیارد تومانی ۳0از کمک  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران  "وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین افتتاح - پیام ویژه
 .منتا خبر دادمعاونت علمی و فرهنگی ریاست جمهوری به 

 توسعه و نوآوری مرکز افتتاح آیین در "محمد شریعتمداری "به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
 مهدی" و "ابراهیمی پور رضا محمد" جمهوری،معاون علمی و فناوری رئیس "نا ستاریسور و اندیشکده تعاون که با حضور _منتا_ ایران تعاون
 رفاه و کار تعاون، وزارت معاون امور تعاون "محمد کبیری"های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسالمی، کمیسیون روسای "زاده عیسی

رئیس جهاد دانشگاهی  "حمید رضا طیبی"بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق و سازی اقتصاد دانشفرهنگ ستاد دبیر "کرمی پرویز" ، اجتماعی
  . زار شد گفت: امروز در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم و اندیشکده تعاون و مرکز نوآوری توسعه تعاون را افتتاح می کنیمبرگ

میلیارد تومان خط اعتباری برای فعالیت تعاون های دانش بنیان این مراکز خبر داد و گفت:  2۳0وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص 
میلیارد تومان کمک از سوی معاونت علمی  ۳0میلیارد تومان برای شهرستان ها و اندیشکده ،جمعا  ۱0مان برای حمایت از منتا، میلیارد تو 20

وی افزود: حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسالمی نشان  و فرهنگی ریاست جمهوری اختصاص یافت
 . در دوره مدیریت دکتر ستاری فعالیت شرکت های دانش بنیان اوج گرفت از اهمیت این موضوع دارد و

کند و تامین استقالل شریعتمداری با بیان اینکه قانون اساسی ساختار اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می
 اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت را ناشی از فعالیت تعاونی می داند خاطر نشان کرد: با وجود همه تالش هایی که انجام شده

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با  اهد تمرکز ثروت در دست گروه خاصی هستیم و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ فعالیت می کندکماکان ش
کشور معین کرده که در مراکز  معاون امور تعاون، نماینده ویژه برای هفت استان :بیان اینکه فرهنگ اقتصاد ایران به تعاونی نزدیک تر است افزود

و شهرستان ها فعال باشند و فعالیت بانک توسعه تعاون، معاونت تعاون، معاونت توسعه، فنی حرفه ای ، بهزیستی و همه نهاد های دخیل استان 
های دانش بنیان جدید ریعتمداری با بیان اینکه منظور از نوسازی تنها حمایت از شرکتش. را بررسی کنند و زمینه اقدامات اجرائی را فراهم آورند

یان پا تا و شده تشکیل اندیشکده ۱۱ حاضر درحال: افزود وی.ست خاطر نشان کرد: دانش بنیان کردن تعاونی های موجود نیز برعهده ماستنی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اندیشکده فعالیت خود را از قبل آغاز کرده و امروز به صورت رسمی افتتاح می . مرکز می رسد 22سال به 

وی با اشاره به فعالیت شرکت های بزرگ تعاونی در دنیا خاطر نشان کرد: تمام فعالیت های شیالت و آبزیان در کشور به صورت تعاونی  . شود
انجام می شود و سایر بخش ها مخصوصا کشاورزی نیز مستعد دانش بنیان شدن هستند و از طرف دیگر مراکز نوآوری توسعه باید شرکت های 

که با ذوق و اندیشه جوانان فرهیخته تاسیس می شوند را در قالب تعاونی مورد حمایت قرار دهند تا این دو در کنار هم بتوانند  دانش بنیان جدید
شریعتمداری با بیان اینکه، شفافیت محور اصلی کارهاست و حتما باید استمرار پیدا کند . فعالیت اقتصادی ایران را به نتیجه مطلوب برسانند

وی با اعالم . در گذشته فرایند ثبت تعاونی دو ماه به طول می انجامید اما امروز در سامانه جامع کمتراز یک هفته انجام می شودتصریح کرد: 
همه مراکز دانش بنیان و استارتاپ ها ارائه کند ایجاد شده است  به را ای ویژه خدمات که بتواند ( VIP ) اینکه در بانک توسعه تعاون یک شعبه

ه مراکزی که تسهیل گر فعالیت تعاونی ها در کشور هستند اینجا نماینده دارند و این مرکز می تواند برای راهنمایی و مشاوره به تعاونی گفت: هم
 .هایی که مشکل دارند عمل کند
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با  اهد تمرکز ثروت در دست گروه خاصی هستیم و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ فعالیت می کندکماکان ش
کشور معین کرده که در مراکز  معاون امور تعاون، نماینده ویژه برای هفت استان :بیان اینکه فرهنگ اقتصاد ایران به تعاونی نزدیک تر است افزود

و شهرستان ها فعال باشند و فعالیت بانک توسعه تعاون، معاونت تعاون، معاونت توسعه، فنی حرفه ای ، بهزیستی و همه نهاد های دخیل استان 
های دانش بنیان جدید ریعتمداری با بیان اینکه منظور از نوسازی تنها حمایت از شرکتش. را بررسی کنند و زمینه اقدامات اجرائی را فراهم آورند

یان پا تا و شده تشکیل اندیشکده ۱۱ حاضر درحال: افزود وی.ست خاطر نشان کرد: دانش بنیان کردن تعاونی های موجود نیز برعهده ماستنی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اندیشکده فعالیت خود را از قبل آغاز کرده و امروز به صورت رسمی افتتاح می . مرکز می رسد 22سال به 

وی با اشاره به فعالیت شرکت های بزرگ تعاونی در دنیا خاطر نشان کرد: تمام فعالیت های شیالت و آبزیان در کشور به صورت تعاونی  . شود
انجام می شود و سایر بخش ها مخصوصا کشاورزی نیز مستعد دانش بنیان شدن هستند و از طرف دیگر مراکز نوآوری توسعه باید شرکت های 

که با ذوق و اندیشه جوانان فرهیخته تاسیس می شوند را در قالب تعاونی مورد حمایت قرار دهند تا این دو در کنار هم بتوانند  دانش بنیان جدید
شریعتمداری با بیان اینکه، شفافیت محور اصلی کارهاست و حتما باید استمرار پیدا کند . فعالیت اقتصادی ایران را به نتیجه مطلوب برسانند

وی با اعالم . در گذشته فرایند ثبت تعاونی دو ماه به طول می انجامید اما امروز در سامانه جامع کمتراز یک هفته انجام می شودتصریح کرد: 
همه مراکز دانش بنیان و استارتاپ ها ارائه کند ایجاد شده است  به را ای ویژه خدمات که بتواند ( VIP ) اینکه در بانک توسعه تعاون یک شعبه

ه مراکزی که تسهیل گر فعالیت تعاونی ها در کشور هستند اینجا نماینده دارند و این مرکز می تواند برای راهنمایی و مشاوره به تعاونی گفت: هم
 .هایی که مشکل دارند عمل کند
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  :شریعتمداری خبر داد

 میلیارد تومانی معاونت علمی و فرهنگی ریاست جمهوری به منتا ۳0کمک 

  20:06 - ۱۳۹۹دی  ۷یکشنبه 

 

عاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین افتتاح مرکز نوآوری و توستتتعه  "وزیر ت
میلیارد تومانی معاونت علمی ۳0از کمک  "اندیشکده تعاون"و  "تعاون ایران 

  .و فرهنگی ریاست جمهوری به منتا خبر داد

ی و اطالع عموم روابط مرکز به نقل از رسانی دولتپایگاه اطالع به گزارش
 آیین در "محمد شتتریعتمداری "تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رستتانی وزارت 

 محمد" جمهوری،رئیس فناوری و علمی معاون "ستاری سورنا اندیشکده تعاون که با حضور و _منتا_ ایران تعاون توسعه و نوآوری مرکز افتتاح
ضا سی مهدی" و "ابراهیمی پور ر سای "زاده عی سیون رو صادی و اجتماعی مجل کمی سالمی،های اقت شورای ا معاون امور  "محمد کبیری"س 

 رضا حمید" و  بنیان و توسعه صنایع نرم و خالقسازی اقتصاد دانشفرهنگ ستاد دبیر "کرمی پرویز" ، اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تعاون
شد گفت: امروز در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم و  "طیبی شگاهی برگزار  سعه تعاون را رئیس جهاد دان شکده تعاون و مرکز نوآوری تو اندی

 . افتتاح می کنیم

صاص   : گفت و داد خبر  میلیارد تومان خط اعتباری برای فعالیت تعاون های دانش بنیان این مراکز 2۳0وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اخت
میلیارد تومان کمک از سوی معاونت علمی  ۳0ن ها و اندیشکده ،جمعا میلیارد تومان برای شهرستا ۱0میلیارد تومان برای حمایت از منتا،  20

 .و فرهنگی ریاست جمهوری اختصاص یافت

وی افزود: حضتور معاون علمی و فناوری ریاستت جمهوری و نمایندگان مجلس شتورای استالمی نشتان از اهمیت این موضتوع دارد و در دوره  
 . یان اوج گرفتمدیریت دکتر ستاری فعالیت شرکت های دانش بن

سیم می  صی و تعاونی تق صو سه بخش دولتی، خ صادی ایران را به  ساختار اقت سی  سا ستقالل شریعتمداری با بیان اینکه قانون ا کند و تامین ا
جام شده اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت را ناشی از فعالیت تعاونی می داند خاطر نشان کرد: با وجود همه تالش هایی که ان

 . کماکان شاهد تمرکز ثروت در دست گروه خاصی هستیم و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ فعالیت می کند

ست افزود: معاون امور تعاون، نماینده ویژه   صاد ایران به تعاونی نزدیک تر ا برای هفت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فرهنگ اقت
که در مراکز استان و شهرستان ها فعال باشند و فعالیت بانک توسعه تعاون، معاونت تعاون، معاونت توسعه، فنی حرفه  کشور معین کرده استان

 .ای ، بهزیستی و همه نهاد های دخیل را بررسی کنند و زمینه اقدامات اجرائی را فراهم آورند

شرکت سازی تنها حمایت از  شان کرد: دانش بنیان کردن تعاونی  هایشریعتمداری با بیان اینکه منظور از نو ست خاطر ن دانش بنیان جدید نی
 .های موجود نیز برعهده ماست

 . مرکز می رسد 22اندیشکده تشکیل شده و تا پایان سال به  ۱۱ حاضر درحال: افزود وی

 . رسمی افتتاح می شود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اندیشکده فعالیت خود را از قبل آغاز کرده و امروز به صورت

شان کرد شرکت های بزرگ تعاونی در دنیا خاطر ن شاره به فعالیت  صورت تعاونی انجام  :وی با ا شور به  شیالت و آبزیان در ک تمام فعالیت های 
ت های دانش می شود و سایر بخش ها مخصوصا کشاورزی نیز مستعد دانش بنیان شدن هستند و از طرف دیگر مراکز نوآوری توسعه باید شرک

بنیان جدید که با ذوق و اندیشتتته جوانان فرهیخته تاستتتیس می شتتتوند را در قالب تعاونی مورد حمایت قرار دهند تا این دو در کنار هم 
 .برسانند مطلوب نتیجه به را ایران اقتصادی فعالیت بتوانند 

صریح کرد: در گذشته فرایند ثبت تعاونی دو ماه  ستمرار پیدا کند ت ست و حتما باید ا صلی کارها شفافیت محور ا به شریعتمداری با بیان اینکه، 
 .شود می انجام هفته یک کمتراز طول می انجامید اما امروز در سامانه جامع 

ویژه ای را به همه مراکز دانش بنیان و استتتارتاپ ها ارائه کند  خدمات تواندکه ب  ( VIP) وی با اعالم اینکه در بانک توستتعه تعاون یک شتتعبه
ی و ایجاد شده است گفت: همه مراکزی که تسهیل گر فعالیت تعاونی ها در کشور هستند اینجا نماینده دارند و این مرکز می تواند برای راهنمای

 .مشاوره به تعاونی هایی که مشکل دارند عمل کند
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شان کرد شرکت های بزرگ تعاونی در دنیا خاطر ن شاره به فعالیت  صورت تعاونی انجام  :وی با ا شور به  شیالت و آبزیان در ک تمام فعالیت های 
ت های دانش می شود و سایر بخش ها مخصوصا کشاورزی نیز مستعد دانش بنیان شدن هستند و از طرف دیگر مراکز نوآوری توسعه باید شرک

بنیان جدید که با ذوق و اندیشتتته جوانان فرهیخته تاستتتیس می شتتتوند را در قالب تعاونی مورد حمایت قرار دهند تا این دو در کنار هم 
 .برسانند مطلوب نتیجه به را ایران اقتصادی فعالیت بتوانند 

صریح کرد: در گذشته فرایند ثبت تعاونی دو ماه  ستمرار پیدا کند ت ست و حتما باید ا صلی کارها شفافیت محور ا به شریعتمداری با بیان اینکه، 
 .شود می انجام هفته یک کمتراز طول می انجامید اما امروز در سامانه جامع 

ویژه ای را به همه مراکز دانش بنیان و استتتارتاپ ها ارائه کند  خدمات تواندکه ب  ( VIP) وی با اعالم اینکه در بانک توستتعه تعاون یک شتتعبه
ی و ایجاد شده است گفت: همه مراکزی که تسهیل گر فعالیت تعاونی ها در کشور هستند اینجا نماینده دارند و این مرکز می تواند برای راهنمای

 .مشاوره به تعاونی هایی که مشکل دارند عمل کند
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ای کبیری در آئین افتتاح اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون : سامانه جامع هوشمند بخش تعاون به اتاق شیشه 

  وزارت رفاهتبدیل شده است 

 

 2۳0نامه خط اعتباری انعقاد تفاهمظهر امروز مراسم افتتاحیه اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون و همچنین  - خوزستانپیام 
، میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاون با حضورمحمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمدرضا پورابراهیمی رییس سورنا ستاری معاون علمی رییس جمهور، محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
 .زاده رییس کمسیون اجتماعی مجلس برگزار شدکمیسیون اقتصادی مجلس و مهدی عیسی

کبیری در این مراسم با بیان اینکه این مرکزنتیجه یک کار گروهی موفق با همکاری اعضای بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
ای مدت توانستیم سامانه جامع هوشمند بخش تعاون را راه اندازی کنیم و حاال این بخش تبدیل به اتاق شیشهتعاون و.. بوده اظهار کرد: طی این 

 . شده که اعتماد مردم را مجدد احیا کرده است

ه وقوع پیوست، ترین نقاط عطف آن بها رویکرد دوم ما بود که امروز یکی از اصلیوی با بیان اینکه توسعه نوآوری و حمایت هدفمند از تعاونی
 افزود: با همکاری جهاد دانشگاهی توانستیم شبکه بزرگی از اساتید دانشگاهی تشکیل دهیم تا در نهایت یک اتاق فکر بزرگی را در سطح کشور

 . داشته باشیم

ه تسهیالت، مشاوره تعلیم اجتماعی، ها اعم از ارائمعاون وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی با بیان اینکه توانستیم پنجره واحد خدمات برای تعاونی
های ها ارائه دهیم، گفت: امکان ایجاد صندوقهای حقوقی و پیشخوان دولت ایجاد کنیم و این خدمات را به تعاونیهای ارزی، مشاورهآموزش

یم تا در نهایت فعالیت های جدیدی ها دنبال کردهای آنالین و حضور استارت اپها را از طریق آموزشخطرپذیر را ممکن و توانمندسازی تعاونی
 . در بحث توسعه دولت الکترونیک به وجود آمد

ک کبیری تصریح کرد: برگزاری اولین مجمع الکترونیکی بخش تعاون موفقیت آمیز بود که در آینده توسعه پیدا خواهد کرد و در حال حاضر با کم
او با بیان اینکه زیست بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون با کمک همه .  کردیم های دانش بنیان اولین شتاب دهنده بخش تعاون را مستقرشرکت

بار تالش کردیم  26ها باال باشد، تصریح کرد: ما برای افتتاح این اندیشکده متولد شد و کار خود را آغاز کرد تا سرعت خدمات رسانی به تعاونی
ها کمک میکند مجلس شورای اسالمی درخواست کمک داریم تا مواد قانونی که به تعاونیکبیری ادامه داد: از نمایندگان . تا باالخره موفق شدیم

رفاه  ای بین وزارت تعاون کار وهمچنین در این مراسم طی تفاهم نامه.  تر اصالح شونداجرایی و عملیاتی شود و اگر نیاز به اصالح دارند سریع
میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری  2۳0اعتباری  اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خط

 .بخش تعاون ایجاد شد 
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یم تا در نهایت فعالیت های جدیدی ها دنبال کردهای آنالین و حضور استارت اپها را از طریق آموزشخطرپذیر را ممکن و توانمندسازی تعاونی
 . در بحث توسعه دولت الکترونیک به وجود آمد

ک کبیری تصریح کرد: برگزاری اولین مجمع الکترونیکی بخش تعاون موفقیت آمیز بود که در آینده توسعه پیدا خواهد کرد و در حال حاضر با کم
او با بیان اینکه زیست بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون با کمک همه .  کردیم های دانش بنیان اولین شتاب دهنده بخش تعاون را مستقرشرکت

بار تالش کردیم  26ها باال باشد، تصریح کرد: ما برای افتتاح این اندیشکده متولد شد و کار خود را آغاز کرد تا سرعت خدمات رسانی به تعاونی
ها کمک میکند مجلس شورای اسالمی درخواست کمک داریم تا مواد قانونی که به تعاونیکبیری ادامه داد: از نمایندگان . تا باالخره موفق شدیم

رفاه  ای بین وزارت تعاون کار وهمچنین در این مراسم طی تفاهم نامه.  تر اصالح شونداجرایی و عملیاتی شود و اگر نیاز به اصالح دارند سریع
میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری  2۳0اعتباری  اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خط

 .بخش تعاون ایجاد شد 
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ای کبیری در آئین افتتاح اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون : سامانه جامع هوشمند بخش تعاون به اتاق شیشه 

  وزارت رفاهتبدیل شده است 

 

میلیارد  2۳0نامه خط اعتباری لین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون و همچنین انعقاد تفاهمظهر امروز مراسم افتتاحیه او - آریا بانو
تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاون با حضورمحمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سورنا 

ی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون ستاری معاون علمی رییس جمهور، محمد کبیر
 .زاده رییس کمسیون اجتماعی مجلس برگزار شداقتصادی مجلس و مهدی عیسی

ضمانت سرمایه گذاری کبیری در این مراسم با بیان اینکه این مرکزنتیجه یک کار گروهی موفق با همکاری اعضای بانک توسعه تعاون، صندوق 
ای شهتعاون و.. بوده اظهار کرد: طی این مدت توانستیم سامانه جامع هوشمند بخش تعاون را راه اندازی کنیم و حاال این بخش تبدیل به اتاق شی

 . شده که اعتماد مردم را مجدد احیا کرده است

ترین نقاط عطف آن به وقوع پیوست، رویکرد دوم ما بود که امروز یکی از اصلیها وی با بیان اینکه توسعه نوآوری و حمایت هدفمند از تعاونی
 افزود: با همکاری جهاد دانشگاهی توانستیم شبکه بزرگی از اساتید دانشگاهی تشکیل دهیم تا در نهایت یک اتاق فکر بزرگی را در سطح کشور

 . داشته باشیم

ها اعم از ارائه تسهیالت، مشاوره تعلیم اجتماعی، ینکه توانستیم پنجره واحد خدمات برای تعاونیمعاون وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی با بیان ا
های ها ارائه دهیم، گفت: امکان ایجاد صندوقهای حقوقی و پیشخوان دولت ایجاد کنیم و این خدمات را به تعاونیهای ارزی، مشاورهآموزش

ها دنبال کردیم تا در نهایت فعالیت های جدیدی های آنالین و حضور استارت اپرا از طریق آموزشها خطرپذیر را ممکن و توانمندسازی تعاونی
 . در بحث توسعه دولت الکترونیک به وجود آمد

ک کبیری تصریح کرد: برگزاری اولین مجمع الکترونیکی بخش تعاون موفقیت آمیز بود که در آینده توسعه پیدا خواهد کرد و در حال حاضر با کم
او با بیان اینکه زیست بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون با کمک همه .  های دانش بنیان اولین شتاب دهنده بخش تعاون را مستقر کردیمشرکت

ردیم بار تالش ک 26ها باال باشد، تصریح کرد: ما برای افتتاح این اندیشکده متولد شد و کار خود را آغاز کرد تا سرعت خدمات رسانی به تعاونی
ها کمک میکند کبیری ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخواست کمک داریم تا مواد قانونی که به تعاونی. تا باالخره موفق شدیم

رفاه  ار وای بین وزارت تعاون کهمچنین در این مراسم طی تفاهم نامه.  تر اصالح شونداجرایی و عملیاتی شود و اگر نیاز به اصالح دارند سریع
میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری  2۳0اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خط اعتباری 

