




اشکال نوظهور 
تعاونی 





فـهـرسـت

ــان در هنــد: بررســی سیاســت های حکومــت هنــد  ــی جوان 31- تعاون
جهت توسعه و ترویج تعاونی های جوانان در این کشور��������������� 7
23 ������������������ 32- بررسی اهمیت تعاونی های گردشگری

33- تعاونی هــای انــرژی بــه مثابــه منبــع درآمــدی پایــدار بــرای 
دهک های پایین درآمدی���������������������������������������� 37
65 ������������ 34- تعاونی زدایی و عصر ترکیبی شدن تعاونی ها
35- تعاونی های دانشجویی کشور؛ مسأله یا راه حل؟�������� 87
103 ������������������������������ 36- تعاونی های رسانه ای نوین
37- تعاونی ها و باشگاه های فوتبال در ایران��������������� 119

ــازی  ــرای دموکراتیک س ــی ب ــر، الگوی ــری لنس ــای ف 38- تعاونی ه
141 ���������������������������������������������������������� روابط کار





7

ور
کش

ن 
ر ای

ن د
انا

جو
ی 

ها
ی 

اون
تع

ج 
وی

تر
 و 

عه
وس

ت ت
جه

د 
هن

ت 
وم

حک
ی 

ها
ت 

اس
سی

ی 
رس

 بر
د:

هن
در 

ن 
انا

جو
ی 

اون
تع

 -
3

0 خالصه سیاستی
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تهیه شده در

دپارتمان فرهنگی- اجتماعی
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تعاونی جوانان در هند: بررسی سیاست های 
حکومت هند جهت توسعه و ترویج تعاونی های 

جوانان در این کشور
چه کسی مخاطب گزارش است؟

معاونتتعاون؛دفترآموزش،تحقیقاتوترویجتعاونیها.

پیام های کلیدی گزارش
منظــورازتعاونیهــایجوانــاندرهنــد،تعاونیهایــیاســتکــهگــروه

هدفجوانانرادربرگیرند؛همچونتعاونیهایدانشجویی.
حداقلسنفعالیتدراینتعاونیها15سالاست.

بیشــترسیاســتهایدولــتهنــددرایــنزمینــهمعطــوفبــه
گســترشفرهنــگتعــاونوترویــجروحیــهتعاونگــریدرمیــانجوانــان

اینکشوربودهاست.
متولــیبیشــترایــنبخــشازسیاســتهاوزارتجوانــانهندوســتان
اســتنــهوزارتکشــاورزیورفــاهکشــاورزانکــهسیاســتگذارعرصــه

تعاونیهادرهنداست.
ــن ــگای ــتها،وزارتفرهن ــنسیاس ــیای ــتفرهنگ ــودماهی ــاوج ب

کشورنیزدخالتآشکاریدرراهبردهایملیحوزهجوانانندارد.

گزینه های سیاستی موجود
تغییربازهزمانیهفتهتعاوندرایران.

همــکاریبیشــتربــاوزارت»عتــف«درجهــتمعرفــیتعاونیهــایبرتر
دانشجوییدرکشوردرقالبروزمعارفهدانشجوییوهفتهتعاون.

ــهاز ــتفادهبهین ــرایاس ــازمانبســیجمســتضعفانب ــاس ــکاریب هم
اردوهایجهادیجهتتقویتروحیهتعاونگرایی.

تعییــنجایــزهملــیجــوانبرتــربــاهمــکاریوزارتورزشوجوانــانو
اهــدایجایــزهبــهتعاونی/تعاونیهــایجــوانبرتــردرقالــبتســهیالتاز

سویوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی.
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خالصه اجرایی
درایـنخالصـهسیاسـتیبهدنبـالشناسـایِیتعریفونـگاهدولت
هنـدبـهتعاونـیجوانـاندرآنکشـورهسـتیم.لذاتالشخواهدشـد
تـاضمـندسـتیابیبهتعریفعملیاتـیمفهومتعاونیجوانـاندرهند،
سیاسـتهایعمومیاینکشـوردرراسـتایتوسعهوبسـطایندسته
ازتعاونیهابررسـیشـود.درنتیجهودرانتها،سـعیشـدهاسـتتابا
بهرهگیـریازتجربـهایـنکشـور،توصیههـایسیاسـتیبهمسـئوالن
ذیربـطدررابطـهبـاارتقـایکیفیـتتعاونیهـایجوانـاندرکشـور

ارائهشـود.

تعریف تعاونی جوانان در ایران و مقایسه آن با هند
بـر بیشـتر تعاونیهـا اساسـا اسـت. مبهـم واژهای جوانـان تعاونـی
مبنـاینقـشاقتصادیشـاندرفرآینـدتولیـد،عرضـهومصـرفکاال
تقسـیمبندیمیشـوند.»اتـاقتعـاونایـران«و»وزارتتعـاون،کار
ورفـاهاجتماعـیایـران«تعاونیهـاراازلحـاظنـوعفعالیـتبـهدو
از و میکننـد تقسـیمبندی توزیعـی و مصرفـی تعاونیهـای دسـته
لحـاظگرایـش،بهتعاونیهـایکشـاورزی،صنعتی،معدنـی،خدماتی،
تأمینکننـده تولیدکننـدگان، تأمینکننـده فرشبافـی، مسـکن،
و نقـل،عمرانـی،چندمنظـوره و اعتبـاری،حمـل مصرفکننـدگان،
مصرفآموزشـگاهیاشـارهدارنـد)وزارتتعاون،کارورفـاهاجتماعی،
]بیتـا[؛پایـگاهتخصصـیاتـاقتعاونایـران،]بیتـا[؛همچنیـنبرای
مطالعـهبیشـترر.ک.بـه:قانـونبخـشتعاونیهـایاقتصـادجمهوری
ایـندرشـرایطیاسـتکـه ایـرانمصـوب1393/2/17(. اسـالمی
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تعاونیهـایمصـرفآموزشـگاهیدرمـاده18»قانـونشـرکتهای
تعاونـی«مصـوبسـال1350مجلـسشـورایملـیذکرشـدهامادر
قانـونتعـاون1393،صرفـابـهدسـتهبندیکلـیمصرفـیوتوزیعـی
بسـندهشـدهاسـت.همانطورکـهمشـاهدهشـد،»تعاونـیجوانـان«
درقانـونصراحتااشـارهنشـدهاسـت،امـامتولـیحاضِرحـوزهتعاون
ایلنـا، خبرگـزاری بـا مصاحبـهای در کبیـری، محمدجعفـر کشـور،
تعریـفخـودازتعاونیهـایجـوانرااینگونـهبیـانکردهاسـت:»به
تعاونیهایـیکـهبیـشاز50درصـدازاعضـایآنهـاسـنیبیـن18
تـا35سـالدارنـد،تعاونیهایجوانـانمیگوییم«)کبیـری،1398(.
پـسبـهنظرمیرسـد،تعاونـیجوانـانعنوانجدیدیاسـتکـهقرار
اسـتدرعرصـهفعالیـتتعاونیهـایکشـوربـروزپیـداکنـدوحتـی
تعریـفدقیـقوعلمـیبـرایآنذکـرنشـدهاسـت.بهطورکلـیدر
دسـتهبندیتعاونیهایـیکـهبـاتمرکـزبـرگـروههـدفجوانـاندر

کشـورفعالیـتمیکننـد،سـهنـوعتعاونـیدیـدهمیشـود:
در کـه اسـت تعاونـی نوعـی آموزشـگاهی1 تعاونیهـای نخسـت،
تقویـتروحیـههمـکاریدربیـندانشآمـوزانوتشـویقوترغیـب
آنـانبـهفعالیتهـایگروهـیونیـزآشـناسـاختنآنهـابـهاقتصـاد
از تعـدادی فعالیـتمیکنـد)حیـدری،1394،ص.300(. مردمـی
ایـنتعاونیهـادرایـراندارایاعضایـیباسـنزیر18سـالهسـتند
)حیدری،1394،ص.301(.همچنینیکیازمهمتریناهدافموجود
دانشآمـوزان آمادهسـازی آموزشـگاهی، تعاونیهـای تشـکیل بـرای
بـرایفعالیتهـایاقتصـادیواجتماعـیدربیـرونازمحیطمدرسـه

1. School Cooperative
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ذکرشـدهاسـت)حیدری،1394،ص.302(.دوم،تعاونیهایخدمات
آموزشـی1کـهیکـیازراهکارهـایتسـهیلدسترسـیافـرادبـهمنابع
اطالعاتـی،کسـبمهارتهـاودانـشدرزمینههـایمختلـف،تقویـت
مشـارکتدرفعالیتهـایجمعـیوافزایـشبهـرهوریکمـیوکیفی
آمـوزشمحسـوبمیشـود)خالـدی،1394،ص.33(وسـوم،تعاونی
فارغالتحصیـالن2کـهازنـوعتعاونیهـایتوزیعـیبـودهکـهبراسـاس
قانـونتعاونـیتشـکیلوثبـتمیشـودوحداقـل70درصـداعضـای
آنبایـدازمیـانفارغالتحصیـالنمراکـزومؤسسـاتآمـوزشعالـی
وغالمرضایـی، )بهـادری،سـوری باشـند تشکیلشـده دانشـگاهها و
1394،ص.363(.بـهایـنتعریـفنیـزبایدبـهدیدهتردیدنگریسـت
چراکـهاساسـاحـد70درصـدیعضویـتدانشآموختـگاندرقانـون
ذکرنشـدهاسـتومنبعمورداسـتفاده»دانشـنامهتعاون«منتشرشده
ازسـویوزارتخانـهتعـاون،کارورفـاهاجتماعـیدرایـنرابطـه،یـک
وغالمرضایـی، بهـادری،سـوری بـه: )بنگریـد اسـت! بـوده وبـالگ

1394،ص.365(.
درهندوسـتاننیـز،چیـزیتحـتعنـوانتعاونیهـایجوانـانوجـود
نـداردوتعاونیهایـیهمچـونتعاونیهـایدانشآمـوزیوتعاونیهـای
آموزشـگاهی،تنهـاگـروههـدفجوانـانراتحـتپوشـشخـودقـرار
میدهنـد)براتـیودانشـورعامـری،1394،ص.418(.درواقـعدرهند،
تعاونـیجوانـانهمسـنگتعاونیهایمصرفدانشـجوییوآموزشـگاهی
قـراردارد)پارانجوتـیودونگـر،]بیتـا[(.درواقعدراینکشـورنیزتالش

1. Educational Service Cooperative
2. Graduate Cooperative
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شـدهتـابـهجوانـانبهعنـوانیـکگـروههـدفجهـتفعالیـتبیشـتر
اقتصـادیدرقالـبتعاونیهـانـگاهشـود.لـذاسیاسـتهاییازسـوی
دولـتایـنکشـوردرآغـازقـرنبیسـتویکماتخـاذشـدهکـهدربخش
بعـدیبـهآنبیشـترپرداختـهخواهـدشـد.علـتوسـبباینامـرنیز،
کاهـشمیـلجوانـانبـرایفعالیـتدرتعاونیهـادرایـنکشـورعنوان

شـدهاسـتکـهدرایـنرابطـهبیشـترسـخنگفتهخواهدشـد.

 سیاست های ترویجی دولت هند برای افزایش حضور جوانان 
در تعاونی های این کشور

ایـنکشـور ازاسـتقالل سـنتتعاونگرایـیوسـابقهآنبهپیـش
بازمیگـردد.بااینحـالپـسازاسـتقاللهنـدازبریتانیـا،مجموعـه
برنامههـایتوسـعهتعاونـی،بـاهـدفارتقـایکشـاورزیدرمناطـق
روسـتاییاینکشـورشـدتگرفـت.ازمهمتریـناینبرنامههـامیتوان
بیسـتمنظوره« »برنامـه کـرد. اشـاره بیسـتمنظوره1« »برنامـه بـه
هنـد،اشـارهبـهسـندراهبـردیداردکـهایـنکشـوربـرایمبـارزهبا
فقـردرمناطـقروسـتاییدردسـتورکارخـودقـراردادهاسـت.ایـن
برنامـهازسـال1975میـالدیآغـازشـدامـابـادوبـاربازنگـریدر
سـال همـان از اینکـه تـا شـد مواجـه 1986 و 1982 سـالهای
فعالیـترسـمیبرنامـهآغـازوتـاسـال2006ادامـهداشـتهاسـت.
برنامـهبیسـتمنظورهمبـارزهبـافقـرمناطـقروسـتاییهنـددرگام
دومخـود،افـق2026رامدنظـرقـراردادهاسـت.بیسـتمنظورهبودن
ایـنبرنامـهاشـارهبـهاهـدافبیسـتگانهسـندوالبتـهبـازهزمانـی