 .بخش تعاون ایجاد شد 

 /328048https://www.banounews.ir/Fa/News/ لینک خبر:
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ها دنبال کردیم تا در نهایت فعالیت های جدیدی های آنالین و حضور استارت اپرا از طریق آموزشها خطرپذیر را ممکن و توانمندسازی تعاونی
 . در بحث توسعه دولت الکترونیک به وجود آمد

ک کبیری تصریح کرد: برگزاری اولین مجمع الکترونیکی بخش تعاون موفقیت آمیز بود که در آینده توسعه پیدا خواهد کرد و در حال حاضر با کم
او با بیان اینکه زیست بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون با کمک همه .  های دانش بنیان اولین شتاب دهنده بخش تعاون را مستقر کردیمشرکت

ردیم بار تالش ک 26ها باال باشد، تصریح کرد: ما برای افتتاح این اندیشکده متولد شد و کار خود را آغاز کرد تا سرعت خدمات رسانی به تعاونی
ها کمک میکند کبیری ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخواست کمک داریم تا مواد قانونی که به تعاونی. تا باالخره موفق شدیم

رفاه  ار وای بین وزارت تعاون کهمچنین در این مراسم طی تفاهم نامه.  تر اصالح شونداجرایی و عملیاتی شود و اگر نیاز به اصالح دارند سریع
میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری  2۳0اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خط اعتباری 

 .بخش تعاون ایجاد شد 

 /328048https://www.banounews.ir/Fa/News/ لینک خبر:
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ای کبیری در آئین افتتاح اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون : سامانه جامع هوشمند بخش تعاون به اتاق شیشه 

  وزارت رفاهتبدیل شده است 

 

 2۳0نامه خط اعتباری افتتاحیه اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون و همچنین انعقاد تفاهم ظهر امروز مراسم -ایران پرسمان
، میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاون با حضورمحمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ر، محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا پورابراهیمی رییس سورنا ستاری معاون علمی رییس جمهو
 .زاده رییس کمسیون اجتماعی مجلس برگزار شدکمیسیون اقتصادی مجلس و مهدی عیسی

عاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری کبیری در این مراسم با بیان اینکه این مرکزنتیجه یک کار گروهی موفق با همکاری اعضای بانک توسعه ت
ای شهتعاون و.. بوده اظهار کرد: طی این مدت توانستیم سامانه جامع هوشمند بخش تعاون را راه اندازی کنیم و حاال این بخش تبدیل به اتاق شی

 . شده که اعتماد مردم را مجدد احیا کرده است

ترین نقاط عطف آن به وقوع پیوست، ها رویکرد دوم ما بود که امروز یکی از اصلیونیوی با بیان اینکه توسعه نوآوری و حمایت هدفمند از تعا
 افزود: با همکاری جهاد دانشگاهی توانستیم شبکه بزرگی از اساتید دانشگاهی تشکیل دهیم تا در نهایت یک اتاق فکر بزرگی را در سطح کشور

 . داشته باشیم

ها اعم از ارائه تسهیالت، مشاوره تعلیم اجتماعی، بیان اینکه توانستیم پنجره واحد خدمات برای تعاونی معاون وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی با
های ها ارائه دهیم، گفت: امکان ایجاد صندوقهای حقوقی و پیشخوان دولت ایجاد کنیم و این خدمات را به تعاونیهای ارزی، مشاورهآموزش

ها دنبال کردیم تا در نهایت فعالیت های جدیدی های آنالین و حضور استارت اپها را از طریق آموزشونیخطرپذیر را ممکن و توانمندسازی تعا
 . در بحث توسعه دولت الکترونیک به وجود آمد

ر با کمک کبیری تصریح کرد: برگزاری اولین مجمع الکترونیکی بخش تعاون موفقیت آمیز بود که در آینده توسعه پیدا خواهد کرد و در حال حاض
او با بیان اینکه زیست بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون با کمک همه .  های دانش بنیان اولین شتاب دهنده بخش تعاون را مستقر کردیمشرکت

تالش کردیم  بار 26ها باال باشد، تصریح کرد: ما برای افتتاح این اندیشکده متولد شد و کار خود را آغاز کرد تا سرعت خدمات رسانی به تعاونی
ها کمک میکند کبیری ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخواست کمک داریم تا مواد قانونی که به تعاونی. تا باالخره موفق شدیم

رفاه  تعاون کار وای بین وزارت همچنین در این مراسم طی تفاهم نامه.  تر اصالح شونداجرایی و عملیاتی شود و اگر نیاز به اصالح دارند سریع
میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری  2۳0اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خط اعتباری 

 .بخش تعاون ایجاد شد 

 /https://www.porsemannews.ir/Fa/News/235371 لینک خبر:
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ها دنبال کردیم تا در نهایت فعالیت های جدیدی های آنالین و حضور استارت اپها را از طریق آموزشونیخطرپذیر را ممکن و توانمندسازی تعا
 . در بحث توسعه دولت الکترونیک به وجود آمد

ر با کمک کبیری تصریح کرد: برگزاری اولین مجمع الکترونیکی بخش تعاون موفقیت آمیز بود که در آینده توسعه پیدا خواهد کرد و در حال حاض
او با بیان اینکه زیست بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون با کمک همه .  های دانش بنیان اولین شتاب دهنده بخش تعاون را مستقر کردیمشرکت

تالش کردیم  بار 26ها باال باشد، تصریح کرد: ما برای افتتاح این اندیشکده متولد شد و کار خود را آغاز کرد تا سرعت خدمات رسانی به تعاونی
ها کمک میکند کبیری ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخواست کمک داریم تا مواد قانونی که به تعاونی. تا باالخره موفق شدیم

رفاه  تعاون کار وای بین وزارت همچنین در این مراسم طی تفاهم نامه.  تر اصالح شونداجرایی و عملیاتی شود و اگر نیاز به اصالح دارند سریع
میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری  2۳0اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خط اعتباری 

 .بخش تعاون ایجاد شد 

 /https://www.porsemannews.ir/Fa/News/235371 لینک خبر:
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 2۳0نامه خط اعتباری افتتاحیه اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون و همچنین انعقاد تفاهمظهر امروز مراسم  -سیاست و بازاریابی

، میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاون با حضورمحمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
، محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا پورابراهیمی رییس سورنا ستاری معاون علمی رییس جمهور

 .زاده رییس کمسیون اجتماعی مجلس برگزار شدکمیسیون اقتصادی مجلس و مهدی عیسی

اون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری کبیری در این مراسم با بیان اینکه این مرکزنتیجه یک کار گروهی موفق با همکاری اعضای بانک توسعه تع
ای شهتعاون و.. بوده اظهار کرد: طی این مدت توانستیم سامانه جامع هوشمند بخش تعاون را راه اندازی کنیم و حاال این بخش تبدیل به اتاق شی

 . شده که اعتماد مردم را مجدد احیا کرده است

ترین نقاط عطف آن به وقوع پیوست، ها رویکرد دوم ما بود که امروز یکی از اصلینیوی با بیان اینکه توسعه نوآوری و حمایت هدفمند از تعاو
 افزود: با همکاری جهاد دانشگاهی توانستیم شبکه بزرگی از اساتید دانشگاهی تشکیل دهیم تا در نهایت یک اتاق فکر بزرگی را در سطح کشور

 . داشته باشیم

ها اعم از ارائه تسهیالت، مشاوره تعلیم اجتماعی، بیان اینکه توانستیم پنجره واحد خدمات برای تعاونیمعاون وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی با 
های ها ارائه دهیم، گفت: امکان ایجاد صندوقهای حقوقی و پیشخوان دولت ایجاد کنیم و این خدمات را به تعاونیهای ارزی، مشاورهآموزش

ها دنبال کردیم تا در نهایت فعالیت های جدیدی های آنالین و حضور استارت اپها را از طریق آموزشنیخطرپذیر را ممکن و توانمندسازی تعاو
 . در بحث توسعه دولت الکترونیک به وجود آمد

با کمک  کبیری تصریح کرد: برگزاری اولین مجمع الکترونیکی بخش تعاون موفقیت آمیز بود که در آینده توسعه پیدا خواهد کرد و در حال حاضر
او با بیان اینکه زیست بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون با کمک همه .  های دانش بنیان اولین شتاب دهنده بخش تعاون را مستقر کردیمشرکت

تالش کردیم بار  26ها باال باشد، تصریح کرد: ما برای افتتاح این اندیشکده متولد شد و کار خود را آغاز کرد تا سرعت خدمات رسانی به تعاونی
ها کمک میکند کبیری ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخواست کمک داریم تا مواد قانونی که به تعاونی. تا باالخره موفق شدیم

رفاه  عاون کار وای بین وزارت تهمچنین در این مراسم طی تفاهم نامه.  تر اصالح شونداجرایی و عملیاتی شود و اگر نیاز به اصالح دارند سریع
میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری  2۳0اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خط اعتباری 

 .بخش تعاون ایجاد شد 

 /https://www.politicalmarketing.ir/Fa/News/173604 لینک خبر:

  

 

ای نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون : سامانه جامع هوشمند بخش تعاون به اتاق شیشه کبیری در آئین افتتاح اولین مرکز 
 تبدیل شده است 

 

میلیارد  2۳0نامه خط اعتباری ظهر امروز مراسم افتتاحیه اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون و همچنین انعقاد تفاهم -پیام ویژه
بنیان جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاون با حضورمحمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سورنا تومانی برای شرکت های دانش 

ستاری معاون علمی رییس جمهور، محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون 
 .کمسیون اجتماعی مجلس برگزار شد زاده رییساقتصادی مجلس و مهدی عیسی

کبیری در این مراسم با بیان اینکه این مرکزنتیجه یک کار گروهی موفق با همکاری اعضای بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
ای این بخش تبدیل به اتاق شیشه تعاون و.. بوده اظهار کرد: طی این مدت توانستیم سامانه جامع هوشمند بخش تعاون را راه اندازی کنیم و حاال

 . شده که اعتماد مردم را مجدد احیا کرده است

ترین نقاط عطف آن به وقوع پیوست، ها رویکرد دوم ما بود که امروز یکی از اصلیوی با بیان اینکه توسعه نوآوری و حمایت هدفمند از تعاونی
اساتید دانشگاهی تشکیل دهیم تا در نهایت یک اتاق فکر بزرگی را در سطح کشور  افزود: با همکاری جهاد دانشگاهی توانستیم شبکه بزرگی از

 . داشته باشیم

ها اعم از ارائه تسهیالت، مشاوره تعلیم اجتماعی، معاون وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی با بیان اینکه توانستیم پنجره واحد خدمات برای تعاونی
های ها ارائه دهیم، گفت: امکان ایجاد صندوقهای حقوقی و پیشخوان دولت ایجاد کنیم و این خدمات را به تعاونیهای ارزی، مشاورهآموزش
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ای نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون : سامانه جامع هوشمند بخش تعاون به اتاق شیشه کبیری در آئین افتتاح اولین مرکز 
 تبدیل شده است 

 

میلیارد  2۳0نامه خط اعتباری ظهر امروز مراسم افتتاحیه اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون و همچنین انعقاد تفاهم -پیام ویژه
بنیان جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاون با حضورمحمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سورنا تومانی برای شرکت های دانش 

ستاری معاون علمی رییس جمهور، محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون 
 .کمسیون اجتماعی مجلس برگزار شد زاده رییساقتصادی مجلس و مهدی عیسی

کبیری در این مراسم با بیان اینکه این مرکزنتیجه یک کار گروهی موفق با همکاری اعضای بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
ای این بخش تبدیل به اتاق شیشه تعاون و.. بوده اظهار کرد: طی این مدت توانستیم سامانه جامع هوشمند بخش تعاون را راه اندازی کنیم و حاال

 . شده که اعتماد مردم را مجدد احیا کرده است

ترین نقاط عطف آن به وقوع پیوست، ها رویکرد دوم ما بود که امروز یکی از اصلیوی با بیان اینکه توسعه نوآوری و حمایت هدفمند از تعاونی
اساتید دانشگاهی تشکیل دهیم تا در نهایت یک اتاق فکر بزرگی را در سطح کشور  افزود: با همکاری جهاد دانشگاهی توانستیم شبکه بزرگی از

 . داشته باشیم

ها اعم از ارائه تسهیالت، مشاوره تعلیم اجتماعی، معاون وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی با بیان اینکه توانستیم پنجره واحد خدمات برای تعاونی
های ها ارائه دهیم، گفت: امکان ایجاد صندوقهای حقوقی و پیشخوان دولت ایجاد کنیم و این خدمات را به تعاونیهای ارزی، مشاورهآموزش
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ها دنبال کردیم تا در نهایت فعالیت های جدیدی های آنالین و حضور استارت اپها را از طریق آموزشخطرپذیر را ممکن و توانمندسازی تعاونی
 .در بحث توسعه دولت الکترونیک به وجود آمد

نده توسعه پیدا خواهد کرد و در حال حاضر با کمک کبیری تصریح کرد: برگزاری اولین مجمع الکترونیکی بخش تعاون موفقیت آمیز بود که در آی
او با بیان اینکه زیست بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون با کمک همه .  های دانش بنیان اولین شتاب دهنده بخش تعاون را مستقر کردیمشرکت

بار تالش کردیم  26د: ما برای افتتاح این اندیشکده ها باال باشد، تصریح کرمتولد شد و کار خود را آغاز کرد تا سرعت خدمات رسانی به تعاونی
ها کمک میکند کبیری ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخواست کمک داریم تا مواد قانونی که به تعاونی. تا باالخره موفق شدیم

رفاه  ای بین وزارت تعاون کار واین مراسم طی تفاهم نامههمچنین در .  تر اصالح شونداجرایی و عملیاتی شود و اگر نیاز به اصالح دارند سریع
میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری  2۳0اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خط اعتباری 

 .بخش تعاون ایجاد شد

 /https://www.specialnews.ir/Fa/News/529950 لینک خبر:

  

 
 افتتاح اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون

 میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری بخش تعاون 2۳0خط اعتباری 

 

میلیارد تومانی برای  2۳0نامه خط اعتباری ظهر امروز مراسم افتتاحیه اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون و همچنین انعقاد تفاهم
ت های دانش بنیان جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاون با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سورنا ستاری معاون علمی شرک

رییس جمهور، محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و 
  .ده رییس کمسیون اجتماعی مجلس برگزار شدزامهدی عیسی

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با بیان اینکه این مرکز یک کار محمد کبیری  ،خبرآنالینگزارش خبرگزاری به 
ندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و.. بوده اظهار کرد: ما طی این مدت توانستیم سامانه تیمی موفق با همکاری اعضای بانک توسعه تعاون، ص

 .ای شده که اعتماد مردم را مجدد احیا کرده استجامع هوشمند بخش تعاون را راه اندازی کنیم و حاال این بخش تبدیل به اتاق شیشه

ون هستیم و سامانه جامع درحال حاضر تصویب شده است و فاز دوم آن در دهه کبیری افزود: به دنبال ایجاد پنجره واحد الکترونیک بخش تعا
 .فجر افتتاح خواهد شد

ترین نقاط عطف آن به وقوع پیوست، ها رویکرد دوم ما بود که امروز یکی از اصلیکبیری با بیان اینکه توسعه نوآوری و حمایت هدفمند از تعاونی
ستیم شبکه بزرگی از اساتید دانشگاهی تشکیل دهیم تا در نهایت یک اتاق فکر بزرگی را در سطح کشور با همکاری جهاد دانشگاهی توان :افزود

 .داشته باشیم
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 افتتاح اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون

 میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری بخش تعاون 2۳0خط اعتباری 

 

میلیارد تومانی برای  2۳0نامه خط اعتباری ظهر امروز مراسم افتتاحیه اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون و همچنین انعقاد تفاهم
ت های دانش بنیان جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاون با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سورنا ستاری معاون علمی شرک

رییس جمهور، محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و 
  .ده رییس کمسیون اجتماعی مجلس برگزار شدزامهدی عیسی

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با بیان اینکه این مرکز یک کار محمد کبیری  ،خبرآنالینگزارش خبرگزاری به 
ندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و.. بوده اظهار کرد: ما طی این مدت توانستیم سامانه تیمی موفق با همکاری اعضای بانک توسعه تعاون، ص

 .ای شده که اعتماد مردم را مجدد احیا کرده استجامع هوشمند بخش تعاون را راه اندازی کنیم و حاال این بخش تبدیل به اتاق شیشه

ون هستیم و سامانه جامع درحال حاضر تصویب شده است و فاز دوم آن در دهه کبیری افزود: به دنبال ایجاد پنجره واحد الکترونیک بخش تعا
 .فجر افتتاح خواهد شد

ترین نقاط عطف آن به وقوع پیوست، ها رویکرد دوم ما بود که امروز یکی از اصلیکبیری با بیان اینکه توسعه نوآوری و حمایت هدفمند از تعاونی
ستیم شبکه بزرگی از اساتید دانشگاهی تشکیل دهیم تا در نهایت یک اتاق فکر بزرگی را در سطح کشور با همکاری جهاد دانشگاهی توان :افزود

 .داشته باشیم
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های ارزی، ها اعم از ارائه تسهیالت، مشاوره تعلیم اجتماعی، آموزشمعاون وزیر تعاون با بیان اینکه توانستیم پنجره واحد خدمات برای تعاونی
های خطرپذیر را ایجاد ها ارائه دهیم، گفت: ما امکان ایجاد صندوقپیشخوان دولت ایجاد کنیم و این خدمات را به تعاونیهای حقوقی و مشاوره

ها دنبال کردیم تا در نهایت کارهای جدیدی در بحث توسعه های آنالین و حضور استارتاپها را از طریق آموزشکردیم و توانمندسازی تعاونی
 .اد کنیمدولت الکترونیک ایج

 

بود که در آینده توسعه پیدا خواهد کرد و در حال حاضر با  آمیز موفقیت کبیری تصریح کرد: برگزاری اولین مجمع الکترونیکی بخش تعاون 
 .های دانش بنیان اولین شتاب دهنده بخش تعاون را مستقر کردیمکمک شرکت

ها باال کمک همه متولد شد و کار خود را آغاز کرد تا سرعت خدمات رسانی به تعاونی او با بیان اینکه زیست بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون با
 .بار شکست خوردیم، اما باز تالش کردیم تا باالخره موفق شدیم 26باشد، تصریح کرد: ما برای افتتاح این اندیشکده 

ها کمک میکند اجرایی و عملیاتی شود د قانونی که به تعاونیکبیری ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخواست کمک داریم تا موا
 .تر اصالح شوندو اگر نیاز به اصالح دارند سریع

 2۳0ای بین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خط اعتباری همچنین در این مراسم طی تفاهم نامه
 نش بنیان جوانان و مراکز نواوری بخش تعاون ایجاد شدمیلیارد تومانی برای شرکت های دا

 khabaronline.ir/news/1470383 لینک خبر:

  

 
 اندیشکده تعاون کشور افتتاح شد 

کشتتور و منطقه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی اندیشتتکده تعاون به عنوان نخستتتین اندیشتتکده حوزه تعاون 
  .جهاددانشگاهی عصر امروز هفتم دی ماه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار ایکنا، آیین افتتاح اندیشتتتکده تعاون و مرکز نوآوری و 
ستاری، معاون  سورنا  ضور  سعه تعاون ایران)منتا( امروز هفتم دی با ح تو

و فناوری رئیس جمهور، محمد شتتتریعتمداری، وزیر تعاون، کار و علمی 
زاده، رئیس رفاه اجتماعی، حمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی، عیسی

کمیستتتیون اجتمتتاعی مجلس و عیستتتی علیزاده، معتتاون فرهنگی 
 ۱0جهاددانشتگاهی به صتورت آنالین با مشتارکت مراکز نوآوری و تعاون 

   .استان کشور برگزار شد

سم به ع شگاهی، در ابتدای این مرا سی علیزاده، معاون فرهنگی جهاددان ی
پرداخت و  های اندیشتتکده تعاوننحوه تشتتکیل، اهداف و برنامهتشتتریح 
ضای تفاهم گفت: گام شکده با ام شد. در ادامه فاز نامه همکاری بین اول این اندی شته  شگاهی بردا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاددان

سناد ملی و بین سی ا شکده با برر صاحبه با مطالعاتی اندی ساعت  ۴۸ها، برگزاری نفر از خبرگان حوزه تعاون، تجزیه و تحلیل داده ۱2المللی، م
 .ر نهایت تدوین اساسنامه و سند راهبردی اندیشکده صورت گرفتبحث و بررسی کارشناسی با حضور اساتید)انجام فاز دلفی( و د

سم فعالیت اندیشکده تعاون در  ستان کشور با هدف احصای چالش ۱۱در این مرا ستفاده از راه حلا های نوآورانه برای رفع های بخش تعاون و ا
شد که اولین رویداد جامعی که م شکالت به عنوان اهداف منتا اعالم و مطرح  سال این م سئله  ۹۹نتا در  سی این م به آن خواهد پرداخت، برر

 ها هستند یا خیر؟ها مدل بهتری برای استارتاپاست که آیا تعاونی

صاد دانش شی از اهداف این مراکز ارائه کرد و گفت: تقویت اقت ستانی گزار ستان کرمان نیز به نمایندگی از منتاهای ا شایخی از ا بنیان، ایجاد م
 .های حوزه تعاون و ارائه خدمات مونیتورینگ و مشاوره اولویت ما در مراکز منتا استاستارتاپ مراکز حمایت از

 برابر شدن خدمات صندوق نواوری 10

ضر تعداد  سم گفت: در حال حا شکوفایی نیز در این مرا صندوق نوآوری و  بنیان در معاونت علمی و فناوری شرکت دانش ۱22وحدت، رئیس 
ست. از این تعداد  ۱0۱نی هستند که از این تعداد ریاست جمهوری، تعاو ستان 2۳شرکت فعال ا سایر ا ها هستند و شرکت در تهران و بقیه در 

فقره  ۱60بنیان شتترکت دانش ۱0۱برابر شتتده و فقط به  ۱0این مستتئله حائز اهمیت استتت. طی دو ستتال اخیر نیز خدمات صتتندوق نوآوری 
   .ها قرار داده شده استت ارائه شده نیز فضاهای نوآوری است که در اختیار شرکتتسهیالت اعطا شده است. یکی از تسهیال

ها ها را موجب بهبود نتایج تشتتکیل تعاونیبنیان کردن تعاونی پورابراهیمی، رئیس کمیستتیون اقتصتتادی مجلس نیز طی ستتخنانی کوتاه دانش
شدن ا ست و گفت: در دهه پنجم انقالب باید دو رویکرد مردمی  صدیدان صاد و کاهش ت سد بهترین گری دولت را پیگیری کنیم؛ به نظر میقت ر

 .رویکرد مردمی شدن اقتصاد استفاده از تعاونی است
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 اندیشکده تعاون کشور افتتاح شد 

کشتتور و منطقه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی اندیشتتکده تعاون به عنوان نخستتتین اندیشتتکده حوزه تعاون 
  .جهاددانشگاهی عصر امروز هفتم دی ماه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار ایکنا، آیین افتتاح اندیشتتتکده تعاون و مرکز نوآوری و 
ستاری، معاون  سورنا  ضور  سعه تعاون ایران)منتا( امروز هفتم دی با ح تو

و فناوری رئیس جمهور، محمد شتتتریعتمداری، وزیر تعاون، کار و علمی 
زاده، رئیس رفاه اجتماعی، حمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی، عیسی

کمیستتتیون اجتمتتاعی مجلس و عیستتتی علیزاده، معتتاون فرهنگی 
 ۱0جهاددانشتگاهی به صتورت آنالین با مشتارکت مراکز نوآوری و تعاون 

   .استان کشور برگزار شد

سم به ع شگاهی، در ابتدای این مرا سی علیزاده، معاون فرهنگی جهاددان ی
پرداخت و  های اندیشتتکده تعاوننحوه تشتتکیل، اهداف و برنامهتشتتریح 
ضای تفاهم گفت: گام شکده با ام شد. در ادامه فاز نامه همکاری بین اول این اندی شته  شگاهی بردا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاددان

سناد ملی و بین سی ا شکده با برر صاحبه با مطالعاتی اندی ساعت  ۴۸ها، برگزاری نفر از خبرگان حوزه تعاون، تجزیه و تحلیل داده ۱2المللی، م
 .ر نهایت تدوین اساسنامه و سند راهبردی اندیشکده صورت گرفتبحث و بررسی کارشناسی با حضور اساتید)انجام فاز دلفی( و د

سم فعالیت اندیشکده تعاون در  ستان کشور با هدف احصای چالش ۱۱در این مرا ستفاده از راه حلا های نوآورانه برای رفع های بخش تعاون و ا
شد که اولین رویداد جامعی که م شکالت به عنوان اهداف منتا اعالم و مطرح  سال این م سئله  ۹۹نتا در  سی این م به آن خواهد پرداخت، برر

 ها هستند یا خیر؟ها مدل بهتری برای استارتاپاست که آیا تعاونی

صاد دانش شی از اهداف این مراکز ارائه کرد و گفت: تقویت اقت ستانی گزار ستان کرمان نیز به نمایندگی از منتاهای ا شایخی از ا بنیان، ایجاد م
 .های حوزه تعاون و ارائه خدمات مونیتورینگ و مشاوره اولویت ما در مراکز منتا استاستارتاپ مراکز حمایت از

 برابر شدن خدمات صندوق نواوری 10

ضر تعداد  سم گفت: در حال حا شکوفایی نیز در این مرا صندوق نوآوری و  بنیان در معاونت علمی و فناوری شرکت دانش ۱22وحدت، رئیس 
ست. از این تعداد  ۱0۱نی هستند که از این تعداد ریاست جمهوری، تعاو ستان 2۳شرکت فعال ا سایر ا ها هستند و شرکت در تهران و بقیه در 

فقره  ۱60بنیان شتترکت دانش ۱0۱برابر شتتده و فقط به  ۱0این مستتئله حائز اهمیت استتت. طی دو ستتال اخیر نیز خدمات صتتندوق نوآوری 
   .ها قرار داده شده استت ارائه شده نیز فضاهای نوآوری است که در اختیار شرکتتسهیالت اعطا شده است. یکی از تسهیال

ها ها را موجب بهبود نتایج تشتتکیل تعاونیبنیان کردن تعاونی پورابراهیمی، رئیس کمیستتیون اقتصتتادی مجلس نیز طی ستتخنانی کوتاه دانش
شدن ا ست و گفت: در دهه پنجم انقالب باید دو رویکرد مردمی  صدیدان صاد و کاهش ت سد بهترین گری دولت را پیگیری کنیم؛ به نظر میقت ر

 .رویکرد مردمی شدن اقتصاد استفاده از تعاونی است
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 :بیشتر بخوانید

 کندهای نظری صرف بسنده نمیاندیشکده تعاون به پژوهش 

 تی مواجه استبنیان در کشور با چه مشکالتوسعه اقتصاد دانش 

 

شرکتوی با تأکید بر اهمیت دانش شدن  شکده تعاون با بخش بنیان  های اقتصادی و اهمیت این مسئله در بخش تعاون، گفت: باید ارتباط اندی
چرا شناسی اقتصاد ایران است. باید بررسی کرد ترین معضل عدم وجود یک گزارش جامع در خصوص آسیبدانشگاهی تعریف شود. اکنون بزرگ

ها به رقم مورد نظر قوانین نرسیده است. مشکل دیگر نیز این است که حوزه تعاون به خوبی برای مردم تببین نشده و باید در این میزان تعاونی
 .خصوص فرهنگ سازی صورت گیرد

توان های فراوانی دارند و میههای کشور در طول مدت طوالنی فعالیت خود تجربزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: تعاونیعیسی
ها نیاز به تجربه و کمک برای ساماندهی نیروی عظیم انسانی و تبدیل خِردهای نخبگی به عنوان پایلوت در اندیشکده از آنها استفاده کرد. تعاونی

 .به اجرا دارند

سائل و مشک سم، یکی از م سخنانی در این مرا شگاهی نیز طی  ضا طیبی، رئیس جهاددان صاد دانشحمیدر سعه اقت بنیان با آن مواجه التی که تو
ست و گفت: اگر می شگران دان ست را تأمین تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز پژوه صول دانشا بنیانی را تولید کنیم که هم کیفیت خواهیم مح

سی محقق به مواد و ق ستر شد و هم نیاز داخلی و خارجی را تأمین کند، باید راحت بودن د شته با شان در دا ساخت طعات اولیه و تجهیزاتی که 
 .ایران اقتصادی نیست، محقق شود

  

 

  

 بنیانهای دانشارسال ارز به خارج از کشور؛ مشکل شرکت

وی تصریح کرد: همه محصوالت نیاز به قطعات و تجهیزات پیشرفته دارند که باید دسترسی به آن را تسهیل کرد. ارسال ارز به خارج از کشور 
ش شکل  ست. چگونه می بنیانهای دانشرکتم ست ما میما سد و امکان توانیم در دنیا جای پا ایجاد کنیم در حالی که مواد اولیه گران به د ر

ها برداشته شود نباید به معنی باز کردن بازار برای محصوالت خارجی باشد. اگر انتقالی نیز صورت ارسال نیز سخت است. اگر قرار است تحریم
 .باید انتقال دانش باشدگیرد می

ها به تولیدات داخلی اعتماد های مرجع یکی از مشتتکالتی استتت که باید حل شتتود، گفت: برخی شتترکتطیبی با تأکید بر اینکه آزمایشتتگاه
شگاهنمی شود و بکنند. باید آزمای شابه خارجی گرفته  صول م صولی از آنجا گواهی گرفت جلوی خرید مح شد که اگر مح ه معنی های مرجعی با

 .قطعیت کیفیت محصول باشد

 افزاریافزاری یا نرمتوسعه امری فرهنگی است نه سخت

سم گفت: زمانی فکر می سخنانی در این مرا ست جمهوری نیز طی  ستاری، معاون علمی و فناوری ریا سختسورنا  سعه امری  افزاری کردم تو
افزاری است، اما مدتی است به این نتیجه کردم توسعه یک امر نرما فکر میشدند؛ بعدهبندی میاست، کشورها نیز براساس همین مسئله طبقه

سیده سعه میر ست که باعث تو ست، فرهنگ ا سعه امری فرهنگی ا سعه میشود و این تغییر دیدگاهام که تو ست که تو آورد. برای بازدید به ها
ها هستتتند. ابزار آن جویای کار و محروم از امکانات آن ستتوی دیوار کارخانه ها جوانان زیادیروم، بیرون از دیوار کارخانههای زیادی میکارخانه

 .های جدید را بدهیمها این سوی دیوار است. باید اجازه ورود جوانان به این مراکز و ارائه ایدهسوی دیوار و ایده

ت وجود دارد اما در دسترس جوانان نیست و امیدوارم بنیان بیش از هر چیزی یک فرهنگ است؛ در کشور ما امکاناوی اضافه کرد: اقتصاد دانش
 .ها اتفاقات جدیدی در کشور رخ دهدبا استقرار فرهنگ جدید در تعاونی

  

محمد شتتریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز به عنوان آخرین ستتخنران مراستتم افتتاحیه، فعالیت اندیشتتکده تعاون را نقطه عطف  
صل  شاره به ا شمرد و با ا شور بر سعه تعاونی ک سالمی ایران را بر پایه  ۴۳تاریخی در حوزه تو صادی جمهوری ا سی که در آن پایه اقت سا قانون ا

هایی که صورت گرفته است، هنوز نمره قبولی در تحقق این سال با همه تالش ۴0ولتی، خصوصی و تعاونی قرار داده است، گفت: بعد از بخش د
 .ماده نداریم و شاهد ادامه تمرکز ثروت در جمع خاصی در کشور هستیم و همچنان دولت یک کارفرمای بزرگ حتی در تولید است
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 بنیانهای دانشارسال ارز به خارج از کشور؛ مشکل شرکت

وی تصریح کرد: همه محصوالت نیاز به قطعات و تجهیزات پیشرفته دارند که باید دسترسی به آن را تسهیل کرد. ارسال ارز به خارج از کشور 
ش شکل  ست. چگونه می بنیانهای دانشرکتم ست ما میما سد و امکان توانیم در دنیا جای پا ایجاد کنیم در حالی که مواد اولیه گران به د ر

ها برداشته شود نباید به معنی باز کردن بازار برای محصوالت خارجی باشد. اگر انتقالی نیز صورت ارسال نیز سخت است. اگر قرار است تحریم
 .باید انتقال دانش باشدگیرد می

ها به تولیدات داخلی اعتماد های مرجع یکی از مشتتکالتی استتت که باید حل شتتود، گفت: برخی شتترکتطیبی با تأکید بر اینکه آزمایشتتگاه
شگاهنمی شود و بکنند. باید آزمای شابه خارجی گرفته  صول م صولی از آنجا گواهی گرفت جلوی خرید مح شد که اگر مح ه معنی های مرجعی با

 .قطعیت کیفیت محصول باشد

 افزاریافزاری یا نرمتوسعه امری فرهنگی است نه سخت

سم گفت: زمانی فکر می سخنانی در این مرا ست جمهوری نیز طی  ستاری، معاون علمی و فناوری ریا سختسورنا  سعه امری  افزاری کردم تو
افزاری است، اما مدتی است به این نتیجه کردم توسعه یک امر نرما فکر میشدند؛ بعدهبندی میاست، کشورها نیز براساس همین مسئله طبقه

سیده سعه میر ست که باعث تو ست، فرهنگ ا سعه امری فرهنگی ا سعه میشود و این تغییر دیدگاهام که تو ست که تو آورد. برای بازدید به ها
ها هستتتند. ابزار آن جویای کار و محروم از امکانات آن ستتوی دیوار کارخانه ها جوانان زیادیروم، بیرون از دیوار کارخانههای زیادی میکارخانه

 .های جدید را بدهیمها این سوی دیوار است. باید اجازه ورود جوانان به این مراکز و ارائه ایدهسوی دیوار و ایده

ت وجود دارد اما در دسترس جوانان نیست و امیدوارم بنیان بیش از هر چیزی یک فرهنگ است؛ در کشور ما امکاناوی اضافه کرد: اقتصاد دانش
 .ها اتفاقات جدیدی در کشور رخ دهدبا استقرار فرهنگ جدید در تعاونی

  

محمد شتتریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز به عنوان آخرین ستتخنران مراستتم افتتاحیه، فعالیت اندیشتتکده تعاون را نقطه عطف  
صل  شاره به ا شمرد و با ا شور بر سعه تعاونی ک سالمی ایران را بر پایه  ۴۳تاریخی در حوزه تو صادی جمهوری ا سی که در آن پایه اقت سا قانون ا

هایی که صورت گرفته است، هنوز نمره قبولی در تحقق این سال با همه تالش ۴0ولتی، خصوصی و تعاونی قرار داده است، گفت: بعد از بخش د
 .ماده نداریم و شاهد ادامه تمرکز ثروت در جمع خاصی در کشور هستیم و همچنان دولت یک کارفرمای بزرگ حتی در تولید است
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شویم عیب کار کجاست. در صادی ایران تأکید کرد و گفت: اگر به برخی از اصول و اقدامات بنگریم، متوجه میشناسی اقتوی بر ضرورت آسیب
ها به بخش خصوصی صورت گرفته است و باید ببینیم چرا ها بخش تعاونی باشد اما واگذاریهای بخش دولتی باید اولویت واگذاریهمه واگذاری

 .چنین شده است

صاد تعاونی نزدیکوزیر تعاون، کار و  شاره به اینکه فرهنگ ایرانی به اقت ست و باید ترویج تعاونیرفاه اجتماعی با ا ستور کار نظام قرار تر ا ها در د
ها باید اصالح و ها موافق هستم. قانون بخش تعاونیگیرد، گفت: با پیشنهاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصالح قوانین تعاونی

 .های سنتی نیستبنیان شدن در قوانین آورده شود؛ البته این مسئله به معنای عدم حمایت از تعاونیر حمایت از نوآوری و دانشمفادی مبنی ب

ست و  شاره به اینکه امروز روز آغاز فعالیت منتا نی ست افتتاح  ۳0وی با ا ست، گفت: این مرکز را در حالی که فعال ا صورت گرفته ا صد کار  در
شکل فرهنگی داریم .کنیممی ست و در این حوزه م شور ما محدود ا شرکت  ۳0اکنون  .اطالع از تعاونی در ک ست یک  شیر آمریکا در د صد  در

بنیان شتتدن در عرصتته اند اما بخش کشتتارزی مستتتعد دانشها در پرورش آبزیان فعالیت خوبی داشتتتهتعاونی استتت. در کشتتور ما نیز تعاونی
 .هاستتعاونی

الملی تعاون را که از ستوی منتا در حال پیگیری استت، هدف ارزشتمندی برشتمرد و گفت: ذهنیت تهیه اطلس ملی و بین شتریعتمداری هدف
صوص تعاونی سئوالن در خ شده برای راهها باید تغییر کند. با راهمردم و م شمندی که در آن ایجاد  سامانه جامع و هو اندازی اندازی این مرکز و 

 .ها ارائه کندای به استارتاپه امضاهای طالیی نیست و یک پنجره واحد نیز ایجاد شده که بتواند خدمات ویژهها دیگر نیازی بتعاونی

 .به گزارش ایکنا، در پایان این مراسم نیز پس از افتتاح اندیشکده تعاون، حاضران از ساختمان اندیشکده بازدید کردند

اندیشتتکده حوزه تعاون کشتتور و منطقه با هدف پوشتتش خ  نظری در حوزه تعاون با  شتتود، اندیشتتکده تعاون به عنوان نخستتتینیادآوری می
همکاری معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی تأسیس شده است تا بتواند خ های فکری و نظری 

  .گذاری و اجرا را پوشش دهدسازی، قانونموجود در امر تصمیم

شکده طی عقد تفاهمای صلین اندی شگاهی به عنوان ا ترین اتاق فکر بخش تعاون با تأکید نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاددان
 .سازی آن برای استفاده در کشور فعالیت خواهد کردبر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی

 /3943718https://iqna.ir/fa/print لینک خبر:
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به اتاق کبیری در آئین افتتاح اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون : سامانه جامع هوشمند بخش تعاون 
 ای تبدیل شده است شیشه 

میلیارد تومانی برای  2۳0نامه خط اعتباری ظهر امروز مراسم افتتاحیه اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون و همچنین انعقاد تفاهم
شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاون با حضورمحمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سورنا ستاری معاون 

اقتصادی مجلس  علمی رییس جمهور، محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون
  .زاده رییس کمسیون اجتماعی مجلس برگزار شدو مهدی عیسی

کبیری در این مراسم با بیان اینکه این مرکزنتیجه یک کار گروهی موفق با همکاری اعضای بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
ای بخش تعاون را راه اندازی کنیم و حاال این بخش تبدیل به اتاق شیشه تعاون و.. بوده اظهار کرد: طی این مدت توانستیم سامانه جامع هوشمند

ها رویکرد دوم ما بود که امروز یکی وی با بیان اینکه توسعه نوآوری و حمایت هدفمند از تعاونی .شده که اعتماد مردم را مجدد احیا کرده است
هاد دانشگاهی توانستیم شبکه بزرگی از اساتید دانشگاهی تشکیل دهیم تا در ترین نقاط عطف آن به وقوع پیوست، افزود: با همکاری جاز اصلی

 .نهایت یک اتاق فکر بزرگی را در سطح کشور داشته باشیم

ها اعم از ارائه تسهیالت، مشاوره تعلیم اجتماعی، معاون وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی با بیان اینکه توانستیم پنجره واحد خدمات برای تعاونی
های ها ارائه دهیم، گفت: امکان ایجاد صندوقهای حقوقی و پیشخوان دولت ایجاد کنیم و این خدمات را به تعاونیهای ارزی، مشاورهآموزش

ها دنبال کردیم تا در نهایت فعالیت های  جدیدی های آنالین و حضور استارت اپها را از طریق آموزشخطرپذیر را ممکن و توانمندسازی تعاونی
کبیری تصریح کرد: برگزاری اولین مجمع الکترونیکی بخش تعاون موفقیت آمیز بود که در آینده .در بحث توسعه دولت الکترونیک به وجود آمد

او با بیان اینکه زیست  .های دانش بنیان اولین شتاب دهنده بخش تعاون را مستقر کردیمتوسعه پیدا خواهد کرد و در حال حاضر با کمک شرکت
ها باال باشد، تصریح کرد: ما نوآوری و فناوری بخش تعاون با کمک همه متولد شد و کار خود را آغاز کرد تا سرعت خدمات رسانی به تعاونیبوم 

کبیری ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخواست کمک  .بار تالش کردیم تا باالخره موفق شدیم 26برای افتتاح این اندیشکده 
همچنین در این مراسم  .تر اصالح شوندها کمک میکند اجرایی و عملیاتی شود و اگر نیاز به اصالح دارند سریعتا مواد قانونی که به تعاونی داریم

ت میلیارد تومانی برای شرک 2۳0رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خط اعتباری  ای بین وزارت تعاون کار وطی تفاهم نامه
 های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری بخش تعاون ایجاد شد

  ۱۷:۴0 ۱۳۹۹دی  ۷

  2۳۱،26۳ : کد خبر
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 افتتاح اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون 

میلیارد تومانی برای  2۳0نامه خط اعتباری تفاهمظهر امروز مراسم افتتاحیه اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون و همچنین انعقاد 
 شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاون با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سورنا ستاری معاون علمی

ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس جمهور، محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا پور
 .زاده رییس کمسیون اجتماعی مجلس برگزار شدمهدی عیسی