1. Twenty Points Programme 
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بیستسـالهآنداردکـهمهمتریـنونخسـتینهـدفآن،حملهبهفقر
روسـتاییدرایـنکشـوروتوسـعهکشـاورزیدرایـنسـرزمیناسـت
)Bhawan & Marg, 2015(.برنامهبیسـتمنظورههندازآنجادر
حـوزهسیاسـتگذاریتعـاوناینکشـورحائـزاهمیتاسـتکههدف
خـودرامبـارزهبـافقـردرمناطـقروسـتاییقـراردادهوازاینجهـت،
ابـزارتعاونیهـا،یکـیازمهمتریـنبازوهـایتحقـقهدفـشمحسـوب
میشـوند.برهمیناسـاساسـتکـهسیاسـتهایملیحـوزهتعاون1
ایـنکشـورکـهنخسـتینباردرسـال2002توسـطوزارتکشـاورزی
ازبرنامـهبیسـتمنظورهپذیرفتـه هنـدتدویـنشـد،تأثیـرعمیقـی
اسـت.ایـنامـرراازارتبـاطمتولـیتصمیمسـازیایـنحـوزه،یعنـی
وزارتکشـاورزیکشـورهنـدمیتوانفهمیـد.درواقعدرهندوسـتان،
مسـألهتعـاونبیشـترازهـرچیزدیگـرذیلمباحـثحوزهکشـاورزی
وروسـتاییایـنکشـور)بابیشـترینجمعیـتروستانشـیندرجهان(
تعریفشـدهاسـت.باوجـوداهمیتگـروههدفجوانان،حتیدرسـند
سیاسـتملـیحـوزهتعـاونایـنکشـورنیـزردونشـانهایازجوانـان
توانمندسـازی بـر همچنـان و نمیشـود دیـده دانشـجویان حتـی و
تعاونیهـایکشـاورزیوروسـتاییوتأمینمسـکنبرایفقـرادرکنار
توانمندسـازیزنـان،تأکیـدشـدهاسـت.علـتاتخـاذایـنسیاسـتها
اسـت عنـوانشـده جهانیشـدن و لیبرالیسـم سـریع رشـد نیـز،
.)Multi State Cooperative Societies ACT, 2002, p. 6(
کمرنـگشـدنفعالیتهـایتعاونیهایکشـورهنـددردهه1990
میـالدینگرانـیبرخـیازپژوهشـگرانایـنحـوزهرادرپـیداشـته

1. National Policy on Cooperatives
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اسـت)بـرایمطالعـهبیشـتربنگریـدبـه:اویچانـدرانوواسـانتانیک1؛
بوتالینـگام2در»پارانجوتـیودونگـر،]بیتـا[«(.متعاقبـادولـتهنـد
نیـزعـدماسـتفادهازظرفیـت400میلیونـیوجـودنیـرویانسـانی
جـواندرسـاختاراقتصـادیخـودراجـدیگرفـتومجموعـهایاز
سیاسـتهایحمایتـیرادرراسـتایتشـویقجوانـانبـهفعالیـتدر
تعاونیهـادردسـتورکارخـودقـراردادکهبـهذکربرخـیازاینموارد

پرداخت: خواهیـم
1.طـرحترویـجروحیـهاسـتقبالازخطـر:دولـتهنـدبـهدنبـالاین
اسـتتـابـاترویـجروحیـهمخاطرهپذیـر،قـدرتریسـکپذیریوروحیه
ایـنکاررادرجوانـانکشـوربـاالببـردتـادرایـنصـورتامـکانرشـد
اقتصـادیخـودرانیزافزایـشدهد.بدیـنمنظور،جایـزهایتحتعنوان
»جایـزهملـیماجراجویـیتنزینـگنـورگای3«راراهانـدازیکردهاسـت
کـهدرآنهرسـالهبـهجوانانیکـهبیشـترینوپرمخاطرهترینسـفرهای
 Tenzing Norgay(ماجراجویانـهراداشـتهاند،جوایـزیاهدامیشـود

.)National Adventure Award, 2019
یکپارچگـی حـس افزایـش جهـت ملـی4: یکپارچگـی بهبـود .2
افزایـش بـرای بـهنقـاطمختلـفکشـور انتقـالدانشـجویان ملـی،
حـسمیهنپرسـتیآنـانبـههمـراهبسـطارزشهـایسکوالریسـتی
وسوسیالیسـتیوتقویـتروحیـهبردبـاریمذهبـیدرایـنکشـور
اسـتتـااحسـاسیگانگـیووحـدتملـیبیشازپیـشایجـادشـود.

1.عنوانمقاله:»جایگاهتعاونیهایدانشجوییدرکارناتاکا«،صص.74-82
2.عنوانمقاله:»سیرتکاملتعاونیهایدانشجوییدرکراال«،صص.83-86

3. Tenzing Norgay National Adventure Award 
4. Promotion of National Integration 
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انتقـال بـرهمیـناسـاس،کمپهـایادغـامملـی1جهـتتسـهیل
دانشـجویاندراقصینقـاطاینکشـورمهیاشـدهاسـت.افزایشحس
تعلقدانشـجویانبهکشـورسـببمیشـودتاآنـاننگاهخـودراصرفا
معطـوفبـهمنطقهمحلسـکونتخـودنکنندوبهظرفیتهایسـایر
مناطـقایـنکشـورپهنـاورتوجـهالزمراداشـتهباشـند)بنگریـدبـه:

دونگـر2در»پارانجوتـیودونگـر،]بیتـا[«(.
3.طرحخدماتملی3:دراینطرحکهچیزیشـبیهبه»اردوهای
جهادی«درایراناسـت،دانشـجویانباشـکلداوطلبانهبهفعالیت
درمناطـقکمتـربرخـوردارمیپردازند.مرمتوبازسـازیمدارسو
بیمارسـتانهاازجملهفعالیتهایاینطرحاسـتکهحسهمکاری
وتقویـتروحیهتعاوندردانشـجویانراافزایـشمیدهد.اینطرح
درهنـدزیـرنظـروزارتورزشوجوانـان4هنـدفعالیـتمیکنـد