نک محمد کبیری معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با بیان اینکه این مرکز یک کار تیمی موفق با همکاری اعضای با
اون و.. بوده اظهار کرد: ما طی این مدت توانستیم سامانه جامع هوشمند بخش تعاون را راه توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تع

 .ای شده که اعتماد مردم را مجدد احیا کرده استاندازی کنیم و حاال این بخش تبدیل به اتاق شیشه

ال حاضر تصویب شده است و فاز دوم آن در دهه کبیری افزود: به دنبال ایجاد پنجره واحد الکترونیک بخش تعاون هستیم و سامانه جامع درح
 .فجر افتتاح خواهد شد

ترین نقاط عطف آن به وقوع پیوست، ها رویکرد دوم ما بود که امروز یکی از اصلیکبیری با بیان اینکه توسعه نوآوری و حمایت هدفمند از تعاونی
دانشگاهی تشکیل دهیم تا در نهایت یک اتاق فکر بزرگی را در سطح کشور با همکاری جهاد دانشگاهی توانستیم شبکه بزرگی از اساتید  :افزود

 .داشته باشیم

های ارزی، ها اعم از ارائه تسهیالت، مشاوره تعلیم اجتماعی، آموزشمعاون وزیر تعاون با بیان اینکه توانستیم پنجره واحد خدمات برای تعاونی
های خطرپذیر را ایجاد ها ارائه دهیم، گفت: ما امکان ایجاد صندوقین خدمات را به تعاونیهای حقوقی و پیشخوان دولت ایجاد کنیم و امشاوره

های جدیدی در بحث توسعه ها دنبال کردیم تا در نهایت کارهای آنالین و حضور استارتاپها را از طریق آموزشکردیم و توانمندسازی تعاونی
 .دولت الکترونیک ایجاد کنیم
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 افتتاح اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون 

میلیارد تومانی برای  2۳0نامه خط اعتباری تفاهمظهر امروز مراسم افتتاحیه اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون و همچنین انعقاد 
 شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاون با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سورنا ستاری معاون علمی

ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس جمهور، محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا پور
 .زاده رییس کمسیون اجتماعی مجلس برگزار شدمهدی عیسی

نک محمد کبیری معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با بیان اینکه این مرکز یک کار تیمی موفق با همکاری اعضای با
اون و.. بوده اظهار کرد: ما طی این مدت توانستیم سامانه جامع هوشمند بخش تعاون را راه توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تع

 .ای شده که اعتماد مردم را مجدد احیا کرده استاندازی کنیم و حاال این بخش تبدیل به اتاق شیشه

ال حاضر تصویب شده است و فاز دوم آن در دهه کبیری افزود: به دنبال ایجاد پنجره واحد الکترونیک بخش تعاون هستیم و سامانه جامع درح
 .فجر افتتاح خواهد شد

ترین نقاط عطف آن به وقوع پیوست، ها رویکرد دوم ما بود که امروز یکی از اصلیکبیری با بیان اینکه توسعه نوآوری و حمایت هدفمند از تعاونی
دانشگاهی تشکیل دهیم تا در نهایت یک اتاق فکر بزرگی را در سطح کشور با همکاری جهاد دانشگاهی توانستیم شبکه بزرگی از اساتید  :افزود

 .داشته باشیم

های ارزی، ها اعم از ارائه تسهیالت، مشاوره تعلیم اجتماعی، آموزشمعاون وزیر تعاون با بیان اینکه توانستیم پنجره واحد خدمات برای تعاونی
های خطرپذیر را ایجاد ها ارائه دهیم، گفت: ما امکان ایجاد صندوقین خدمات را به تعاونیهای حقوقی و پیشخوان دولت ایجاد کنیم و امشاوره

های جدیدی در بحث توسعه ها دنبال کردیم تا در نهایت کارهای آنالین و حضور استارتاپها را از طریق آموزشکردیم و توانمندسازی تعاونی
 .دولت الکترونیک ایجاد کنیم
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برگزاری اولین مجمع الکترونیکی بخش تعاون موفقیت آمیز بود که در آینده توسعه پیدا خواهد کرد و در حال حاضر با کمک کبیری تصریح کرد: 
 .های دانش بنیان اولین شتاب دهنده بخش تعاون را مستقر کردیمشرکت

ها باال ا آغاز کرد تا سرعت خدمات رسانی به تعاونیاو با بیان اینکه زیست بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون با کمک همه متولد شد و کار خود ر
 .بار شکست خوردیم، اما باز تالش کردیم تا باالخره موفق شدیم 26باشد، تصریح کرد: ما برای افتتاح این اندیشکده 

میکند اجرایی و عملیاتی شود ها کمک کبیری ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخواست کمک داریم تا مواد قانونی که به تعاونی
 .تر اصالح شوندو اگر نیاز به اصالح دارند سریع

 2۳0رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خط اعتباری  ای بین وزارت تعاون کار وهمچنین در این مراسم طی تفاهم نامه
 ری بخش تعاون ایجاد شدمیلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواو

  /CNW003asriran.com لینک کوتاه

 

  

 
  تعاون و اشتغال اجتماعی

 های مراکز نوآوری میلیارد تومان به توسعه فعالیت ۳0اختصاص 

ها خبر داد و گفت: مراکز اندیشکده تعاون به های مراکز نوآوری در تهران و شهرستانمیلیارد تومان به توسعه فعالیت ۳0وزیر تعاون از اختصاص 
 یابد.مرکز افزایش می 22

آقای محمد شریعتمداری، وزیر  خبرگزاری صدا و سیما،به گزارش خبرنگار 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح اندیشکده تعاون و مرکز نوآوری 
توسعه تعاون گفت: بسیار خوشحالیم که در یک نقطه عطف تاریخی قرار 

ن و مرکز نوآوری توسعه تعاون را افتتاح داریم و امروز اندیشکده تعاو
 کنیم.می

او با بیان اینکه حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی از جمله محمد 
پورابراهیمی و مهدی عیسی زاده و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری نشان از اهمیت این موضوع دارد، تاکید کرد: در دوره 

 های دانش بنیان اوج گرفت.شرکتمدیریت ستاری فعالیت 

کند، گفت: قانون اساسی آقای شریعتمداری با بیان اینکه قانون اساسی ساختار اقتصادی ایران را به بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می
ن، کار و رفاه اجتماعی افزود: با وزیر تعاو داند.تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت را ناشی از فعالیت تعاونی می

آید نمره قبولی نداریم و همچنان شاهد تمرکز ثروت در جمع خاصی هستیم و دولت به عنوان هایی که انجام شده به نظر میوجود همه تالش
های باقی مانده امیدوارم در روز تر است، گفت:شریعتمداری با بیان اینکه فرهنگ اقتصاد ایران به تعاونی نزدیک کند.کارفرمای بزرگ فعالیت می
مرکز اندیشکده تشکیل شده و  ۱۱ها را ادامه دهیم تا با اوج قدرت به دولت بعدی واگذار شود.او افزود: درحال حاضر دولت، مسیر تقویت تعاونی

 افتتاح، روز آغاز فعالیت یک نهاد است، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه معموال مرکز توسعه پیدا خواهد کرد. 22ان شاءاهلل تا 
خورد وی افزود: امروز دو کار بسیار مهم در حوزه تعاون رقم می شود.اندیشکده فعالیت خود را آغاز کرده است و فقط به صورت رسمی افتتاح می

کند، های نوآورانه به ما کمک میفعالیت تعاونی که در نوآوری بخشی و توسعه "منتا"کند. یکی ها باز میکه افق جدیدی را پیش روی تعاونی
ها یکی هم اندیشکده تعاون که با کمک جهاد دانشگاهی تاسیس شده و در یازده نقطه کشور در حال فعالیت است. تا پایان سال تعداد این تعاونی

دی به وجود آمده که سازمان تامین اجتماعی، بانک کند.آقای شریعتمداری با بیان اینکه در این مرکز پنجره واحنقطه افزایش پیدا می 22به 
درصد در اختیار  ۱2ها ارایه دهند، ادامه داد: اعتباری با نرخ ای به تعاونیتوسعه تعاون و بخش مالیاتی در این مرکز حضور دارند تا خدمات ویژه

میلیارد تومان به توسعه فعالیت مراکز نوآوری  ۳0جمهوری  ها قرار گرفته و همچنین با کمک سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاستتعاونی
 ها اختصاص یافته است.در تهران و شهرستان

 /E0CS00https://www.iribnews.ir لینک خبر:
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  تعاون و اشتغال اجتماعی

 های مراکز نوآوری میلیارد تومان به توسعه فعالیت ۳0اختصاص 

ها خبر داد و گفت: مراکز اندیشکده تعاون به های مراکز نوآوری در تهران و شهرستانمیلیارد تومان به توسعه فعالیت ۳0وزیر تعاون از اختصاص 
 یابد.مرکز افزایش می 22

آقای محمد شریعتمداری، وزیر  خبرگزاری صدا و سیما،به گزارش خبرنگار 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح اندیشکده تعاون و مرکز نوآوری 
توسعه تعاون گفت: بسیار خوشحالیم که در یک نقطه عطف تاریخی قرار 

ن و مرکز نوآوری توسعه تعاون را افتتاح داریم و امروز اندیشکده تعاو
 کنیم.می

او با بیان اینکه حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی از جمله محمد 
پورابراهیمی و مهدی عیسی زاده و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری نشان از اهمیت این موضوع دارد، تاکید کرد: در دوره 

 های دانش بنیان اوج گرفت.شرکتمدیریت ستاری فعالیت 

کند، گفت: قانون اساسی آقای شریعتمداری با بیان اینکه قانون اساسی ساختار اقتصادی ایران را به بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می
ن، کار و رفاه اجتماعی افزود: با وزیر تعاو داند.تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت را ناشی از فعالیت تعاونی می

آید نمره قبولی نداریم و همچنان شاهد تمرکز ثروت در جمع خاصی هستیم و دولت به عنوان هایی که انجام شده به نظر میوجود همه تالش
های باقی مانده امیدوارم در روز تر است، گفت:شریعتمداری با بیان اینکه فرهنگ اقتصاد ایران به تعاونی نزدیک کند.کارفرمای بزرگ فعالیت می
مرکز اندیشکده تشکیل شده و  ۱۱ها را ادامه دهیم تا با اوج قدرت به دولت بعدی واگذار شود.او افزود: درحال حاضر دولت، مسیر تقویت تعاونی

 افتتاح، روز آغاز فعالیت یک نهاد است، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه معموال مرکز توسعه پیدا خواهد کرد. 22ان شاءاهلل تا 
خورد وی افزود: امروز دو کار بسیار مهم در حوزه تعاون رقم می شود.اندیشکده فعالیت خود را آغاز کرده است و فقط به صورت رسمی افتتاح می

کند، های نوآورانه به ما کمک میفعالیت تعاونی که در نوآوری بخشی و توسعه "منتا"کند. یکی ها باز میکه افق جدیدی را پیش روی تعاونی
ها یکی هم اندیشکده تعاون که با کمک جهاد دانشگاهی تاسیس شده و در یازده نقطه کشور در حال فعالیت است. تا پایان سال تعداد این تعاونی

دی به وجود آمده که سازمان تامین اجتماعی، بانک کند.آقای شریعتمداری با بیان اینکه در این مرکز پنجره واحنقطه افزایش پیدا می 22به 
درصد در اختیار  ۱2ها ارایه دهند، ادامه داد: اعتباری با نرخ ای به تعاونیتوسعه تعاون و بخش مالیاتی در این مرکز حضور دارند تا خدمات ویژه

میلیارد تومان به توسعه فعالیت مراکز نوآوری  ۳0جمهوری  ها قرار گرفته و همچنین با کمک سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاستتعاونی
 ها اختصاص یافته است.در تهران و شهرستان
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  تعاون و اشتغال اجتماعی

 اندیشکده تعاون نشاندهنده نگرش جدید در اقتصاد دانش بنیان 

 ده نگرش جدید در حوزه اقتصاد دانش بنیان است.معاون علمی و فناوری رییس جمهور: افتتاح مرکز اندیشکده تعاون نشان دهن

سیما،خبرنگار به گزارش  صدا و  سورنا  خبرگزاری  ستاری امروز در آقای 
مراسم افتتاح اندیشکده تعاون و مرکز نوآوری توسعه تعاون با بیان اینکه با 

سعه، صوری از اینکه تو ست، به این نتیجه  وجود ت سخت افزاری ا یک امر 
رستتیدیم توستتعه، نرم افزاری استتت، گفت: توستتعه بگعد فرهنگی هم دارد و 

او با بیان اینکه امکانات توسعه وجود دارد، اما  توسعه نیازمند فرهنگ است.
در دستتترس نیستتت، افزود: کار دانش بنیان این استتت که امکانات را در 

سترس قرار دهد. ستا د ضافه قای  شورما ا ری افزود: لغاتی که به ادبیات ک
شی از فعالیت  شمند و... نا شهر هو ستارت آپ،  شده مثل مرکز نوآوری، ا

معاون علمی و  های دانش بنیان است که قبال وجود نداشتند.همین شرکت
با ستته ستتال پیش منعقد شتتد، اعالم کرد: در این فناوری ریاستتت جمهوری با بیان اینکه تفاهم نامه ما با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقری

ستاری با اشاره به همایشی که سال گذشته برگزار شد و مواردی را  چند سال بخش تعاون توانست به خوبی اقتصاد دانش بنیان را توسعه دهد.
شحالم آن ست و مطرح کرد، گفت: خو سعه این کار جز اهداف معاونت عملی ا ست، و تو شده ا شرفت فعالیت مرکز ها عملیاتی  شاءاهلل با پی ان 

 زایی شود.کرده جامعه در شرکت دانش بنیان مشغول به کار شوند و اشتغالها جوانان تحصیلاندیشکده تعاونی

 /e0CS00https://www.iribnews.ir لینک خبر:

  

 
 ستاری خبرداد؛ 

 ه، امری نرم افزاری است/ مرکز اندیشکده تعاون نشان از نگرش جدیدی در اقتصاد دانش بنیان دارد توسع

معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: افتتاح مرکز اندیشکده تعاون نشان از یک نگرش جدید درحوزه اقتصاد دانش بنیان 
  .دارد

گروه  حوزه رفاه و تعاون خبرنگار به گزارش
، سورنا اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان

ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در مراسم افتتاح اندیشکده تعاون 

وری توسعه تعاون با بیان اینکه و مرکز نوآ
با وجود تصوری از اینکه توسعه، یک امر 
سخت افزاری است، به این نتیجه رسیدیم 
توسعه، نرم افزاری است، گفت: توسعه بگعد 
فرهنگی هم دارد یعنی توسعه نیازمند 

 .فرهنگ است

ستاری . ار دانش بنیان این است که امکانات را در دسترس قرار دهداو با بیان اینکه امکانات توسعه وجود دارد، اما در دسترس نیست، افزود: ک
های دانش تصریح کرد: لغاتی که به ادبیات کشورما اضافه شده مثل مرکز نوآوری، استارت آپ، شهر هوشمند و... ناشی از فعالیت همین شرکت

 .بنیان است که قبال وجود نداشتند

ان اینکه تفاهم نامه ما با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریبا سه سال پیش منعقد شد، بیان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بی
های او افزود: افتتاح مرکز اندیشکده تعاون یکی از نماد. کرد: در این چندسال بخش تعاون توانست به خوبی اقتصاد دانش بنیان را توسعه دهد

 .درحوزه اقتصاد دانش بنیان داردهمکاری ماست که نشان از یک نگرش جدید 

 کار این توسعه و است، شده عملیاتی آنها خوشحالم اکنون  گفت: کرد مطرح را موارد و شد  ستاری با اشاره به همایشی که سال گذشته برگزار
کرده جامعه در شرکت دانش بنیان مشغول ها جوانان تحصیلمعاونت عملی است و انشااهلل با پیشرفت فعالیت مرکز اندیشکده تعاونی اهداف جز

 .ها انجام شودزایی برای آنبه کار شوند و اشتغال

 /VvYt00https://www.yjc.ir لینک خبر:
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 ستاری خبرداد؛ 

 ه، امری نرم افزاری است/ مرکز اندیشکده تعاون نشان از نگرش جدیدی در اقتصاد دانش بنیان دارد توسع

معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: افتتاح مرکز اندیشکده تعاون نشان از یک نگرش جدید درحوزه اقتصاد دانش بنیان 
  .دارد

گروه  حوزه رفاه و تعاون خبرنگار به گزارش
، سورنا اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان

ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در مراسم افتتاح اندیشکده تعاون 

وری توسعه تعاون با بیان اینکه و مرکز نوآ
با وجود تصوری از اینکه توسعه، یک امر 
سخت افزاری است، به این نتیجه رسیدیم 
توسعه، نرم افزاری است، گفت: توسعه بگعد 
فرهنگی هم دارد یعنی توسعه نیازمند 

 .فرهنگ است

ستاری . ار دانش بنیان این است که امکانات را در دسترس قرار دهداو با بیان اینکه امکانات توسعه وجود دارد، اما در دسترس نیست، افزود: ک
های دانش تصریح کرد: لغاتی که به ادبیات کشورما اضافه شده مثل مرکز نوآوری، استارت آپ، شهر هوشمند و... ناشی از فعالیت همین شرکت

 .بنیان است که قبال وجود نداشتند

ان اینکه تفاهم نامه ما با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریبا سه سال پیش منعقد شد، بیان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بی
های او افزود: افتتاح مرکز اندیشکده تعاون یکی از نماد. کرد: در این چندسال بخش تعاون توانست به خوبی اقتصاد دانش بنیان را توسعه دهد

 .درحوزه اقتصاد دانش بنیان داردهمکاری ماست که نشان از یک نگرش جدید 

 کار این توسعه و است، شده عملیاتی آنها خوشحالم اکنون  گفت: کرد مطرح را موارد و شد  ستاری با اشاره به همایشی که سال گذشته برگزار
کرده جامعه در شرکت دانش بنیان مشغول ها جوانان تحصیلمعاونت عملی است و انشااهلل با پیشرفت فعالیت مرکز اندیشکده تعاونی اهداف جز

 .ها انجام شودزایی برای آنبه کار شوند و اشتغال

 /VvYt00https://www.yjc.ir لینک خبر:
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 اری خبرداد؛ شریعتمد

های مراکز نوآوری میلیارد تومان به توسعه فعالیت ۳0اختصاص 
مرکز  22ها/ مراکز اندیشکده تعاون به در تهران و شهرستان

 یابد افزایش می

مرکز اندیشکده تعاون تشکیل شده  11زیر کار گفت: تاکنون و
 .است

گروه اجتماعی باشگاه  حوزه رفاه و تعاون خبرنگار به گزارش
، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه خبرنگاران جوان

وآوری توسعه تعاون اظهار کرد: بسیار خوشحالیم که در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم و اجتماعی در مراسم افتتاح اندیشکده تعاون و مرکز ن
 .کنیمامروز اندیشکده تعاون و مرکز نوآوری توسعه تعاون را افتتاح می

معاون علمی و فناوری او با بیان اینکه حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی از جمله محمد پورابراهیمی و مهدی عیسی زاده و سورنا ستاری،  
 .های دانش بنیان اوج گرفتریاست جمهوری نشان از اهمیت این موضوع دارد، ادامه داد: در دوره مدیریت ستاری فعالیت شرکت

تامین کند، گفت: قانون اساسی شریعتمداری با بیان اینکه قانون اساسی ساختار اقتصادی ایران را به بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با وجود . دانداستقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت را ناشی از فعالیت تعاونی می

ان کارفرمای آید نمره قبولی نداریم و کماکان شاهد تمرکز ثروت در جمع خاصی هستیم و دولت به عنوهایی که انجام شده به نظر میهمه تالش
 .بزرگ فعالیت میکند

های باقی مانده دولت، مسیر تقویت تر است، ادامه داد: بنابراین امیدوارم در روزشریعتمداری با بیان اینکه فرهنگ اقتصاد ایران به تعاونی نزدیک
مرکز  22رکز اندیشکده تشکیل شده و انشااهلل تا م ۱۱او افزود: درحال حاضر  .ها را ادامه دهیم تا با اوج قدرت به دولت بعدی واگذار شودتعاونی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه معموال افتتاح، روز آغاز فعالیت یک نهاد است، گفت: اما اندیشکده فعالیت  .توسعه پیدا خواهد کرد
 .شودخود را آغاز کرده و فقط به صورت رسمی افتتاح می

که در نوآوری  "منتا"کند. یکی ها باز میخورد که افق جدیدی را پیش روی تعاونیسیار مهم در حوزه تعاون رقم میوی افزود: امروز دو کار ب
کند، یکی هم اندیشکده تعاون که با کمک جهاد دانشگاهی تاسیس شده و در یازده های نوآورانه به ما کمک میبخشی و توسعه فعالیت تعاونی
شریعتمداری با بیان اینکه  کندنقطه افزایش پیدا می 22ها به وزیر تعاون گفت: تا پایان سال تعداد این تعاونی .تنقطه کشور در حال فعالیت اس

در این مرکز پنجره واحدی به وجود آمده که سازمان تامین اجتماعی، بانک توسعه تعاون و بخش مالیانی در این مرکز حضور دارند تا خدمات 
ها قرار گرفته و همچنین با کمک سورنا ستاری، معاون علمی درصد در اختیار تعاونی ۱2یه دهند، ادامه داد: اعتباری با نرخ ها اراای به تعاونیویژه

 .ها اختصاص یافته استمیلیارد تومان به توسعه فعالیت مراکز نوآوری در تهران و شهرستان ۳0و فناوری ریاست جمهوری 

 /7609418https://www.yjc.ir/fa/newsلینک خبر: 

  

 

 

 
 https://www.borna.news/fa/tiny/news-1110629 لینک خبر:

  



1019

گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

 

 

 
 https://www.borna.news/fa/tiny/news-1110629 لینک خبر:

  



1020

 
 میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری بخش تعاون 2۳0خط اعتباری 

میلیارد تومانی برای  2۳0نامه خط اعتباری ظهر امروز مراسم افتتاحیه اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون و همچنین انعقاد تفاهم
ن با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سورنا ستاری معاون علمی شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاو

رییس جمهور، محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و 
زاده رییس کمسیون اجتماعی مهدی عیسی

  .مجلس برگزار شد

یری معاون تعاون وزیر تعاون، کار و محمد کب
رفاه اجتماعی در این مراسم با بیان اینکه این 
مرکز یک کار تیمی موفق با همکاری اعضای 
بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه 
گذاری تعاون و.. بوده اظهار کرد: ما طی این 
مدت توانستیم سامانه جامع هوشمند بخش 

و حاال این بخش تعاون را راه اندازی کنیم 
 .ای شده که اعتماد مردم را مجدد احیا کرده استتبدیل به اتاق شیشه

کبیری افزود: به دنبال ایجاد پنجره واحد الکترونیک بخش تعاون هستیم و سامانه جامع درحال حاضر تصویب شده است و فاز دوم آن در دهه 
ترین نقاط ها رویکرد دوم ما بود که امروز یکی از اصلیو حمایت هدفمند از تعاونی کبیری با بیان اینکه توسعه نوآوری .فجر افتتاح خواهد شد

ر عطف آن به وقوع پیوست، افزود: با همکاری جهاد دانشگاهی توانستیم شبکه بزرگی از اساتید دانشگاهی تشکیل دهیم تا در نهایت یک اتاق فک
ها اعم از ارائه تسهیالت، مشاوره با بیان اینکه توانستیم پنجره واحد خدمات برای تعاونیمعاون وزیر تعاون  .بزرگی را در سطح کشور داشته باشیم

ما امکان  :ها ارائه دهیم، گفتهای حقوقی و پیشخوان دولت ایجاد کنیم و این خدمات را به تعاونیهای ارزی، مشاورهتعلیم اجتماعی، آموزش
ها دنبال کردیم تا در نهایت های آنالین و حضور استارتاپها را از طریق آموزشنمندسازی تعاونیهای خطرپذیر را ایجاد کردیم و تواایجاد صندوق

 .های جدیدی در بحث توسعه دولت الکترونیک ایجاد کنیمکار

در آینده توسعه پیدا خواهد کرد و در حال حاضر با  که بود آمیز موفقیت  کبیری تصریح کرد: برگزاری اولین مجمع الکترونیکی بخش تعاون
او با بیان اینکه زیست بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون با  .های دانش بنیان اولین شتاب دهنده بخش تعاون را مستقر کردیمکمک شرکت

بار  26یح کرد: ما برای افتتاح این اندیشکده ها باال باشد، تصرکمک همه متولد شد و کار خود را آغاز کرد تا سرعت خدمات رسانی به تعاونی
کبیری ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخواست کمک داریم تا  .شکست خوردیم، اما باز تالش کردیم تا باالخره موفق شدیم

 .تر اصالح شوندها کمک میکند اجرایی و عملیاتی شود و اگر نیاز به اصالح دارند سریعمواد قانونی که به تعاونی

 2۳0رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خط اعتباری  ای بین وزارت تعاون کار وهمچنین در این مراسم طی تفاهم نامه
 .میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری بخش تعاون ایجاد شد

 at6u1http://fna.ir/fلینک خبر: 

  

 
  علم و فناوری  «علمی و فرهنگی

 افتتاح اندیشکده تعاون با همکاری وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی 

 ی حوزه تعاون کشور و منطقه با همکاری وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی افتتاح شد.عنوان نخستین اندیشکدهبهی تعاون اندیشکده

خبرنگار حوزه دانشگاه گروه علمی و فرهنگی خبرگزاری صدا و به گزارش 
ی دانشگاهی، آیین افتتاح اندیشکده؛ به نقل از روابط عمومی جهادسیما

تعاون با حضور آقایان دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس 
شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر جمهور، محمد 

زاده رییس کمیسیون حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، مهدی عیسی
رهنگی جهاددانشگاهی و اجتماعی مجلس، دکتر عیسی علیزاده معاون ف

دکتر محمد کبیری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 برگزار شد.

 بنیان استهای دانشارسال ارز به خارج از کشور مشکل شرکت

با آن مواجه است را بنیان آقای دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در این مراسم یکی از مسائل و مشکالتی که توسعه اقتصاد دانش
بنیانی را تولید کنیم که هم کیفیت داشته باشد خواهیم محصول دانشتأمین تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز پژوهشگران دانست و گفت: اگر می

در ایران اقتصادی و هم نیاز داخلی و خارجی را تأمین کند، باید راحت بودن دسترسی محقق به مواد و قطعات اولیه و تجهیزاتی که ساختشان 
وی بابیان اینکه همه محصوالت نیاز به قطعات و تجهیزات پیشرفته دارند که باید دسترسی به آن را تسهیل کرد ادامه داد:  نیست، محقق شود.

اولیه گران به دست که مواد بنیان است. چگونه میتوانیم در دنیا جای پا ایجاد کنیم درحالیهای دانشارسال ارز به خارج از کشور مشکل شرکت
ها برداشته شود نباید به معنی باز کردن بازار برای ییس جهاددانشگاهی افزود: اگر قرار است تحریمر رسد و امکان ارسال نیز سخت است.ما می

های مرجع اینکه آزمایشگاهآقای دکتر طیبی با تأکید بر  محصوالت خارجی باشد و اگر انتقالی نیز صورت میگیرد باید انتقال دانش و فناوری باشد.
های مرجعی کنند، به همین دلیل باید آزمایشگاهها به تولیدات داخلی اعتماد نمییکی از مشکالتی است که باید حل شود گفت: برخی شرکت

 .باشد که اگر محصولی ازآنجا گواهی گرفت جلوی خرید محصول مشابه خارجی گرفته شود و به معنی قطعیت کیفیت محصول باشد

 سازی نیاز داردتوسعه بخش تعاون در کشور به فرهنگ

آقای دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: توسعه بخش تعاون در کشور به 
ستاری، توسعه نتیجه یک فرهنگ  به گفته شده است.بنیان هم فرهنگ جدیدی است که به کشور تزریقسازی نیاز دارد. اقتصاد دانشفرهنگ

های خالق جوانان محلی برای جوالن دادن، توسعه یافتن و تجاری ها تغییر کند تا توسعه اتفاق بیفتد؛ یعنی باید ایدهاست. باید فرهنگ و دیدگاه
جمهوری ادامه داد: در صنعت خودرو  معاون علمی و فناوری رییس کند.شدن پیدا کنند. این کار هم فقط در قالب تغییر فرهنگ و نگاه بروز می

ها و امکانات کارخانجات بزرگ خودروسازی وصل کردیم ها را به داشتههای آنتالش کردیم این تغییر فرهنگ را ایجاد کنیم یعنی جوانان و ایده
گ فراهم شد.رییس بنیاد ملی نخبگان در ها، توسعه صنعت خودرو و انتفاع مالی کارخانجات بزرسازی این ایدهتا با این کار فرصتی برای تجاری

ها ها در تعاونیهای نو آنادامه بیان کرد: بخش تعاون کشور نیز به همین تغییر نگاه نیاز دارد یعنی باید فرصتی برای تبلور خالقیت جوانان و ایده
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  علم و فناوری  «علمی و فرهنگی

 افتتاح اندیشکده تعاون با همکاری وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی 

 ی حوزه تعاون کشور و منطقه با همکاری وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی افتتاح شد.عنوان نخستین اندیشکدهبهی تعاون اندیشکده

خبرنگار حوزه دانشگاه گروه علمی و فرهنگی خبرگزاری صدا و به گزارش 
ی دانشگاهی، آیین افتتاح اندیشکده؛ به نقل از روابط عمومی جهادسیما

تعاون با حضور آقایان دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس 
شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر جمهور، محمد 

زاده رییس کمیسیون حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، مهدی عیسی
رهنگی جهاددانشگاهی و اجتماعی مجلس، دکتر عیسی علیزاده معاون ف

دکتر محمد کبیری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 برگزار شد.

 بنیان استهای دانشارسال ارز به خارج از کشور مشکل شرکت

با آن مواجه است را بنیان آقای دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در این مراسم یکی از مسائل و مشکالتی که توسعه اقتصاد دانش
بنیانی را تولید کنیم که هم کیفیت داشته باشد خواهیم محصول دانشتأمین تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز پژوهشگران دانست و گفت: اگر می

در ایران اقتصادی و هم نیاز داخلی و خارجی را تأمین کند، باید راحت بودن دسترسی محقق به مواد و قطعات اولیه و تجهیزاتی که ساختشان 
وی بابیان اینکه همه محصوالت نیاز به قطعات و تجهیزات پیشرفته دارند که باید دسترسی به آن را تسهیل کرد ادامه داد:  نیست، محقق شود.

اولیه گران به دست که مواد بنیان است. چگونه میتوانیم در دنیا جای پا ایجاد کنیم درحالیهای دانشارسال ارز به خارج از کشور مشکل شرکت
ها برداشته شود نباید به معنی باز کردن بازار برای ییس جهاددانشگاهی افزود: اگر قرار است تحریمر رسد و امکان ارسال نیز سخت است.ما می

های مرجع اینکه آزمایشگاهآقای دکتر طیبی با تأکید بر  محصوالت خارجی باشد و اگر انتقالی نیز صورت میگیرد باید انتقال دانش و فناوری باشد.
های مرجعی کنند، به همین دلیل باید آزمایشگاهها به تولیدات داخلی اعتماد نمییکی از مشکالتی است که باید حل شود گفت: برخی شرکت

 .باشد که اگر محصولی ازآنجا گواهی گرفت جلوی خرید محصول مشابه خارجی گرفته شود و به معنی قطعیت کیفیت محصول باشد

 سازی نیاز داردتوسعه بخش تعاون در کشور به فرهنگ

آقای دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: توسعه بخش تعاون در کشور به 
ستاری، توسعه نتیجه یک فرهنگ  به گفته شده است.بنیان هم فرهنگ جدیدی است که به کشور تزریقسازی نیاز دارد. اقتصاد دانشفرهنگ

های خالق جوانان محلی برای جوالن دادن، توسعه یافتن و تجاری ها تغییر کند تا توسعه اتفاق بیفتد؛ یعنی باید ایدهاست. باید فرهنگ و دیدگاه
جمهوری ادامه داد: در صنعت خودرو  معاون علمی و فناوری رییس کند.شدن پیدا کنند. این کار هم فقط در قالب تغییر فرهنگ و نگاه بروز می

ها و امکانات کارخانجات بزرگ خودروسازی وصل کردیم ها را به داشتههای آنتالش کردیم این تغییر فرهنگ را ایجاد کنیم یعنی جوانان و ایده
گ فراهم شد.رییس بنیاد ملی نخبگان در ها، توسعه صنعت خودرو و انتفاع مالی کارخانجات بزرسازی این ایدهتا با این کار فرصتی برای تجاری

ها ها در تعاونیهای نو آنادامه بیان کرد: بخش تعاون کشور نیز به همین تغییر نگاه نیاز دارد یعنی باید فرصتی برای تبلور خالقیت جوانان و ایده
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معاون علمی و فناوری  به توسعه این بخش کمک کنند. های فناورانه خود،ایجاد شود و مبتکران و نخبگان با ایجاد مراکز نوآوری و با کمک ایده
های خالق های نو باشد و شرایط را برای توسعه شرکتهای زیادی در حوزه تعاون وجود دارد که باید حامی ایدهرییس جمهوری افزود: صندوق

آقای دکتر ستاری با اشاره به ورود مفاهیم  ری کنند.گذاها سرمایههای آنهای جوانان و ایدهها بر روی ایدهاین حوزه فراهم کند. این صندوق
ها مفاهیمی، چون تر شد و این روزبوم فناوری و نوآوری دایره لغات ادبیات کشور گستردهگیری زیستنوین به دایره لغات کشور، گفت: با شکل

اون علمی و فناوری رییس جمهوری همچنین تأکید کرد: مع شنویم.های خالق را زیاد میها و شرکتدهندهها، شتاببنیاناستارتاپ ها، دانش
هایی نیاز دارد تا زمینه توسعه آن ها و نگاهبنیان در کشور است. حوزه تعاون هم به چنین تغییر دیدگاهگیری اقتصاد دانشاین لغات نتیجه شکل

 های نوی جوانان فراهم شود.به کمک ایده

 یابدص میبنیان اختصاهای دانشاعتبار به تعاونی

ه محور همچنین آقای محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم گفت: امروز شاهد افتتاح دو مرکز، نوآورانه و اندیش
ی های فناورانه بخش تعاون است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعدر بخش تعاون کشور هستیم. افتتاح این دو مرکز، یک نقطه عطف در فعالیت

توان بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور بخشی به بخش تعاون، میقانون اساسی ارائه داد و گفت: در صورت اولویت ۴۳توضیحاتی در مورد اصل 
یک  ها راآقای شریعتمداری توسعه استانی تعاونی های کشور را در اولویت قرار داد.سازی نیز باید تعاونیرا کاهش داد. در مسائلی مانند خصوصی

ها است تا از های فناوری محور بخش تعاونیهایی مانند شیالت، آبزیان و کشاورزی، مستعد فعالیتتوجه ذکر کرد و افزود: حوزهراهبرد قابل
 بنیانهای دانشهای، شاهد تغییرات اساسی در اقتصاد کشور باشیم. اختصاص یک خط اعتباری ویژه برای تعاونیخروجی و ماحصل چنین فعالیت

میلیارد تومان برای مراکز نوآوری استانی و مرکز نوآوری منتا، نیز یک خبر خوش در این زمینه است که با حمایت معاونت علمی  ۳0و تخصیص 
همچنین آقای دکتر عیسی علیزاده، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی نیز در ابتدای این مراسم به  و فناوری ریاست جمهوری ممکن شده است.

نامه همکاری بین وزارت تعاون، های اندیشکده تعاون پرداخت و گفت: گام اول این اندیشکده با امضای تفاهمه تشکیل، اهداف و برنامهتشریح نحو
نفر از  ۱2المللی، مصاحبه با کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی برداشته شد. در ادامه مرحله مطالعاتی اندیشکده با بررسی اسناد ملی و بین

ساعت بحث و بررسی کارشناسی با حضور اساتید )انجام فاز دلفی( و در نهایت تدوین  ۴۸ها، برگزاری رگان حوزه تعاون، تجزیه و تحلیل دادهخب
در پایان این مراسم نیز پس از افتتاح اندیشکده تعاون، حاضران از ساختمان اندیشکده بازدید  اساسنامه و سند راهبردی اندیشکده صورت گرفت.

 ردند.ک

عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه باهدف پوشش خ  نظری در حوزه تعاون با همکاری معاونت گفتنی است اندیشکده تعاون به
های فکری و نظری موجود در امر شده است تا بتواند خ تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی تأسیس

نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی در این اندیشکده طی عقد تفاهم گذاری و اجرا را پوشش دهد.سازی، قانونصمیمت
سازی های موفق جهانی و بومیترین اتاق فکر بخش تعاون با تأکید بر استفاده از تجارب جهانی و استفاده از الگوعنوان اصلیبه ۱۳۹۸آذرماه  26

 شده است.آن برای استفاده در کشور تشکیل

 /77CS00https://www.iribnews.irلینک خبر: 

  

 
  «منتا»میلیارد تومانی معاونت علمی و فرهنگی ریاست جمهوری به  ۳0کمک 

میلیارد تومانی معاونت ۳0از کمک « اندیشکده تعاون»و « مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران»وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین افتتاح 
 .علمی و فرهنگی ریاست جمهوری به منتا خبر داد

در آیین افتتاح مرکز « محمد شریعتمداری»اه اجتماعی، رسانی وزارت تعاون، کار و رفبه گزارش ایلنا به نقل از مرکز مرکز روابط عمومی و اطالع
محمد رضاپور « جمهوری،معاون علمی و فناوری رئیس»و اندیشکده تعاون که با حضور سورنا ستاری  _منتا_نوآوری و توسعه تعاون ایران 

معاون امور تعاون وزارت »محمد کبیری « های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسالمی،روسای کمیسیون»مهدی عیسی زاده « و»ابراهیمی 
رئیس  "حمید رضا طیبی« بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق وسازی اقتصاد دانشدبیر ستاد فرهنگ»پرویز کرمی « تعاون، کار و رفاه اجتماعی،

 کنیمآوری توسعه تعاون را افتتاح میجهاد دانشگاهی برگزار شد گفت: امروز در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم و اندیشکده تعاون و مرکز نو
 20های دانش بنیان این مراکز خبر داد و گفت: میلیارد تومان خط اعتباری برای فعالیت تعاون 2۳0وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص 

یارد تومان کمک از سوی معاونت علمی و میل ۳0ها و اندیشکده، جمعا میلیارد تومان برای شهرستان ۱0میلیارد تومان برای حمایت از منتا، 
وی افزود: حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسالمی نشان از . فرهنگی ریاست جمهوری اختصاص یافت

یان اینکه قانون اساسی شریعتمداری با ب. های دانش بنیان اوج گرفتاهمیت این موضوع دارد و در دوره مدیریت دکتر ستاری فعالیت شرکت
کند و تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و ساختار اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می

در دست گروه هایی که انجام شده کماکان شاهد تمرکز ثروت داند خاطر نشان کرد: با وجود همه تالشمحرومیت را ناشی از فعالیت تعاونی می
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فرهنگ اقتصاد ایران به تعاونی . کندخاصی هستیم و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ فعالیت می

ال باشند و فعالیت ها فعتر است افزود: معاون امور تعاون، نماینده ویژه برای هفت استان کشور معین کرده که در مراکز استان و شهرستاننزدیک
های دخیل را بررسی کنند و زمینه اقدامات اجرائی را فراهم ای، بهزیستی و همه نهادبانک توسعه تعاون، معاونت تعاون، معاونت توسعه، فنی حرفه

: دانش بنیان کردن های دانش بنیان جدید نیست خاطر نشان کردشریعتمداری با بیان اینکه منظور از نوسازی تنها حمایت از شرکت. آورند
وزیر تعاون، کار و  .رسدمرکز می 22اندیشکده تشکیل شده و تا پایان سال به  ۱۱وی افزود: درحال حاضر . های موجود نیز برعهده ماستتعاونی

های بزرگ فعالیت شرکتوی با اشاره به . شودرفاه اجتماعی گفت: اندیشکده فعالیت خود را از قبل آغاز کرده و امروز به صورت رسمی افتتاح می
ها مخصوصا کشاورزی شود و سایر بخشهای شیالت و آبزیان در کشور به صورت تعاونی انجام میتمام فعالیت :تعاونی در دنیا خاطر نشان کرد

یشه جوانان فرهیخته های دانش بنیان جدید که با ذوق و اندنیز مستعد دانش بنیان شدن هستند و از طرف دیگر مراکز نوآوری توسعه باید شرکت
 .شوند را در قالب تعاونی مورد حمایت قرار دهند تا این دو در کنار هم بتوانند فعالیت اقتصادی ایران را به نتیجه مطلوب برسانندتاسیس می

ثبت تعاونی دو ماه به شریعتمداری با بیان اینکه، شفافیت محور اصلی کارهاست و حتما باید استمرار پیدا کند تصریح کرد: در گذشته فرایند 
  .شودانجامید اما امروز در سامانه جامع کمتراز یک هفته انجام میطول می

ها ارائه کند ایجاد ای را به همه مراکز دانش بنیان و استارتاپکه بتواند خدمات ویژه (VIP) وی با اعالم اینکه در بانک توسعه تعاون یک شعبه
تواند برای راهنمایی و مشاوره ها در کشور هستند اینجا نماینده دارند و این مرکز میگر فعالیت تعاونیشده است گفت: همه مراکزی که تسهیل

 هایی که مشکل دارند، عمل کندبه تعاونی

 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1016354 لینک خبر:
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گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