.)National Service Scheme, 2020(
4.طـرحآموزشجوانان:بابهرهگیریازظرفیتسـازمانهایخیریه
NYK5وداوطلبفعالدرحوزهآموزشکشـور،سازمانیتحتعنوان
دردهه1970میالدیتأسـیسشـدهاسـتکهبهامرتوانمندسـازیو
آمـوزشنواحیکمتربرخـوردارباهدفایجادخوداشـتغالیمیپردازد.
ایـنطـرحنیـززیـرنظـروزارتورزشوجوانـانهنـدادارهمیشـود

.)Nehru Yuva Kendra Sangatham, 2020(

1. National Integration Camps
2.عنوانمقاله:»پیوستنجوانانبهتعاونیها:وضعیتموجودومطلوب«.صص.23-38.

3. National Service Scheme 
4. Ministry of Youth Affairs and Sports
5. Nehru Yuva Kendra
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5.سیاسـتخریدوفـروش:فروشـگاههایدانشـگاههاومـدارسبایسـتی
تعاونیهـایدانشـجوییرادرتهیـهاقـالمخـوددراولویـتقـراردهنـد.
همچنینبسـترخریداقساطیبرایدانشـجویانازتعاونیهایدانشآموزی
ودانشـجوییمهیاشـود)بنگریدبه:پیچایوگوپالسـامی1در»پارانجوتی

ودونگـر،]بیتـا[«(.
6.تخصیـصیارانههـایدهسـالهوپاییـنآوردننـرخبهـرهوامهـای
در بوتالینـگام2 بـه: )ر.ک. دانشـجویی تعاونیهـای بـرای بانکـی

]بیتـا[«(. دونگـر، و »پارانجوتـی
روز در دانشـجویی تعاونیهـای بـا دانشـجویان آشناسـازی .7
آشـناییدانشـگاه3وتعییـنهفتـهتعـاون4دردانشـگاهها:روزمعارفـه
دانشـجویانبهتریـنفرصتبرایتبلیـغتعاونیهایبرتردانشـجوییو
ایجـادانگیـزهبرایدانشـجویانجدیدالوروداسـت)پارانجوتیودونگر،
]بیتـا[،ص.111(.همچنیـندولـتهنـد،هفتـهتعـاونرادرایـام
بازگشـاییدانشـگاههاودروسـطایـامتحصیلـیتعییـنکـردهاسـت.
ایـنهفتـهبیشاز65سـالاسـتکـهدرکشـورهنـداز14نوامبرتا
.)ICA, 2013(برگـزارمیشـود)20نوامبـر)24آبـانتـا30آبـان
نشـریات در تعـاون موضـوع بـا دورهای مسـابقات برگـزاری .8
دانشـگاهیوتغییـرحداقـلسـنعضویـتدرتعاونیهااز18سـالبه

ودونگـر،]بیتـا[،صـص.111-114(. )پارانجوتـی 15سـال
9.تعییـنجایـزهملـیجوانـانبـرایجوانـانفعـال)15تـا30

1.عنوانمقاله:»تعاونیهایدانشجوییمهدپرورشنیروبرایجنبشتعاون«.صص.61-73.
2.عنوانمقاله:»سیرتکاملتعاونیهایدانشجوییدرکراال«،صص.83-86

3. Orientation Day
4. Coop Week 
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سـال(.جایـزهملـیجوانـانبـهافـرادیدادهمیشـودکـهخدمـات
در جایـزه ایـن باشـند. داشـته عرضـه خـود جامعـه بـه ارزنـده
سـالبـه25جـوانو2سـازمانفعـالجوانـاندرامـورداوطلبانـه
باشـد نیـز تعاونیهـا شـامل میتوانـد البتـه کـه میشـود اهـدا

.)Ministry of Youth Affairs, 2020(

توصیه های سیاستی: آنچه از هند در باب تعاونی های جوانان 
می آموزیم 

مهمتریـننکتـهایکـهازبررسـیسیاسـتهایحـوزهتعاونیهـادر
کشـورهنـدمیتـوانآموخـتایناسـتکهاینکشـور،قبـلازتعریف
هـرنـوعبسـتهحمایتـیازتعاونیهـایجوانان،تـالشکردهتـاتعریفی
ازموضـوعداشـتهباشـد؛بنابرایـن،تعاونیهـایجوانـانرامربـوطبـه
گـروهسـنیافراد15سـالتـا30دیدهکـهعمومادرقالـبتعاونیهای
دانشـجویییاآموزشـگاهیفعالیـتمیکنند.پسازتعریـفنوعتعاونی
مدنظـرخـود،سیاسـتهایشرابلندمـدتومعطـوفبهترویـجفرهنگ
تعاونگرایـیوتقویـتروحیهکارجمعیدرمیانجوانانداشـتهاسـت؛
بنابرایـن،بیشـترتصمیمـاتتعاونیهایجوانـان،مربوطبـهوزارتامور
جوانـانهنـداسـتتـاوزارتکشـاورزیورفـاهکشـاورزان1اینکشـور
بهعنـوانمتولـیحـوزهتعـاونهنـد)الزمبـهذکـراسـتکـههنـد57

وزارتخانـهداردودولـتبزرگیمحسـوبمیشـود(2.
1.تعریـفسـهمیازاردوهـایجهـادیبـاهمکاریسـازمانبسـیج

1. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
2.بــاایــنوجــودتقویــتروحیــهتعاونگرایــیدرمیــانجوانــانبیشــترازســویوزارت

امــورجوانــانایــنکشــوردنبــالمیشــودتــاوزارتفرهنــگهندوســتان.
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مسـتضعفین،جهتتکمیلاوقاتفراغتدانشـجویاندرایامتابسـتان
بـا»همـکاریوزارتورزشوجوانـان«و»وزارتتعـاون،کارورفـاه
اجتماعـی«بـاهـدفگسـترشفرهنـگتعـاونوهمـکاریدرمناطق
کمتـربرخـورداروتقویـتروحیهیکپارچگـیملیوتوجـهبهظرفیت