 
  «منتا»میلیارد تومانی معاونت علمی و فرهنگی ریاست جمهوری به  ۳0کمک 

میلیارد تومانی معاونت ۳0از کمک « اندیشکده تعاون»و « مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران»وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین افتتاح 
 .علمی و فرهنگی ریاست جمهوری به منتا خبر داد

در آیین افتتاح مرکز « محمد شریعتمداری»اه اجتماعی، رسانی وزارت تعاون، کار و رفبه گزارش ایلنا به نقل از مرکز مرکز روابط عمومی و اطالع
محمد رضاپور « جمهوری،معاون علمی و فناوری رئیس»و اندیشکده تعاون که با حضور سورنا ستاری  _منتا_نوآوری و توسعه تعاون ایران 

معاون امور تعاون وزارت »محمد کبیری « های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسالمی،روسای کمیسیون»مهدی عیسی زاده « و»ابراهیمی 
رئیس  "حمید رضا طیبی« بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق وسازی اقتصاد دانشدبیر ستاد فرهنگ»پرویز کرمی « تعاون، کار و رفاه اجتماعی،

 کنیمآوری توسعه تعاون را افتتاح میجهاد دانشگاهی برگزار شد گفت: امروز در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم و اندیشکده تعاون و مرکز نو
 20های دانش بنیان این مراکز خبر داد و گفت: میلیارد تومان خط اعتباری برای فعالیت تعاون 2۳0وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص 

یارد تومان کمک از سوی معاونت علمی و میل ۳0ها و اندیشکده، جمعا میلیارد تومان برای شهرستان ۱0میلیارد تومان برای حمایت از منتا، 
وی افزود: حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسالمی نشان از . فرهنگی ریاست جمهوری اختصاص یافت

یان اینکه قانون اساسی شریعتمداری با ب. های دانش بنیان اوج گرفتاهمیت این موضوع دارد و در دوره مدیریت دکتر ستاری فعالیت شرکت
کند و تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و ساختار اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می

در دست گروه هایی که انجام شده کماکان شاهد تمرکز ثروت داند خاطر نشان کرد: با وجود همه تالشمحرومیت را ناشی از فعالیت تعاونی می
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فرهنگ اقتصاد ایران به تعاونی . کندخاصی هستیم و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ فعالیت می

ال باشند و فعالیت ها فعتر است افزود: معاون امور تعاون، نماینده ویژه برای هفت استان کشور معین کرده که در مراکز استان و شهرستاننزدیک
های دخیل را بررسی کنند و زمینه اقدامات اجرائی را فراهم ای، بهزیستی و همه نهادبانک توسعه تعاون، معاونت تعاون، معاونت توسعه، فنی حرفه

: دانش بنیان کردن های دانش بنیان جدید نیست خاطر نشان کردشریعتمداری با بیان اینکه منظور از نوسازی تنها حمایت از شرکت. آورند
وزیر تعاون، کار و  .رسدمرکز می 22اندیشکده تشکیل شده و تا پایان سال به  ۱۱وی افزود: درحال حاضر . های موجود نیز برعهده ماستتعاونی

های بزرگ فعالیت شرکتوی با اشاره به . شودرفاه اجتماعی گفت: اندیشکده فعالیت خود را از قبل آغاز کرده و امروز به صورت رسمی افتتاح می
ها مخصوصا کشاورزی شود و سایر بخشهای شیالت و آبزیان در کشور به صورت تعاونی انجام میتمام فعالیت :تعاونی در دنیا خاطر نشان کرد

یشه جوانان فرهیخته های دانش بنیان جدید که با ذوق و اندنیز مستعد دانش بنیان شدن هستند و از طرف دیگر مراکز نوآوری توسعه باید شرکت
 .شوند را در قالب تعاونی مورد حمایت قرار دهند تا این دو در کنار هم بتوانند فعالیت اقتصادی ایران را به نتیجه مطلوب برسانندتاسیس می

ثبت تعاونی دو ماه به شریعتمداری با بیان اینکه، شفافیت محور اصلی کارهاست و حتما باید استمرار پیدا کند تصریح کرد: در گذشته فرایند 
  .شودانجامید اما امروز در سامانه جامع کمتراز یک هفته انجام میطول می

ها ارائه کند ایجاد ای را به همه مراکز دانش بنیان و استارتاپکه بتواند خدمات ویژه (VIP) وی با اعالم اینکه در بانک توسعه تعاون یک شعبه
تواند برای راهنمایی و مشاوره ها در کشور هستند اینجا نماینده دارند و این مرکز میگر فعالیت تعاونیشده است گفت: همه مراکزی که تسهیل

 هایی که مشکل دارند، عمل کندبه تعاونی

 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1016354 لینک خبر:
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انش بنیان های دمیلیارد تومانی برای شرکت 2۳0افتتاح مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون/اختصاص خط اعتباری 

 جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاون 

های میلیارد تومانی برای شرکت 2۳0نامه خط اعتباری مراسم افتتاحیه اولین مرکز نوآوری بخش تعاون و اندیشکده تعاون و همچنین انعقاد تفاهم
 .دانش بنیان جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاون برگزار شد

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظهر امروز مراسم افتتاحیه اولین مرکز نوآوری بخش  وزارت تعاون امور معاونت عمومی روابط از نقل به ایلنا به گزارش
های دانش بنیان جوانان و مراکز نوآوری میلیارد تومانی برای شرکت 2۳0نامه خط اعتباری تعاون و اندیشکده تعاون و همچنین انعقاد تفاهم

ریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سورنا ستاری، معاون علمی رییس جمهور، محمد کبیری معاون امور تعاون بخش تعاون با حضور ش
زاده رییس کمسیون اجتماعی مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و مهدی عیسی

  .برگزار شد

تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم با بیان اینکه این مرکز یک کار تیمی موفق با همکاری اعضای بانک  محمد کبیری، معاون
گذاری تعاون و. . بوده اظهار کرد: ما طی این مدت توانستیم سامانه جامع هوشمند بخش تعاون را راه توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه

کبیری افزود: به دنبال ایجاد پنجره واحد  .ای شده که اعتماد مردم را مجدد احیا کرده استاین بخش تبدیل به اتاق شیشهاندازی کنیم و حاال 
 .الکترونیک بخش تعاون هستیم و سامانه جامع درحال حاضر تصویب شده است و فاز دوم آن در دهه فجر افتتاح خواهد شد

ترین نقاط عطف آن به وقوع پیوست، ها رویکرد دوم ما بود که امروز یکی از اصلیت هدفمند از تعاونیکبیری با بیان اینکه توسعه نوآوری و حمای
با همکاری جهاد دانشگاهی توانستیم شبکه بزرگی از اساتید دانشگاهی تشکیل دهیم تا در نهایت یک اتاق فکر بزرگی را در سطح کشور  :افزود

ها اعم از ارائه تسهیالت، مشاوره تعلیم اجتماعی، اینکه توانستیم پنجره واحد خدمات برای تعاونی معاون وزیر تعاون با بیان .داشته باشیم
های ها ارائه دهیم، گفت: ما امکان ایجاد صندوقهای حقوقی و پیشخوان دولت ایجاد کنیم و این خدمات را به تعاونیهای ارزی، مشاورهآموزش

ها دنبال کردیم تا در نهایت کارهای جدیدی های آنالین و حضور استارتاپها را از طریق آموزشی تعاونیخطرپذیر را ایجاد کردیم و توانمندساز
آمیز بود که در آینده کبیری تصریح کرد: برگزاری اولین مجمع الکترونیکی بخش تعاون موفقیت.در بحث توسعه دولت الکترونیک ایجاد کنیم

 .های دانش بنیان اولین شتاب دهنده بخش تعاون را مستقر کردیما کمک شرکتتوسعه پیدا خواهد کرد و در حال حاضر ب

ها باال رسانی به تعاونیاو با بیان اینکه زیست بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون با کمک همه متولد شد و کار خود را آغاز کرد تا سرعت خدمات
کبیری ادامه داد: از نمایندگان .ت خوردیم، اما باز تالش کردیم تا باالخره موفق شدیمبار شکس 26باشد، تصریح کرد: ما برای افتتاح این اندیشکده 

ها کمک میکند اجرایی و عملیاتی شود و اگر نیاز به اصالح دارند مجلس شورای اسالمی درخواست کمک داریم تا مواد قانونی که به تعاونی
ای بین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ههمچنین در این مراسم طی تفاهم نام. تر اصالح شوندسریع

 .های دانش بنیان جوانان و مراکز نواوری بخش تعاون ایجاد شدمیلیارد تومانی برای شرکت 2۳0خط اعتباری 
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 اندیشکده تعاون نشاندهنده نگرش جدید در اقتصاد دانش بنیان

   :معاون علمی و فناوری رییس جمهور

  اندیشکده تعاون نشاندهنده نگرش جدید در اقتصاد دانش بنیان 

معاون علمی و فناوری رییس جمهور: افتتاح مرکز اندیشکده تعاون نشان 
 .نگرش جدید در حوزه اقتصاد دانش بنیان استدهنده 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای سورنا ستاری امروز در 
مراسم افتتاح اندیشکده تعاون و مرکز نوآوری توسعه تعاون با بیان اینکه با 
وجود تصوری از اینکه توسعه، یک امر سخت افزاری است، به این نتیجه 

افزاری است، گفت: توسعه بگعد فرهنگی هم دارد و  رسیدیم توسعه، نرم
او با بیان اینکه امکانات توسعه وجود دارد، اما  توسعه نیازمند فرهنگ است

آقای ستاری افزود: لغاتی که به ادبیات کشورما اضافه  .در دسترس نیست، افزود: کار دانش بنیان این است که امکانات را در دسترس قرار دهد
 .های دانش بنیان است که قبال وجود نداشتندنوآوری، استارت آپ، شهر هوشمند و... ناشی از فعالیت همین شرکت شده مثل مرکز

عالم معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه تفاهم نامه ما با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریبا سه سال پیش منعقد شد، ا
ستاری با اشاره به همایشی که سال گذشته برگزار شد  .تعاون توانست به خوبی اقتصاد دانش بنیان را توسعه دهدکرد: در این چند سال بخش 

ها عملیاتی شده است، و توسعه این کار جز اهداف معاونت عملی است و ان شاءاهلل با پیشرفت خوشحالم آن :و مواردی را مطرح کرد، گفت
 .زایی شودکرده جامعه در شرکت دانش بنیان مشغول به کار شوند و اشتغالانان تحصیلها جوفعالیت مرکز اندیشکده تعاونی
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 اندیشکده تعاون نشاندهنده نگرش جدید در اقتصاد دانش بنیان

   :معاون علمی و فناوری رییس جمهور

  اندیشکده تعاون نشاندهنده نگرش جدید در اقتصاد دانش بنیان 

معاون علمی و فناوری رییس جمهور: افتتاح مرکز اندیشکده تعاون نشان 
 .نگرش جدید در حوزه اقتصاد دانش بنیان استدهنده 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای سورنا ستاری امروز در 
مراسم افتتاح اندیشکده تعاون و مرکز نوآوری توسعه تعاون با بیان اینکه با 
وجود تصوری از اینکه توسعه، یک امر سخت افزاری است، به این نتیجه 

افزاری است، گفت: توسعه بگعد فرهنگی هم دارد و  رسیدیم توسعه، نرم
او با بیان اینکه امکانات توسعه وجود دارد، اما  توسعه نیازمند فرهنگ است

آقای ستاری افزود: لغاتی که به ادبیات کشورما اضافه  .در دسترس نیست، افزود: کار دانش بنیان این است که امکانات را در دسترس قرار دهد
 .های دانش بنیان است که قبال وجود نداشتندنوآوری، استارت آپ، شهر هوشمند و... ناشی از فعالیت همین شرکت شده مثل مرکز

عالم معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه تفاهم نامه ما با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریبا سه سال پیش منعقد شد، ا
ستاری با اشاره به همایشی که سال گذشته برگزار شد  .تعاون توانست به خوبی اقتصاد دانش بنیان را توسعه دهدکرد: در این چند سال بخش 

ها عملیاتی شده است، و توسعه این کار جز اهداف معاونت عملی است و ان شاءاهلل با پیشرفت خوشحالم آن :و مواردی را مطرح کرد، گفت
 .زایی شودکرده جامعه در شرکت دانش بنیان مشغول به کار شوند و اشتغالانان تحصیلها جوفعالیت مرکز اندیشکده تعاونی
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میلیارد تومانی ۳0خبر داد: کمک  "اندیشکده تعاون"و  "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران "شریعتمداری در آیین افتتاح

 معاونت علمی و فرهنگی ریاست جمهوری به منتا 

 

از کمک  "اندیشکده تعاون" و "مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران  "وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین افتتاح -سیاست و بازاریابی 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و  .میلیارد تومانی معاونت علمی و فرهنگی ریاست جمهوری به منتا خبر داد۳0

 "ستاری سورنا که با حضورو اندیشکده تعاون  _منتا_ان ایر تعاون توسعه و نوآوری مرکز افتتاح آیین در "محمد شریعتمداری "رفاه اجتماعی، 
های اقتصادی و اجتماعی مجلس  کمیسیون روسای "زاده عیسی مهدی" و "ابراهیمی پور رضا محمد" جمهوری،رئیس فناوری و علمی معاون

بنیان اقتصاد دانشسازی دبیر ستاد فرهنگ "کرمی پرویز" ، اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت معاون امور تعاون "محمد کبیری"شورای اسالمی،
رئیس جهاد دانشگاهی برگزار شد گفت: امروز در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم و اندیشکده  "حمید رضا طیبی"و توسعه صنایع نرم و خالق و 

خط اعتباری برای فعالیت میلیارد تومان  2۳0وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص .  تعاون و مرکز نوآوری توسعه تعاون را افتتاح می کنیم
میلیارد تومان برای شهرستان ها و اندیشکده  ۱0میلیارد تومان برای حمایت از منتا،  20تعاون های دانش بنیان این مراکز خبر داد و گفت: 

و فناوری ریاست  وی افزود: حضور معاون علمی. میلیارد تومان کمک از سوی معاونت علمی و فرهنگی ریاست جمهوری اختصاص یافت ۳0،جمعا 
جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسالمی نشان از اهمیت این موضوع دارد و در دوره مدیریت دکتر ستاری فعالیت شرکت های دانش بنیان 

امین کند و تشریعتمداری با بیان اینکه قانون اساسی ساختار اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می. اوج گرفت
استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت را ناشی از فعالیت تعاونی می داند خاطر نشان کرد: با وجود همه تالش هایی که 

وزیر تعاون، کار و رفاه .  انجام شده کماکان شاهد تمرکز ثروت در دست گروه خاصی هستیم و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ فعالیت می کند
کشور معین کرده  معاون امور تعاون، نماینده ویژه برای هفت استان :تماعی با بیان اینکه فرهنگ اقتصاد ایران به تعاونی نزدیک تر است افزوداج

نهاد که در مراکز استان و شهرستان ها فعال باشند و فعالیت بانک توسعه تعاون، معاونت تعاون، معاونت توسعه، فنی حرفه ای ، بهزیستی و همه 
های دانش شریعتمداری با بیان اینکه منظور از نوسازی تنها حمایت از شرکت. های دخیل را بررسی کنند و زمینه اقدامات اجرائی را فراهم آورند

 شده تشکیل اندیشکده ۱۱ حاضر درحال: افزود وی.بنیان جدید نیست خاطر نشان کرد: دانش بنیان کردن تعاونی های موجود نیز برعهده ماست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اندیشکده فعالیت خود را از قبل آغاز کرده و امروز به صورت رسمی . رسد می مرکز 22 به سال پایان تا و

به صورت وی با اشاره به فعالیت شرکت های بزرگ تعاونی در دنیا خاطر نشان کرد: تمام فعالیت های شیالت و آبزیان در کشور .  افتتاح می شود
تعاونی انجام می شود و سایر بخش ها مخصوصا کشاورزی نیز مستعد دانش بنیان شدن هستند و از طرف دیگر مراکز نوآوری توسعه باید شرکت 

هم های دانش بنیان جدید که با ذوق و اندیشه جوانان فرهیخته تاسیس می شوند را در قالب تعاونی مورد حمایت قرار دهند تا این دو در کنار 
شریعتمداری با بیان اینکه، شفافیت محور اصلی کارهاست و حتما باید استمرار پیدا . بتوانند فعالیت اقتصادی ایران را به نتیجه مطلوب برسانند

وی با اعالم . کند تصریح کرد: در گذشته فرایند ثبت تعاونی دو ماه به طول می انجامید اما امروز در سامانه جامع کمتراز یک هفته انجام می شود
همه مراکز دانش بنیان و استارتاپ ها ارائه کند ایجاد شده است  به را ای ویژه خدمات که بتواند ( VIP ) اینکه در بانک توسعه تعاون یک شعبه

و مشاوره به تعاونی گفت: همه مراکزی که تسهیل گر فعالیت تعاونی ها در کشور هستند اینجا نماینده دارند و این مرکز می تواند برای راهنمایی 
  .هایی که مشکل دارند عمل کند

 /https://www.politicalmarketing.ir/fa/news/173642لینک خبر: 
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نهاد که در مراکز استان و شهرستان ها فعال باشند و فعالیت بانک توسعه تعاون، معاونت تعاون، معاونت توسعه، فنی حرفه ای ، بهزیستی و همه 
های دانش شریعتمداری با بیان اینکه منظور از نوسازی تنها حمایت از شرکت. های دخیل را بررسی کنند و زمینه اقدامات اجرائی را فراهم آورند

 شده تشکیل اندیشکده ۱۱ حاضر درحال: افزود وی.بنیان جدید نیست خاطر نشان کرد: دانش بنیان کردن تعاونی های موجود نیز برعهده ماست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اندیشکده فعالیت خود را از قبل آغاز کرده و امروز به صورت رسمی . رسد می مرکز 22 به سال پایان تا و

به صورت وی با اشاره به فعالیت شرکت های بزرگ تعاونی در دنیا خاطر نشان کرد: تمام فعالیت های شیالت و آبزیان در کشور .  افتتاح می شود
تعاونی انجام می شود و سایر بخش ها مخصوصا کشاورزی نیز مستعد دانش بنیان شدن هستند و از طرف دیگر مراکز نوآوری توسعه باید شرکت 

هم های دانش بنیان جدید که با ذوق و اندیشه جوانان فرهیخته تاسیس می شوند را در قالب تعاونی مورد حمایت قرار دهند تا این دو در کنار 
شریعتمداری با بیان اینکه، شفافیت محور اصلی کارهاست و حتما باید استمرار پیدا . بتوانند فعالیت اقتصادی ایران را به نتیجه مطلوب برسانند

وی با اعالم . کند تصریح کرد: در گذشته فرایند ثبت تعاونی دو ماه به طول می انجامید اما امروز در سامانه جامع کمتراز یک هفته انجام می شود
همه مراکز دانش بنیان و استارتاپ ها ارائه کند ایجاد شده است  به را ای ویژه خدمات که بتواند ( VIP ) اینکه در بانک توسعه تعاون یک شعبه

و مشاوره به تعاونی گفت: همه مراکزی که تسهیل گر فعالیت تعاونی ها در کشور هستند اینجا نماینده دارند و این مرکز می تواند برای راهنمایی 
  .هایی که مشکل دارند عمل کند

 /https://www.politicalmarketing.ir/fa/news/173642لینک خبر: 
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بولتن خبری جشنواره ملی ژپوهش اهی ربرت 

حوزه تعاون

پیوست هشت



1030

 
 با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

 برگزار شد  "نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون "اختتامیه 

 
 "محمد کبیری"، "محمد شریعتمداری"اختتامیه نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور  -نسیم گیالن   

حمیدرضا "ع تشخیص مصلحت نظام ، مجم عضو و رهبری معظم مقام دفتر اقتصادی گروه رئیس "علی آقامحمدی"معاون امور تعاون، 
 .رئیس جهاد دانشگاهی و پژوهشگران برتر حوزه تعاون در مجموعه فرهنگی ورزشی تالش برگزار شد"طیبی

 
های سازی توسعه شرکتمدل"به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم پژوهش 

بررسی تجربیات "اثر جالل الفتی، حسن رنگریز و کیومرث احمدی در بخش مقاله ،  "تعاونی صنعتی با استفاده از معادالت ساختاری
اثر بهاءالدین نجفی و مجتبی پالوج در بخش  "های راهبردی برای ایرانعاونی کشاورزی و ارائه سیاستجهانی درباره شرکت های ت

اثر امیر میمنت آبادی در بخش پایان نامه، موفق به کسب  "طراحی و تحلیل سناریوهای اقتصاد تعاونی های کشور "پژوهشی و  طرح
  .اون،کار و رفاه اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفتندعنوان برگزیده شدند و نویسندگان آنها توسط وزیر تع

 244682online.ir/Fa/News/-https://www.gilan/  :لینک کوتاه
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 با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

  برگزار شد "حوزه تعاون نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر "اختتامیه 

معاون امور تعاون،  "محمد کبیری"، "محمد شریعتمداری"اختتامیه نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور  -آریا بانو   
د دانشگاهی رئیس جها"حمیدرضا طیبی"مصلحت نظام ،  تشخیص مجمع عضو و رهبری معظم مقام دفتر اقتصادی گروه رئیس "علی آقامحمدی"

 .ورزشی تالش برگزار شد فرهنگیو پژوهشگران برتر حوزه تعاون در مجموعه 

های تعاونی سازی توسعه شرکتمدل"گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم پژوهش به  
بررسی تجربیات جهانی درباره "اثر جالل الفتی، حسن رنگریز و کیومرث احمدی در بخش مقاله ،  "صنعتی با استفاده از معادالت ساختاری

طراحی و "پژوهشی و  اثر بهاءالدین نجفی و مجتبی پالوج در بخش طرح "های راهبردی برای ایراننی کشاورزی و ارائه سیاستشرکت های تعاو
اثر امیر میمنت آبادی در بخش پایان نامه، موفق به کسب عنوان برگزیده شدند و نویسندگان آنها  "تحلیل سناریوهای اقتصاد تعاونی های کشور 

  .،کار و رفاه اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفتندتوسط وزیر تعاون

 /sthash.BsWSpszo.dpuf/520973https://www.banounews.ir/Fa/News#لینک کوتاه: 
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 ۱۳:۰۴/  ۱۳۹۹بهمن  ۲۹ / چهارشنبه 

 پروژه تعاونی انجام گرفت؛ ۲۸۶در مراسم افتتاح 

 های بانک توسعه تعاونتأکید وزیر تعاون بر پشتیبانی از فعالیت

 

های برتر حوزه پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه نخستین جشنواره ملی پژوهش ۲۸۶وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح 
  .گذاری تعاون تأکید کردهای بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهتعاون بر حمایت بیشتر این وزارتخانه از فعالیت

 ۱۲میلیارد تومانی با نرخ  ۵۰۰هزار و  ۷، محمد شریعتمداری گفت: خط اعتباری بانک توسعه تعاون عمومی روابط به گزارش ایسنا،بنابراعالم
های مالی فعال در حوزه تعاون بیش از پیش بتوانیم پشتیبان فعالیت نهادهای کمک با ترتیباینبه تا است ایجادشده تعاون توسعه بانک درصد در

 .تعاونی در کشور باشیم

 تالش: گفت پرداخت، هااستان در اشتغال پایداری تمام باید به ایجاد تعاون وهای نیمههای جدید و طرحید بر اینکه با پیگیری طرحوی با تأک
 تمام زودتر به پایان برسدهای نیمهگذاری شده و طرحهای جدید پایهقدم کنیممی

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی و کاهش فقر است که این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: یکی از اهداف ما 
عنوان نماینده ویژه در های پایانی دولت، معاونان وزارتخانه بهبریم و در این راستا طی ماهپیش میها بهمهم را با حضور نمایندگان ویژه در استان

 .کنندسائل مرتبط با وزارتخانه را پیگیری مییابند و در شوراهای استانی، مها حضور میاستان
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 .سه برابر افزایش یافته است ۹۶ سال به نسبت جاری سال در تعاون توسعه بانک معاون وزیرتعاون: تسهیالت

زیرمجموعه وزارت محمدجعفر کبیری، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم گفت: حمایت های ویژه نهادهای مالی 
و از رهگذر همین حمایت ها است که  داشته تعاون بخش توسعه تحقق در مهمی نقش تعاون توسعه بانک تعاون از جمله اقدامات و همراهی

را در هزار نفر  ۸زایی بیش از میلیارد تومان سرمایه گذاری افتتاح شد که اشتغال ۲،۵۰۰طرح تعاونی در سراسر کشور با  ۲۸۶امروز شاهدیم 
 .سراسر کشور در پی خواهد داشت

ها قطعاً بدون تأمین مالی مناسب، سریع و آسان های فعال در قالب این طرحتعاونی ها و موفقیتوی افزود: تحقق و عملیاتی شدن این طرح
 همراهی و مهدیان آقای مدیریت اب توسعه تعاون بانک خصوصهای دلسوزانه نهادهای مالی بهممکن نبود، به همین خاطر الزم است از همکاری

 .قدردانی ویژه کرد و تشکر بانک این مدیرههیئت

برابری  ۳گرفته گفت: افزایش ها و اقداماتی که با حمایت و عاملیت نهادهای مالی مرتبط با این وزارتخانه انجامکبیری با برشمردن بخشی از طرح
ها، افزایش های آنالین برای فروش محصوالت تعاونی، ارائه خط اعتباری به فروشگاه۹۶نسبت به سال  ۹۹ سال در انک توسعه تعاونب تسهیالت

ها، حمایت گیری و توانمندسازی تعاونیبرابری بودجه شکل ۱۲میلیارد تومان، افزایش  ۲۱میلیارد به  ۱۲ از هانامهضمانت درصدی سقف ۸۵
خارجی، ایجاد شبکه ارتباطی برای صادرات به کشورهای روسیه، عمان و عراق،  های داخلی وشرکت در نمایشگاه برای اونیتع هایشرکت از

های مرتبط با مهار کرونا، اختصاص میلیارد تومان خط اعتباری برای تعاونی ۱۴۰تعاونی،  ۱۵۰۰اندازی بازار اینترنتی تعاونی مارکت برای راه
بنیان، های دانشمیلیارد تومان خط اعتباری برای تعاونی ۵۰لویت مسکن کارگری، های مسکن با اومیلیارد تومان خط اعتباری برای تعاونی ۷۵۰۰
تعاونی  ۱۸۰میلیارد تومان تسهیالت اشتغال فراگیر به  ۳۷۶های زنان، جوانان و توان یابان، پرداخت میلیارد تومان خط اعتباری برای تعاونی ۲۰۰

 .است تعاون گذاریسرمایه ضمانت صندوق و توسعه تعاون بانک تقدیر توسطبلنفر بخشی از دستاوردها و اقدامات قا ۲۵۰۰با اشتغال 

های برتر حوزه تعاون اشاره کرده و تصریح کرد: این پژوهش ملی جشنواره نخستین برگزاری در تعاون توسعه بانک وی همچنین به نقش مهم
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک  وزارت تعاون معاونت مشترک همکاری با و کشور در پژوهش جشنواره گام جدیدی است که در حوزه نظری

ا توسعه تعاون، جهاد دانشگاهی و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون برداشته شده و با تشکیل دبیرخانه دایمی جشنواره با محوریت این نهاده
 بخش بهره بیشتری گیریم در اندیشکده تعاون، امید است بتوانیم در سالهای آتی از ظرفیت نخبگان در این

 تعاون حوزه برتر هایپژوهش جشنواره اثر در اولین ۵۷۳بررسی 

 .اثر به دبیرخانه این جشنواره خبر داد ۵۷۳ ارسال از تعاون حوزه برتر هایپژوهش جشنواره در ادامه این مراسم دبیر اولین

المللی بود. به ترین کارهایی که در این جشنواره انجام شد، رصد استادان و مراکز علمی در سطح ملی و بینزهرا نقی زاده گفت: ازجمله مهم
هایی های عرصه تعاون این است که پژوهشها نشان داد که یکی از چالشاستاد و مرکز علمی شناسایی شدند. بررسی ۵۳۶ها، دنبال این بررسی

 .گیردهای اجرایی موردبررسی قرار نمیشود از سوی دستگاهدر عرصه علمی انجام می که

ها را حل کنند. ما باید برای این خأل میان مراکز علمی و هایی دارند که نهادهای علمی باید آنهای اجرایی نیز معتقدند چالشمتولیان دستگاه
 .کردیمحل پیدا میهای اجرایی راهدستگاه

دریغ دوستان در وزارت تعاون و خصوصاً جناب آقای مهدیان، دستاوردهای ارزشمند ما در نخستین جشنواره بدون حمایت بی»د: وی افزو
 «شود.نمی حاصل بودند، هم جشنواره گذاریسیاست شورای عضو که تعاون توسعه بانک مدیرعامل

 قدیر از آثار برگزیدهت

 .شد تقدیر جشنواره این برگزیدگان از تعاون توسعه بانک اون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعاملدر پایان این مراسم نیز با حضور وزیر تع
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 با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

  وزارت رفاهبرگزار شد  "نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون "اختتامیه 

 

معاون امور  "محمد کبیری"، "محمد شریعتمداری"اختتامیه نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور  -ایران پرسمان 
رئیس جهاد "حمیدرضا طیبی"مصلحت نظام ،  تشخیص مجمع عضو و رهبری معظم مقام دفتر اقتصادی گروه رئیس "علی آقامحمدی"تعاون، 

 .دانشگاهی و پژوهشگران برتر حوزه تعاون در مجموعه فرهنگی ورزشی تالش برگزار شد

ی تعاونی هاسازی توسعه شرکتمدل"به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم پژوهش 
بررسی تجربیات جهانی درباره "اثر جالل الفتی، حسن رنگریز و کیومرث احمدی در بخش مقاله ،  "صنعتی با استفاده از معادالت ساختاری

طراحی و "پژوهشی و  اثر بهاءالدین نجفی و مجتبی پالوج در بخش طرح "های راهبردی برای ایرانشرکت های تعاونی کشاورزی و ارائه سیاست
اثر امیر میمنت آبادی در بخش پایان نامه، موفق به کسب عنوان برگزیده شدند و نویسندگان آنها  "تحلیل سناریوهای اقتصاد تعاونی های کشور 

 .توسط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفتند

 :کوتاه نکیل

https://www.porsemannews.ir/Fa/News/255941/ 
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 /گزارش ایکنا از رویداد برتر حوزه تعاون

 پروژه تعاونی ملی افتتاح شد ۲۸۶اجتماعی /  -ها؛ اهرم پیشران توسعه اقتصادی تعاونی

های برتر حوزه تعاون با حضور سیدحمیدرضا طیبی، پروژه تعاونی کشور و اختتامیه نخستین جشنواره ملی پژوهش ۲۸۶آیین افتتاح همزمان 
رئیس جهاددانشگاهی و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداران کشور به صورت برخط در مجموعه فرهنگی ورزشی 

 .تالش برگزار شد

 ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۹بهمن  ۲۸تاریخ:                                                                                    ۳۹۵۴۴۱۶کد خبر: 

 

به گزارش خبرنگار ایکنا، آیین افتتاح 
 پروژه تعاونی در سراسر ۲۸۶همزمان 

کشور و اختتامیه نخستین جشنواره ملی 
امروز  های برتر حوزه تعاونپژوهش

ماه، با حضور بهمن ۲۸شنبه سه
 سیدحمیدرضا طیبی، رئیس

هاددانشگاهی و محمد شریعتمداری، ج
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و

استانداران کشور به صورت برخط در 
مجموعه فرهنگی ورزشی تالش برگزار 

 ی استانی به ایراد سخن پرداختند.هاهدر بخشی از این مراسم، تعدادی از استانداران کشور به صورت برخط و طی آیین افتتاح پروژ. شد
سخنانی اظهار کرد: در  صورت برخط، در  شهرداری تهران به  ست کل  سکن حرا ستاندار تهران در آیین افتتاح طرح تعاونی م سنی بندپی، ا مح

کنند. رویکرد وسعه ایفا میای در تشوند و نقش ویژهها اهرم مناسبی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب میعصر حاضر تعاونی
 ها رشد و توسعه داشته باشند و مورد حمایت قرار گیرند.دولت نیز این بوده که تعاونی

تعاونی  ۱۰۰هزار و  ۱۸ها وجود داشته، حدود وی افزود: در استان تهران نیز با توجه به جمعیت استان و مشارکت خوبی که در تأسیس تعاونی
 تعاونی از این میان، در بخش مسکن فعالیت دارند. ۲۹۱۷و فعالیت دارند که فقط اندازی شده در استان راه

  های مسکن؛ سازوکار مهمی در فقرزداییتعاونی

های مسکن سازوکار مهمی در فقرزدایی و ایجاد شرایط پایدار در حوزه مسکن هستند و امروز پنج تعاونی مسکن به گفته استاندار تهران؛ تعاونی
 گیرد.برداری قرار میواحد مسکونی مورد بهره ۱۲۸۰با افتتاح 

 /3954416https://iqna.ir/fa/printلینک خبر: 
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 مراسم افتتاح همزمان پژوهش های تعاون 

 را عبداللهی سا: عکاس

۲/۱۱/۹۹  

با  ،مراسم افتتاح همزمان پژوهش های تعاون در سراسر کشور و اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون
 .حضور محمد شریعتمداری وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی در مجموعه فرهنگی تالش برگزار شد

 /https://www.borna.news لینک کوتاه خبر
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 با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

برگزار شد  "نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون "اختتامیه   
علی "معاون امور تعاون،  "محمد کبیری"، "محمد شریعتمداری"اختتامیه نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور 

رئیس جهاد دانشگاهی و "حمیدرضا طیبی"جمع تشخیص مصلحت نظام ، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو م "آقامحمدی
 .پژوهشگران برتر حوزه تعاون در مجموعه فرهنگی ورزشی تالش برگزار شد

نی وزارت تعاون، کار و رفاه نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسابه  خبرداغبه گزارش 
های تعاونی صنعتی با استفاده سازی توسعه شرکتمدل"اجتماعی، در این مراسم پژوهش 

اثر جالل الفتی، حسن رنگریز و کیومرث احمدی در بخش مقاله ،  "از معادالت ساختاری
دی های راهبربررسی تجربیات جهانی درباره شرکت های تعاونی کشاورزی و ارائه سیاست"

طراحی و تحلیل "پژوهشی و  اثر بهاءالدین نجفی و مجتبی پالوج در بخش طرح "برای ایران
اثر امیر میمنت آبادی در بخش پایان نامه، موفق  "سناریوهای اقتصاد تعاونی های کشور 

 .ر گرفتندبه کسب عنوان برگزیده شدند و نویسندگان آنها توسط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورد تقدیر قرا

 /878854https://khabaredagh.ir/fa/printلینک خبر: 

  



1038

 

 ۳۷۵۲۰۴کد خبر: 

 ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۹بهمن  ۲۹ :تاریخ 

 پروژه تعاونی انجام گرفت؛ ۲۸۶در مراسم افتتاح 

 توسعه تعاونهای بانک تأکید وزیر تعاون بر پشتیبانی از فعالیت

های برتر حوزه پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه نخستین جشنواره ملی پژوهش ۲۸۶وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح 
 .گذاری تعاون تأکید کردهای بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهتعاون بر حمایت بیشتر این وزارتخانه از فعالیت

میلیارد تومانی با  ۵۰۰هزار و  ۷ارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شریعتمداری گفت: خط اعتباری به گز
ترتیب با کمک نهادهای مالی فعال در حوزه تعاون بیش از پیش بتوانیم پشتیبان ایندرصد در بانک توسعه تعاون ایجادشده است تا به ۱۲نرخ 

 های تعاونی در کشور باشیمفعالیت

تالش  :ها پرداخت، گفتتمام باید به ایجاد تعاون و پایداری اشتغال در استانهای نیمههای جدید و طرحوی با تأکید بر اینکه با پیگیری طرح
 تمام زودتر به پایان برسدهای نیمهگذاری شده و طرحهای جدید پایهکنیم قدممی
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اجتماعی تصریح کرد: یکی از اهداف ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی و کاهش فقر است که این وزیر تعاون، کار و رفاه 
عنوان نماینده ویژه در های پایانی دولت، معاونان وزارتخانه بهبریم و در این راستا طی ماهپیش میها بهمهم را با حضور نمایندگان ویژه در استان

 .کنندیابند و در شوراهای استانی، مسائل مرتبط با وزارتخانه را پیگیری میضور میها حاستان

مدجعفر کبیری، معاون تعاون . محسه برابر افزایش یافته است ۹۶معاون وزیرتعاون: تسهیالت بانک توسعه تعاون در سال جاری نسبت به سال 
مایت های ویژه نهادهای مالی زیرمجموعه وزارت تعاون از جمله اقدامات و همراهی ح :وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم گفت

طرح تعاونی در  ۲۸۶بانک توسعه تعاون نقش مهمی در تحقق توسعه بخش تعاون داشته و از رهگذر همین حمایت ها است که امروز شاهدیم 
 .هزار نفر را در سراسر کشور در پی خواهد داشت ۸زایی بیش از غالمیلیارد تومان سرمایه گذاری افتتاح شد که اشت ۲،۵۰۰سراسر کشور با 

ها قطعاً بدون تأمین مالی مناسب، سریع و آسان های فعال در قالب این طرحتعاونی ها و موفقیتوی افزود: تحقق و عملیاتی شدن این طرح
خصوص بانک توسعه تعاون با مدیریت آقای مهدیان و همراهی به های دلسوزانه نهادهای مالیممکن نبود، به همین خاطر الزم است از همکاری

ها و اقداماتی که با حمایت و عاملیت نهادهای مالی مرتبط با کبیری با برشمردن بخشی از طرح. مدیره این بانک تشکر و قدردانی ویژه کردهیئت
های ، ارائه خط اعتباری به فروشگاه۹۶نسبت به سال  ۹۹اون در سال برابری تسهیالت بانک توسعه تع ۳گرفته گفت: افزایش این وزارتخانه انجام

برابری بودجه  ۱۲میلیارد تومان، افزایش  ۲۱میلیارد به  ۱۲ها از نامهدرصدی سقف ضمانت ۸۵ها، افزایش آنالین برای فروش محصوالت تعاونی
های داخلی و خارجی، ایجاد شبکه ارتباطی برای کت در نمایشگاههای تعاونی برای شرها، حمایت از شرکتگیری و توانمندسازی تعاونیشکل

میلیارد تومان خط اعتباری برای  ۱۴۰تعاونی،  ۱۵۰۰اندازی بازار اینترنتی تعاونی مارکت برای صادرات به کشورهای روسیه، عمان و عراق، راه
میلیارد تومان  ۵۰های مسکن با اولویت مسکن کارگری، برای تعاونیمیلیارد تومان خط اعتباری  ۷۵۰۰های مرتبط با مهار کرونا، اختصاص تعاونی

میلیارد  ۳۷۶های زنان، جوانان و توان یابان، پرداخت میلیارد تومان خط اعتباری برای تعاونی ۲۰۰بنیان، های دانشخط اعتباری برای تعاونی
تقدیر توسط بانک توسعه تعاون و صندوق از دستاوردها و اقدامات قابل نفر بخشی ۲۵۰۰تعاونی با اشتغال  ۱۸۰تومان تسهیالت اشتغال فراگیر به 

های برتر حوزه وی همچنین به نقش مهم بانک توسعه تعاون در برگزاری نخستین جشنواره ملی پژوهش. گذاری تعاون استضمانت سرمایه
ژوهش در کشور و با همکاری مشترک معاونت تعاون وزارت تعاون اشاره کرده و تصریح کرد: این جشنواره گام جدیدی است که در حوزه نظری پ

ایمی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون، جهاد دانشگاهی و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون برداشته شده و با تشکیل دبیرخانه د
 .تی از ظرفیت نخبگان در این بخش بهره بیشتری گیریمجشنواره با محوریت این نهادها در اندیشکده تعاون، امید است بتوانیم در سالهای آ

های برتر حوزه تعاون از ارسال در ادامه این مراسم دبیر اولین جشنواره پژوهش های برتر حوزه تعاوناثر در اولین جشنواره پژوهش ۵۷۳بررسی  
کارهایی که در این جشنواره انجام شد، رصد استادان و مراکز ترین زهرا نقی زاده گفت: ازجمله مهم. اثر به دبیرخانه این جشنواره خبر داد ۵۷۳

های ها نشان داد که یکی از چالشاستاد و مرکز علمی شناسایی شدند. بررسی ۵۳۶ها، المللی بود. به دنبال این بررسیعلمی در سطح ملی و بین
گیرد. متولیان های اجرایی موردبررسی قرار نمیستگاهشود از سوی دهایی که در عرصه علمی انجام میعرصه تعاون این است که پژوهش

های ها را حل کنند. ما باید برای این خأل میان مراکز علمی و دستگاههایی دارند که نهادهای علمی باید آنهای اجرایی نیز معتقدند چالشدستگاه
دریغ دوستان در وزارت تعاون و خصوصاً جشنواره بدون حمایت بی دستاوردهای ارزشمند ما در نخستین»وی افزود: . کردیمحل پیدا میاجرایی راه

 «.شدگذاری جشنواره هم بودند، حاصل نمیجناب آقای مهدیان، مدیرعامل بانک توسعه تعاون که عضو شورای سیاست

 iraneconomist.com/fa/print/375204 لینک خبر:

 
 

  



1040

 
 با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

  برگزار شد "نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون "میه اختتا

 

معاون  "محمد کبیری"، "محمد شریعتمداری"اختتامیه نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور  -راه ترقی 
 حمیدرضا" ، نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو و رهبری معظم مقام دفتر اقتصادی گروه رئیس "علی آقامحمدی"امور تعاون، 