همـهمناطقکشـوردرمیاندانشـجویان.
2.تغییـرزمـانهفتـهتعـاوندرکشـور:هفتهتعـاوندرایـرانبین
روزهـای13شـهریورتـا19شـهریوربرگـزارمیشـود.درایـنایـام،
دانشـگاههاکـهدربرگیرنـدهبیشـترینجمعیتجوانکشـورهسـتند،
تعطیـلبـودهولـذابهـرهایازایـنرویـدادنخواهنـدبـرد.پیشـنهاد
میشـودکـههفتـهتعـاوندرایـراننیـزبـهتاریـخدیگـریموکـول
شـودکـهدرآندانشـگاههافعـالبودهوبـاهمکاریمعاونـتفرهنگی
فعالیـت دانشـگاههاییکـهزمینههـای »وزارتعتـف«،میتـواندر
دانشـجوییبیشـتریدارنـد)همچـوندانشـگاههایمـادر(،برنامههای
ویـژهایتـدارکدیـدویـااینکههفتـهتعاونی،مخصـوصتعاونیهای
دانشـجوییتحـتعنـوان»هفتـهتعـاوندانشـجویی«درطـولایـام
سـالتحصیلـیدانشـجویانبـاهمـکاریوزارت»عتـف«راهانـدازی
شـودتـابهفرهنـگتعـاوندرمیـانجوانـانتحصیلکردهبهدرسـتی
پرداختـهشـود.الزمبـهذکراسـت،روزجهانـیتعاون،ازسـال1995
وطبـققطعنامـه47/90مجمـععمومـیسـازمانملـلمتحـد،4
)United Nation Assembly, 1995(جـوالیبرگـزارمیشـود
کـهبـرایسـال1399تقویـمشمسـی،مصادفبـا20تیرمـاهخواهد
بـود.لـذاآغـازهفتهتعـاونبـاروزجهانـیتعـاونتأمینکننـدههدف
فـوقنخواهـدبـود.ازایـننکتـهنیزنبایـدغافلشـدکههفتـهتعاون
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درهـرکشـوریدربـازهزمانیخاصیبرگزارمیشـود.مثـالدرکانادا،
هفتـهتعـاونبیـن13اکتبـرتا19اکتبـر)22مهرتا28مهـر(برگزار
 )Ontario Cooperative Association, 2020( میشـود
ودربـارههنـدنیـزپیشتـرتوضیـحدادهشـدکـههفتـهتعـاونآن
درآبـانمـاه)بیسـتوچهارمتـاسـیام(تقویـمخورشـیدیبرگـزار
میشـود؛بنابرایـنهفتـهمشـخصجهانـیبـرایترویـجایـنفرهنگ
وجـودنـداردوایـنامردراختیارکشـورهایمختلفقرارگرفتهاسـت.
3.تعییـنجایـزهملیجوانـانازسـویوزارتورزشوجوانانبرای
10جوانایرانیاثرگذاروفعالدرزمینهمسـائلاجتماعیکشـورو2
سـازمانمردمنهـادبرترکـهاکثریتاعضایآنراجوانانتشـکیلداده
ویـادرزمینـهمسـائلمربـوطبـهجوانانفعالیـتعمدهایداشـتهاند.
وزارتتعـاونمیتوانـددرایـنجایـزهمشـارکتداشـتهوتعاونیبرتر
جوانـانرانیـزمعرفـیوعـالوهبـرتقدیـروتشـکر،تسـهیالتیبـرای

فعالیتهـایآتـیآناندرنظـرآورد.
بـا 4.معرفـیتعاونیهـایدانشـجوییدرروزمعارفـهدانشـجویان
دانشـگاهها:روزآشـناییدانشـجویانبـادانشـگاهمعمـوالبـهمسـائلی
همچـونمعرفینهادهـاوبخشهایمختلفدانشـگاهمیزبانمیگذرد.
درایـنراسـتا،بـاهمـکاریمعاونـتفرهنگـیوزارت»عتـف«میتوان
تعاونیهـایفعـالویـابرتـرهردانشـگاهدرروزآشـناییدانشـجویان،
همچونتشـکلهایدانشـجویی،معرفـیگردند.دسـتاوردهایاحتماال
اقتصـادیایـنتعاونیهـامیتوانـدترغیبکننـدهجوانـانعالقهمنـدبه

فعالیـتدرکاراقتصـادیوتمریـنمردمسـاالرینیزباشـد.
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تهـران:فرهنـگدهخدا.
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هسـتیم/اجـازهنمیدهیـمجـوانبیکاربهجـوانبیکاِربدهـکارتبدیل
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خالصه سیاستی

32
تهیه شده در

دپارتمان اقتصادی
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بررسی اهمیت تعاونی های گردشگری

چه کسی مخاطب گزارش است؟
معاونتتعاونوزارتکار،تعاونورفاهاجتماعی

وزارتمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی
فراکسیونگردشگریمجلسشورایاسالمی

پیام های کلیدی گزارش
اهمیتانکارناپذیرصنعتگردشگریبرایجوامع

لــزومبرقــراریارتبــاطبیــنســازمانهایدولتــیومــردم
بومیدرصنعتگردشگری

لزومرونقگرفتنوبهبودعملکردتعاونیهایگردشگری

گزینه های سیاستی موجود:
تعاونیهــای بــرای آنالیــن و فیزیکــی فضاهــای ایجــاد
گردشــگریکــهبتواننــددرآنهــامحصــوالتوخدمــاتخــودرا

بهصورتمتمرکزبهمخاطبارائهکنند.
ایجــادتســهیالتمالــیوقانونــیبــرایتعاونیهــادرجهــتکمــک

بهارائهتبلیغاتخوددرخارجازکشوروجذبگردشگر
برگــزاریکارگاههــا،کنفرانسهــا،همایشهــا،فســتیوالهاو
ــاهــدف نمایشــگاههایتخصصــیدرزمینــهتعاونــیگردشــگریب
آشناســازیافــرادبالقــوهبــرایورودبــهحــوزهتعاونــیگردشــگری

ونیزارتقایسطحتجربیوعلمیفعالینحوزه
و تســهیالت بــرای برنامهریــزی و مدیریــت برونســپاری

زیرساختهایگردشگریبهتعاونیهایگردشگریمحلی
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خالصه اجرایی
هرسـالهخیلعظیمیازگردشـگرانبهسراسـردنیاسـفرمیکنندو
بـهتبـعآنمیلیونهافرصتشـغلیایجادشـدهوسـرمایهگذاریهای
متفاوتـیدرحـوزهاقتصـادملـیومحلـیانجـاممیشـود.امـاچنیـن
توسـعهایدرحـوزهگردشـگریبـدونتردیـدتاثیـراتبیبازگشـتی
بـرجامعـهداشـتهاسـت.سـازمانهایجهانـیبرنامههـایبسـیاری
بـرایحـلایـنمشـکالتاجـراکردهانـدامـانمیتـوانانـکارکـرد
کـهبـرایرسـیدنبـهنتیجـهایقابـلقبـول،جوامـعنیازبـهحمایت
و گردشـگری صنعـت بـه کـه دارنـد قدرتمنـدی زیرسـاختهای

سـازمانهایمحلـیدررسـیدگیبـهمشـکالتیـاریرسـاند.
ناتوانـیسـازمانهاوشـرکتهایخصوصـیودولتیدرپاسـخگویی
بـر تاثیرگـذار بـهعنـوانبخشـی ایـنصنعـت نیازهـای بـه کامـل
اقتصـادوفرهنـگیـکجامعـه،نقـشتعاونیهـابـهعنـوانیکـیاز
ایـنزیرسـاختهارادرایـنزمینـهپررنگتـرمیکنـد.ایـنتعاونیها
میتواننـدبـابرقـراریارتبـاطبیـندولـت،دسـتاندرکارانومـردمو
بـااجـرایبرنامههـاوفعالیتهایـیکـهمنافـعهـردوطـرفراتامیـن
نماینـد. اجتماعـیکمـک و اقتصـادی ملـی، توسـعه بـه میکننـد،
توسـعهتعاونیهـایگردشـگریدرکنارکمـکبهصنعتگردشـگری
همچنیـنموجـبایجـادفرصتهـایشـغلیبـرایمردمیـکمنطقه

خواهنـدشـد)محمـدوحمـزه،2013(.
امـانمیتـوانانـکارکـردکهایـنتعاونیهااگرچهچندسـالیاسـت
کـهدرایـرانتشـکیلشـدهاندامـاهنـوزبـهحداکثـرکارایـیخـود
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نرسـیدهاند.فرزیـن)1384(درمقالـهخـودبـهبررسـینقـاطقـوتو
ضعـفتعاونیهایگردشـگریدرایـرانمیپـردازد.یافتههایپژوهش
اوازجملـهنشـاندهندهپاییـنبودنمتوسـطاشـتغالدرآنها،سـهم
توسـعهیافته، کمتـر اسـتانهای در گردشـگری تعاونیهـای پاییـن
تعاونیهـای حضـور عـدم و گردشـگری فعالیتهـای بـودن فصلـی
گردشـگریخارجـیدرایـراناسـت.فرزیـنهمچنیـنبـهکمبـود
سـرمایهوعـدمحمایـتوزارتتعـاون،عدموجـودرابطهبیـننهادها
وسـازمانهایبینالمللـیگردشـگریوتعاونـیدرجهـانومنطقـه
ونیـزعـدمجهتدهـیصحیـحمـردمبـرایفعالیـتدرعرصههـای
مختلـفصنعـتگردشـگریازطرفوزارتتعـاونوسـایرارگانهای
مربوطـهوهمچنیـنازکمبودنیرویانسـانیآموزشدیـدهودرنتیجه

ضعـفایدههـایخـالقوکارآفریـنسـخنمیگویـد.

اصول تعاونی های گردشگری
احترامبهحقوقکارگران.1
پررنگســازیابعــادفرهنگــیجامعــهازطریــقاســتفاده.2

ازمحصــوالتوخدمــاتتعاونیهــایحــوزهگردشــگری
افزایــشمشــروعیتبیشــتردرروابــطپرســنلوایجــاد.3

ــر ــتانهومطلوبت ــیدوس محیط
ILO, ILO AND COOPERATIVES, COOP NEWS, NO. 3, 2013.
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مفاهیم مهم: مقاصد گردشگری و تعاونی ها
مفهـوممقصـدگردشـگریبـهفضایـیاطالقمیشـودکـهبهخاطر
وجـودمجموعـهایازجاذبههـاوزیرسـاختهایگردشـگریدرآن،
تبدیـلبـهکانـوناصلـیگردشـگریشـدهاسـت.مدیریـتچنیـن
فضاهایـیپیچیـدهبـودهوباعثایجادسـواالتیمیشـودهمچونیک
مقصـدگردشـگریبـهچـهتعـدادجاذبـهاحتیـاجدارد،یـاهـرجاذبه
تـاچـهانـدازهگنجایـشپذیـرشگردشـگرانرادرآنواحـددارد؟با
توجـهبـهاهمیـتایـنمقاصـدگردشـگری،نیـازاسـتکـهگروههای
متنوعـیازآژانسهـا،سـازمانهایانمایندگانمسـتقلدربسـترآنها
وتحـتقوانینـیخـاصبـاهـمارتبـاطمتقابـلبرقـرارکننـد،اهداف
مشـترکیتعریـفکـردهوازراهـیتعاونانـهبـرایدسـتیابیبـهآنها
تـالشکننـد.درچنیـنحالتیاگرچههـرعضوتعاونـیتجاربخاص
خـودراخواهـدداشـتامـاارزشهـایتعریفشـدهبرایهمهیکسـان
خواهـدبـودوچنیـنارزشهایمشـترکیموجبدسـتیابیبهتجارب
دیگـرذینفعـان و گردشـگران ازجملـه همـه بـرای رضایتبخـش
خواهنـدشـد.تعاونیهایـیکهدرایـنزمینهفعالیـتمیکنندموجب
یکپارچـهشـدنجنبههـایطبیعـی،فرهنگـیواجتماعییـکمقصد
شـدهوبـهطـرزموثرتریبـهانتظاراتگردشـگرانپاسـخخواهندداد
)وایدیناتـانواسـکات2012،1(.بـهاعتقادسـایتووروحانن2)2017(
هیـچسـازمانینمیتوانـدبـهتنهایـیوبـدونمشـارکتوهمـکاری
دیگرسـازمانها،موجبتوسـعهیکمقصدگردشـگریشـود.درواقع

1. Vaidyanathan & Scott
2. Saito & Ruhanen
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ایجـادوتوسـعهتعاونیهـاوروابـطمشـارکتیبیـنسـرمایهگذاران،
پیشنیـازیبـرایتوسـعهگردشـگریپایداراسـت.