 .شد برگزار تالش ورزشی فرهنگی مجموعه در تعاون حوزه برتر پژوهشگران و دانشگاهی جهاد رئیس"طیبی

های سازی توسعه شرکتمدل"به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم پژوهش 
بررسی تجربیات "اثر جالل الفتی، حسن رنگریز و کیومرث احمدی در بخش مقاله ،  "اده از معادالت ساختاریتعاونی صنعتی با استف

اثر بهاءالدین نجفی و مجتبی پالوج در بخش  "های راهبردی برای ایرانجهانی درباره شرکت های تعاونی کشاورزی و ارائه سیاست
اثر امیر میمنت آبادی در بخش پایان نامه، موفق به کسب  "تعاونی های کشور  طراحی و تحلیل سناریوهای اقتصاد"پژوهشی و  طرح

 .عنوان برگزیده شدند و نویسندگان آنها توسط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفتند

  :لینک کوتاه
https://www.rahenou.ir/Fa/News/228796/ 
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 اجتماعی؛ا حضور وزیر تعاون، کار و رفاه ب

 برگزار شد  "نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون "اختتامیه 

 

معاون  "محمد کبیری"، "محمد شریعتمداری"اختتامیه نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور  -سیاست و بازاریابی   
رئیس "حمیدرضا طیبی"تشخیص مصلحت نظام ،  مجمع عضو و رهبری معظم مقام دفتر اقتصادی گروه رئیس "آقامحمدی علی"امور تعاون، 

 .جهاد دانشگاهی و پژوهشگران برتر حوزه تعاون در مجموعه فرهنگی ورزشی تالش برگزار شد
 

ای تعاونی هسازی توسعه شرکتمدل"به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم پژوهش 
بررسی تجربیات جهانی درباره "اثر جالل الفتی، حسن رنگریز و کیومرث احمدی در بخش مقاله ،  "صنعتی با استفاده از معادالت ساختاری

طراحی "پژوهشی و  اثر بهاءالدین نجفی و مجتبی پالوج در بخش طرح "های راهبردی برای ایرانشرکت های تعاونی کشاورزی و ارائه سیاست
اثر امیر میمنت آبادی در بخش پایان نامه، موفق به کسب عنوان برگزیده شدند و نویسندگان  "تحلیل سناریوهای اقتصاد تعاونی های کشور  و

 .آنها توسط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفتند

  ۲۲:۳۲:۱۱ - ۱۳۹۹بهمن  ۲۸سه شنبه 

  :لینک کوتاه

https://www.politicalmarketing.ir/Fa/News/182935/ 
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 ا حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ب

 برگزار شد  "نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون "اختتامیه 

 

معاون امور  "محمد کبیری"، "محمد شریعتمداری"اختتامیه نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور  - فصل اقتصاد  
رئیس جهاد "حمیدرضا طیبی"تشخیص مصلحت نظام ،  مجمع عضو و رهبری معظم مقام دفتر اقتصادی گروه رئیس "آقامحمدی علی"تعاون، 

 .دانشگاهی و پژوهشگران برتر حوزه تعاون در مجموعه فرهنگی ورزشی تالش برگزار شد
 

های تعاونی سازی توسعه شرکتمدل"رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم پژوهش به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع 
بررسی تجربیات جهانی درباره "اثر جالل الفتی، حسن رنگریز و کیومرث احمدی در بخش مقاله ،  "صنعتی با استفاده از معادالت ساختاری

طراحی "پژوهشی و  اثر بهاءالدین نجفی و مجتبی پالوج در بخش طرح "هبردی برای ایرانهای راشرکت های تعاونی کشاورزی و ارائه سیاست
اثر امیر میمنت آبادی در بخش پایان نامه، موفق به کسب عنوان برگزیده شدند و نویسندگان  "و تحلیل سناریوهای اقتصاد تعاونی های کشور 

 .قرار گرفتندآنها توسط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورد تقدیر 

 /643400http://fasleqtesad.ir//Fa/News/ لینک خبر:
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 برگزار شد  "نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون"اختتامیه 

  ۱۸:۴۱ - ۱۳۹۹بهمن  ۲۸سه شنبه 

 

علی "معاون امور تعاون،  "محمد کبیری"، "محمد شریعتمداری"اختتامیه نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور 
رئیس جهاد دانشگاهی و "حمیدرضا طیبی"رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،  "آقامحمدی

 .در مجموعه فرهنگی ورزشی تالش برگزار شد پژوهشگران برتر حوزه تعاون

های تعاونی سازی توسعه شرکتمدل"به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم پژوهش 
بررسی تجربیات جهانی درباره "، اثر جالل الفتی، حسن رنگریز و کیومرث احمدی در بخش مقاله  "صنعتی با استفاده از معادالت ساختاری

طراحی "پژوهشی و  در بخش طرح پالوج مجتبی  و نجفی بهاءالدین اثر  "های راهبردی برای ایرانشرکت های تعاونی کشاورزی و ارائه سیاست
برگزیده شدند و نویسندگان اثر امیر میمنت آبادی در بخش پایان نامه، موفق به کسب عنوان  " و تحلیل سناریوهای اقتصاد تعاونی های کشور

 .آنها توسط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفتند

 /358390http://dolat.ir/detail لینک خبر:
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 برگزار شد "نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون "اختتامیه  

  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ با حضور 

  برگزار شد  "نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون"اختتامیه 

اختتامیه نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور 
علی "معاون امور تعاون،  "محمد کبیری"، "محمد شریعتمداری"

مقام معظم رهبری و عضو مجمع رئیس گروه اقتصادی دفتر  "آقامحمدی
رئیس جهاد دانشگاهی و "حمیدرضا طیبی"تشخیص مصلحت نظام ، 

پژوهشگران برتر حوزه تعاون در مجموعه فرهنگی ورزشی تالش برگزار 
 .شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه 
های تعاونی کتسازی توسعه شرمدل"اجتماعی، در این مراسم پژوهش 

اثر جالل الفتی، حسن رنگریز  "صنعتی با استفاده از معادالت ساختاری
بررسی تجربیات جهانی درباره "و کیومرث احمدی در بخش مقاله ، 

راحی ط" و پژوهشی طرح بخش در پالوج مجتبی  و نجفی بهاءالدین اثر  "های راهبردی برای ایرانشرکت های تعاونی کشاورزی و ارائه سیاست
اثر امیر میمنت آبادی در بخش پایان نامه، موفق به کسب عنوان برگزیده شدند و نویسندگان  "و تحلیل سناریوهای اقتصاد تعاونی های کشور 

 .آنها توسط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفتند
 

 zarekar.irnews.baلینک خبر: 
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گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

 
 

 برگزار شد  "نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون"اختتامیه 

  ۱۸:۴۱ - ۱۳۹۹بهمن  ۲۸سه شنبه 

 

معاون امور  "محمد کبیری"، "محمد شریعتمداری"اختتامیه نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور  -پیام خوزستان
رئیس جهاد "حمیدرضا طیبی"رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،  "علی آقامحمدی"تعاون، 

 .دانشگاهی و پژوهشگران برتر حوزه تعاون در مجموعه فرهنگی ورزشی تالش برگزار شد

های تعاونی سازی توسعه شرکتمدل"ژوهش به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم پ
بررسی تجربیات جهانی درباره "اثر جالل الفتی، حسن رنگریز و کیومرث احمدی در بخش مقاله ،  "صنعتی با استفاده از معادالت ساختاری

طراحی "پژوهشی و  در بخش طرح پالوج مجتبی  و نجفی بهاءالدین اثر  "های راهبردی برای ایرانشرکت های تعاونی کشاورزی و ارائه سیاست
اثر امیر میمنت آبادی در بخش پایان نامه، موفق به کسب عنوان برگزیده شدند و نویسندگان  " و تحلیل سناریوهای اقتصاد تعاونی های کشور

 .آنها توسط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفتند

 251725online.ir/Fa/News/-https://www.khozestan/لینک خبر: 

 

 



1046

 
 برگزار شد  "نخستین جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون"اختتامیه 

  ۱۸:۴۱ - ۱۳۹۹بهمن  ۲۸سه شنبه 

معاون امور  "محمد کبیری"، "محمد شریعتمداری"وهش های برتر حوزه تعاون با حضور اختتامیه نخستین جشنواره ملی پژ -پیام خوزستان
رئیس جهاد "حمیدرضا طیبی"رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،  "علی آقامحمدی"تعاون، 

 .رگزار شددانشگاهی و پژوهشگران برتر حوزه تعاون در مجموعه فرهنگی ورزشی تالش ب

های تعاونی سازی توسعه شرکتمدل"به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم پژوهش 
بررسی تجربیات جهانی درباره "اثر جالل الفتی، حسن رنگریز و کیومرث احمدی در بخش مقاله ،  "صنعتی با استفاده از معادالت ساختاری

طراحی "پژوهشی و  در بخش طرح پالوج مجتبی  و نجفی بهاءالدین اثر  "های راهبردی برای ایرانشرکت های تعاونی کشاورزی و ارائه سیاست
اثر امیر میمنت آبادی در بخش پایان نامه، موفق به کسب عنوان برگزیده شدند و نویسندگان  " و تحلیل سناریوهای اقتصاد تعاونی های کشور

 .توسط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفتندآنها 

   SUtq.dpuf2Q0#sthash.a/182929online.ir/Fa/News/-https://www.kerman لینک خبر:
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گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

 

 ۱۵:۰۵/  ۱۳۹۹بهمن  ۲۸ / شنبهسه 

 شریعتمداری عنوان کرد

 درصدی تحویل مسکن مهر به مردم در دولت روحانی ۹۲نرخ 

 

کنندگان این هزار واحد تعهد شده تحویل مصرف ۸۴۲های مسکن مهر وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان این که در تعاونی
  .درصد رسید ۹۲مهر به  ی آقای روحانی میزان تحویل مسکنواحدها شده است گفت: در دوره

پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی  ۲۸۶، محمد شریعتمداری در آئیین افتتاح به گزارش ایسنا
ها باید به جایگاه اولیه خود بازگردد. ه تعاون که ظهر امروز برگزار شد گفت: در حوزه مسکن نقش اساسی تعاونیهای برتر حوزپژوهش
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ها در سراسر کشور نباید ما را از این فکر و فرهنگ که یکی از های تعاونیوجود تعداد محدودی اختالفات بین اعضا و مدیریت
 .اند دور کنداند و طی تاریخ نقش مهمی در این زمینه داشتهها بودههای خوب تولید مسکن در کشور تعاونیعرصه

ی آقای دکتر روحانی کنندگان این واحدها شد. در دورههزار واحد تعهد شده تحویل مصرف ۸۴۲های مسکن مهر وی افزود: در تعاونی
کاره بود به همت ای که نیمهد شدهدرصد رسید یعنی در دولت تدبیر و امید بخش اعظم مسکن تعه ۹۲مهر به  تحویل مسکن

های مسکن مهر سراسر کشور و همچنین وزارت راه و شهرسازی تکمیل و به های تعاونیاستانداران محترم سراسر کشور و مدیریت
 .مردم تحویل داده شد

واحد مسکونی توسط بانک توسعه هزار  ۷۵میلیارد تومانی برای  ۷۵۰۰وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیان کرد: ایجاد خط اعتباری 
 .گیردتعاون از جمله اقدامات خوبی بوده که انجام گرفته است تا با نرخ مطلوبی این منابع در اختیار تولید مسکن در کشور قرار می

پیشتازی پروژه  های حوزه تعاونی را در این روز بای پروژهی فجر، همهشریعتمداری در ادامه بیان کرد: به میمنت ومبارکی ایام دهه
 .کنیمواحدی تعاونی مسکن شهرداری تهران به لطف الهی و به دستان استاندار تهران افتتاح می ۱۴۶تامین مسکن 

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره همکاری جهاد دانشگاهی با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: از نقش ارزشمند جهاد 
ی کنم. جهاد دانشگاهی امروز در همهداری این مسئولیت مهم تشکر مید دکتر طیبی در عهدههای ارزشمندانشگاهی و تالش

کند. از همراهی این نهاد با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دوران آفرینی میهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقشعرصه
د به استحضار مردم برسانیم که بسیاری از کارهایی که ما انجام تری بایکنم. در جایگاه مهمگری خودم تقدیر و تشکر میتصدی

 .گیردهای جهاد دانشگاهی صورت میها و همراهیدهیم با همکاریمی

ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گفت: ها در توسعهدر این مراسم، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران با اشاره به نقش تعاونی
ها بودیم. در استان تهران نیز با توجه به جمعیت استان و اقدامات ای به تعاونیدولت تدبیر و امید شاهد نگاه ویژهدر این هفت سال 

های خوبی را شاهد بودیم. ها فعالیتخوبی که در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان صورت گرفته و با مشارکت تعاونی
توانند ها میدانید تعاونیتعاونی آن در بخش مسکن هستند وجود دارد. همانطور که می ۲۹۱۷ تعاونی در استان که بالغ بر ۱۸۱۰۰

 .ای را ایفا کننددر فقرزدایی و بحث ایجاد شرایط عادالنه نقش ویژه

ی سیاستگذاران گیری همهتعاونی در بخش مسکن نشان دهنده جهت ۲۹۱۷های مسکن در تهران فعالیت وی افزود: با توجه به هزینه
 .گیردبرداری قرار میواحد مسکونی مورد بهره ۱۲۸۰ریزان در این راستا است. امروز پنج تعاونی مسکن با افتتاح و برنامه

که حاصل نگاه جدید دولت به بخش  استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: در سازمان بهزیستی نیز دو طرح خوب همیار و خودیار
 .هاستحمایت از زنان سرپرست خانوار است، نشان دهنده حمایت از تعاونی

 /9https://www.isna.ir/newsلینک کوتاه: 
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گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

 

 ۱۳:۴۳/  ۱۳۹۹بهمن  ۲۸ / شنبهسه 

 با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ریاعالم آمادگی جهاد دانشگاهی برای توسعه همکا

 

ها همکاری این نهاد با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: برای توسعه های گستردهرئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به همکاری
های مرتبط با فعالیت هایهای مختلفی چون مشاغل خانگی، توانمندسازی حاکمیت و جامعه و تعاون و همچنین دیگر حوزهدر زمینه

 .خانه آمادگی داریماین وزارت

های پژوهشی حوزه تعاون و آئین افتتاح همزمان دکتر حمیدرضا طیبی در مراسم اختتامیه اولین جشنواره طرح به گزارش ایسنا،
با تشکر از زحمات دکتر  پروژه تعاونی در سراسر کشور که ظهر امروز با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد، ۲۸۶

شریعتمداری و دکتر کبیری، معاون تعاون وزیر کار، در حوزه تعاون گفت: رسیدن به پیشرفت و توسعه پایدار مستلزم نگاه علمی در 
 .ریزیو نگاه فناورانه یا کاربردی کردن علم در بحث اجرا و به ویژه توسعه اقتصادی کشور استبرنامه
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 وظایف انجام در ایشان دکتر شریعتمداری و هم معاونان هم اجتماعی رفاه و تعاون کار، وزارت در که مخوشبختی بسیار وی افزود:
های بسیار نزدیکی در حوزه همکاری دانشگاهی، جهاد در که هستیم خوشحال ما همچنین. دارند نگاه علمی این خود ایوزارتخانه

 .مختلف با این وزارتخانه داریم

کنند تضمین کند در بحث مشاغل خانگی، با یک نگاه علمی که بازار کار را برای افرادی که در خانه کار میطیبی خاطرنشان کرد: 
رود. در بحث توانمندسازی حاکمیت و جامعه که موضوع بسیار کار را با وزارت تعاون آغاز کردیم و این پروژه بسیار موفق پیش می

ای را حاکمیت و جامعه در معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی فعالیت بسیار گستردهمهم و موثری است با تشکیل مرکز توانمندسازی 
 .داریم با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

و عالوه بر این که در توزیع عدالت منابع در کشور مهم  آیدمی شمار به اقتصاد در مهمی رکن که هم تعاون وی ادامه داد: در زمینه
 جهاد فرهنگی معاونت ای خرد مردم را جمع کند، با توجه به ماهیت علمی و ترویجی این موضوع،از طریقهتواند سرمایهاست، می
 .دیشکده تعاون این همکاری را ادامه دادیمان تشکیل با و دانشگاهی

 رفاه و تعاون،کار وزارت های مرتبط، باهای ذکر شده و دیگر حوزهها در زمینهوی در پایان با اعالم آمادگی برای توسعه فعالیت
رسانی به مردم کنیم این اعتماد را با کار خوب در خدمتکنیم و قطعا تالش میاعتمادی که ما کردید تشکر می از: گفت اجتماعی

 .کشورمان جبران کنیم

  /99112821024https://www.isna.ir/news/لینک خبر:
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گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

 

 ۱۳:۱۸/  ۱۳۹۹بهمن  ۲۸ / شنبهسه 

 های برتر حوزه تعاوناثر در اولین جشنواره پژوهش ۵۷۳بررسی 

 

  .اثر به دبیرخانه این جشنواره خبر داد ۵۷۳های برتر حوزه تعاون از ارسال دبیر اولین جشنواره پژوهش

بهمن(  ۲۸های برتر حوزه تعاون که ظهر امروز سه شنبه )زاده در مراسم اختتامیه اولین جشنواره پژوهشزهرا نقی  به گزارش ایسنا،
برگزار شد با اشاره به نقش معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و معاونت تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: از جمله 

ها، المللی بود. به دنبال این بررسیام شد رصد استادان و مراکز علمی در سطح ملی و بینترین کارهایی که در این جشنواره انجمهم
 .استاد و مرکز علمی شناسایی شدند ۵۳۶

شود از سوی هایی که در عرصه علمی انجام میهای عرصه تعاون این است که پژوهشها نشان داد که یکی از چالشوی افزود: بررسی
هایی دارند که نهادهای علمی باید های اجرایی نیز معتقدند چالشگیرد. متولیان دستگاهد بررسی قرار نمیهای اجرایی موردستگاه

 .کردیمحل پیدا میهای اجرایی راهها را حل کنند. ما باید برای این خال میان مراکز علمی و دستگاهآن

های برتر ها برای جشنواره پژوهشدر اندیشکده تعاون اولین گام سرپرست جهاد دانشگاهی واحد الزهرا ادامه داد: در بهار سال جاری،
 .های پژوهشی ارسال شده به دبیرخانه جشنواره را بررسی کردیمها و طرحنامهها، پایانحوزه تعاون را برداشتیم و کتاب

ه این جشنواره ارسال شده است گفت: مقاله به دبیرخان ۲۶۲نامه و پایان ۷۶طرح پژوهشی،  ۱۹۰کتاب،  ۴۱زاده با بیان این که نقی
گذاری اثر نهایی به شورای سیاست ۱۰اثر به کمیته علمی ارسال شد و در نهایت پس از بررسی این کمیته،  ۶۴پس از سه مرحله داوری، 

 .ارسال شد و این شورا آثار را تایید کرد
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های برتر حوزه تعاون حاکی از دبیرخانه اولین جشنواره پژوهشهای ارسالی به ی دبیر این جشنواره، کم بودن تعداد کتاببه گفته
 .هایی وجود دارداین است که در زمینه بسط نظری در حوزه تعاون همچنان چالش

های برتر حوزه تعاون با اشاره به تاسیس اندیشکده تعاون و ی این برنامه، دکتر حمید آماده، دبیر علمی جشنواره پژوهشدر ادامه
های برتر تعاون در سال جاری گفت: این جشنواره فرصتی برای تعامل بهتر میان پژوهشگران حوزه تعاون ی جشنواره پژوهشاندازراه

 .دهد بین بخش تعاون و نهادهای پژوهشی ارتباط خوبی وجود دارداست و بررسی آثار نشان می

نفر از استادان دانشگاه به عنوان داور با مسئوالن این  ۴۰ ی این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطباییبه گفته
 .اندجشنواره همکاری کرده

 .نامه، سه مقاله و سه طرح پژوهشی در این جشنواره برگزیده شدندوی در پایان خاطر نشان کرد: یک کتاب، سه پایان

 :99112820992www.isna.ir/news///https/لینک خبر: 
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گزارش دوساالنه اندیشکده تعاون و توسعه )1400-1399(

 
تعاون حوزه برتر هایپژوهش ملی جشنواره نخستین اختتامیه  

 کار تعاون، وزیر شریعتمداری، محمد حضور با ماه بهمن ۲۸ امروز صبح «تعاون» حوزه برتر هایپژوهش ملی جشنواره نخستین اختتامیه مراسم
 برتر پژوهشگران معرفی و نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو آقامحمدی، علی و دانشگاهی جهاد رئیس طیبی، سیدحمیدرضا اجتماعی، رفاه و

 .شد برگزار تالش ورزشی فرهنگی مجموعه در تعاون حوزه
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