تحـتتاثیـررقابتهـایشـدید،نوسـانهایزیـاد،تغییـراتسـریع
ومشـتریهایروزبـهروزقدرتمندتـر،بحـثتعاونـیبینسـازمانهای
گردشـگری،خصوصـادرشـرایطدنیـایامـروزبیـشازهـرزمـان
دیگـریضـروریمینمایـد.بـهاعتقـادجیسـوسوفرانکـو1)2016(
اگـرسـازمانهایمختلـفدرکنـارهـمبـرایجلـبرضایتمشـتری
کارنکننـد،نمیتواننـدتغییـرخاصـیایجادکننـد.اعمـالتعاونیهارا
بایـدبـهعنـوانبـازیایبـرد-بـرددرنظـرگرفتزیـراسـازمانیکه
انتظـاراتمشـتریانشرابـرآوردهمیکنـد،بـرایسـرمایهگذارانشنیز

تولیـدثـروتمیکنـد.
بهرهگیـریازتعاونیهـاباعـثکاهـشهزینههـادربـازارشـدهو
اتخـاذاسـتراتژیهایمشـترککارایـیرابیشـترمیکنـد.همچنیـن
دانـش، و مهـارت منابـع، تعاونیهـا کـه دارد وجـود امـکان ایـن
ریسـکها،مسـئولیتهاودسـتاوردهارابـاهـمبـهاشـتراکگذارنـد
وازسـویدیگـربـهتجربـهدیگـراننیزدسترسـیداشـتهباشـند.در
حـوزهگردشـگری،وجـودتعاونیهـاباعـثبهبـودکیفیـتمحصوالت
گردشـگریشـده،پایـداریرادرمقاصـدگردشـگریافزایـشدادهو
ایـنمقاصـدرارقابتیتـرمیکننـد)جیسـوسوفرانکـو،2016؛زاچو
رچـرال2011،2(.جیسـوسوفرانکـو)2016(همچنیـنمعتقدنـدکه
تعاونـیبیـنشـرکتهایگردشـگریباعـثافزایشرضایتگردشـگر

1. Jesus & Franco
2. Zach & Racherla
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شـدهوتاثیـرمثبتـیبرتوسـعهمنطقـهایمیگـذارد.اینتوسـعههم
درحـوزهرشـداقتصـادیرخمیدهـدوهـممزایـایفرهنگـیرابرای
جامعـهمحلـیبـهارمغانمـیآورد.البتـهنبایـدفراموشکـردکهاین
مزایـایبرگرفتـهشـدهازتعاونیهـایگردشـگری،فوراقابلمشـاهده

نبـودهوبـرایظهـورنیـازبـهزمـاندارند.
درکنـارایـنمزایابرخـیازمقاالتبهسـختیهایایجـادتعاونیها
نیـزاشـارهمیکننـد.ایـنمشـکالتغالبامربـوطبهبحثقـدرتبین
ذینفعـاناسـتکـهخـودبهبـروزمشـکالتدیگـریمنجرمیشـود؛
سـالیقمختلـفوگاهمتضـاد،ضعـفدررهبـریمناسـبوراههـای
متفاوتبرقراریارتباط)سـایتووروحانـن،2017(.موفقیتبلندمدت
چنیـنروابطـیدرکسـبوکارهابسـتگیبـهتواناییاعضـادربرقراری
ارتبـاطموثـروهمـکاریدارد.بـاوجـودچنیـنمشـکالتی،اگرچـه
توسـعهاسـتراتژیهایمذاکـرهبیناعضاحیاتیاسـتامـانقشدولت
وسـازمانهایدولتـینیزبرایتشـویقهمـکاریونظـارتبراعضای
شـبکهبسـیارتعیینکننـدهخواهـدبـود)زفیروپولـوس1وهمـکاران،
2015(.عوامـلمهـمدیگـرعبارتنـدازاینکههمهاعضااهدافشـبکه
تعاونـیرادرککننـد،اعضـاتوقعـاتبجـاازیکدیگـرداشـتهباشـند،
حجـمسـرمایهوسـرمایهگذاریدانشبنیـاندرتعاونیهـاقابـلقبول

بـودهونیـزهزینـهمشـارکتوتعاونبهدرسـتیبرآوردشـود.

1. Zafiropoulos
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بررسی وضع موجود تعاونی های گردشگری
مزایـا: تعاونیهـایگردشـگریغالبـاویژگیهـایمفیدیدارنـد:این
نـوعتعاونیهـامیتواننـدسـطحدانـشاعضـایخـودراارتقـادهنـد؛
دانشـیکـهدرخـارجازبسـترتعاونـیبـهدشـواریبـهدسـتآیـد.
همچنیـنفعالیـتدربسـترتعاونـیگردشـگریبـاایجادشـبکههایی
بیـنافـرادوتعاونیهـاباعـثدسترسـیبیشـترآنهـابهبـازارودیگر
اعضـایتعاونیهـاگشـته،فـروشراافزایـشدادهوکسبوکارشـانرا
رونـقمیبخشـد.ایـندانـِشبیشـتر،شـبکههایارتباطـیفراگیرترو
کسـبوکارپررونقتربدونشـکمزایایجانبیبیشـتریبرایاعضای
تعاونیهـاخواهـدداشـتازجملـهایجـادامـکانخلـقمحصـوالتو
خدمـاتمتنوعتـربـرایگردشـگران.همچنینافـرادفعـالدرصنعت
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گردشـگریبـافعالیتدربسـترایـنتعاونیهـا،آموزشهایبیشـتری
خواهنـددیـدودرمعـرضگفتوگوهـایسـودمندترقـرارمیگیرنـد
ودرنهایـتبیشـترشـناختهشـده،هزینههایشـانکاهـشیافتـهودر
بسـیاریمـواردمکمـلهمخواهنـدبود.اگرچـهاینمزایـامیتوانددر
بسـترانـواعتعاونیشـکلبگیرد،حضـورکمرنگتعاونیهـادرصنعت

گردشـگرینیازمنـدتوجهویژهاسـت.

معایـب: درکنـارمزایایعنوانشـدهدربـاال،تعاونیهایگردشـگری
معایبـینیـزدارنـد.تضـادوعـدمهمخوانیمنافـعفردی،سیاسـتها
وبرنامههـایکاریشـخصیونیـزکمبـوداطـالعازمسـئولیتهاو
گاهعـدماطـالعازقوانیـندربسـیاریمـواردموجـببروزمشـکالتی
درایـنتعاونیهـامیگـردد.همچنیـنوجـودتناقضبیـنبرنامههای
مطرحشـدهوسـاختارهایپیچیـدهسـازمانیدربخـشعمومـیویـا
سـاختارهایبروکراتیـکوپردردسـرموجـودغالبـابـهعـدمفعالیـت
منجـرمیشـود.ازسـویدیگـرکمبـودآموزشهـایکافـیومناسـب
افـرادوسـازمانهابـرایتعاونیهـا،کمرنـگبـودنمنـشوآمـوزش
مشـارکتیوعـدمتوجـهدقیـقبهاهـدافتعریفشـدهبـرایتعاونیها
باعـثایجـاداختـاللمیگـردد.همچنیـنوجـودزبانهـایمختلـف
دربیـنتعاونیهـا،وجـودحسمنفـیرقابـتوکمبـودگفتوگوهای
سـازندههـمخـودموجـببـروزمشـکلشـدهوهـممانعحلشـدن
مشـکالتدیگـرمیگـردد.بسـیاریازایـنمـواردرامیتـوانتحـت
تاثیـرمدیریـتوآمـوزشناکافـیافـراددانسـتکـهدرنتیجـهآن
وقتـییـکعامـلشکسـتبخـورد،کلسیسـتمشکسـتمیخـورد.
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نکتـهاینجاسـتکـهگاهـینیـازاسـتکارکـردنبـایکدیگـرفقـط
امکانپذیـرشـودنـهاینکـهحتمـاسـادهباشـد.وایـنامـرنیازمنـد
وجـوداسـتراتژیهایمناسـبومنابـعبیشـتراسـتکـهبسـیاریاز

تعاونیهـایگردشـگریموجـودازایـنموضـوعرنـجمیبرنـد.

پیشنهادهای سیاستی: بازتعریف اهداف تعاونی ها
گردشـگری تعاونیهـای مسـأله مهمتریـن نگارنـده، اعتقـاد بـه
بازتعریـفاهدافـیاسـتکـهبـهصـورتمکتـوبوشـفاهیبـرایاین
)1386( فرزیـن بررسـیهای طبـق اسـت. شـده تعریـف تعاونیهـا
گسـترهفعالیـتتعاونیهـایگردشـگرینسـبتاکـماسـتودادههـای
گردشـگری تعاونیهـای فعالیتهـای بیشـتر میدهـد نشـان آمـاری
موجـودحـولبرگـزاریتـوروارائـهخدمـاتمسـافرتی،مهمانپذیریو
پذیرایـیوهمچنیـنارائـهخدمـاتبـهزائریـناسـت.بهمنظـوربهبود
فعالیـتایـنتعاونیهـا،پیشـنهادهایسیاسـتیزیـرمطـرحمیشـوند:
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کمـکبـهتعاونیهایـیکهدرحوزهسـاخت،مدیریـتوبازاریابی.1
بهینـهمحصـوالتوخدمـاتگردشـگریفعالیتمیکننـد.اینکمک
فراهمسـازی قانونـی، و مالـی تسـهیالت ارائـه زمینـه در میتوانـد
بسـترهاییبـرایارائهآسـانمحصـوالتوخدماتشـانوآموزشهای

تجربـیوعملیباشـد.
بسترسـازیبـرایراهانـدازیسیسـتمهایحمـلونقـلمتمایـز.2

بـرایجابهجایـیگردشـگرانکـهازجملـهآنمیتـوانبـهایـنموارد
اشـارهکرد:تهیهوسـایلنقلیهخاصهمچوناتوبوسهایگردشـگری،
فراهمسـازیقطارهـایتفریحـیدرونمحوطههـایگردشـگریونیز
ایجـادپلتفرمهـایآنالیـنتاکسـیهایگردشـگریکـهقابلیـترزرو
کـردنازقبـلرادارنـد.ومهمتـرازهمـهاینهاتعییـننرخهایدقیق

وقابـلپیگیـریبرایسیسـتمحملونقـلموجود.
راهانـدازیوافزایـشامکاناتخـاصبرایخریدگردشـگرانمثل.3

فروشـگاههایمعـافازمالیـاتکـهتعاونیهـابتوانندبهطـورمتمرکز
محصـوالتوخدمـاتخودرامسـتقیمابـهگردشـگرانارائهدهند.

و.4 کنفرانسهـا کارگاههـا، برگـزاری بـرای تسـهیالت ایجـاد
همایشهـادرجهـتتشـویقمتقاضیـانبـرایورودبـهحـوزهتعاونی
گردشـگری،ارتقـایدانـشوتجربهفعالیناینحوزهونیزآشناسـازی
عمـوممـردمکـهبـهصـورتبالقـوهپتانسـیلفعالیـتدرایـنحـوزه
رادارنـد.همچنیـنبرگـزاریجلسـاتبـارشفکـریبـرایشناسـایی
مشـکالتوراهحلهـایایـنحـوزهدربازههـایزمانـیمشـخصنیاز

مبـرمایـنحوزهاسـت.
غـذا،.5 گردشـگری مثـل خـاص حوزههـای در سـرمایهگذاری
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فسـتیوالهاونمایشـگاههایمحلـیکـهمیتواندبهافزایـشرفتوآمد
گردشـگرانکمـکنماید.

برنامههـای.6 دائمـی برگـزاری بـرای تعاونیهایـی از اسـتفاده
سـرگرمیوفرهنگـیدرکنـاربازدیـدازجاذبههـایگردشـگریکـه
ازیکسـوبـهبهبـودصنعـتگردشـگریوازسـویدیگـربـهارتقـای

فرهنـگجامعـهکمـکمیکنـد.
ایجـادتسـهیالتبرایارائهتبلیغـاتتعاونیهادرخارجازکشـور.7

بـرایجـذبگردشـگرونیـزحمایـتازفعالیتهـایکارآفرینانـهدر
حـوزهگردشـگریکـهمیتوانـدبـهقویتـرشـدنتعاونیهـایایـن

حـوزهکمـکنماید.
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خالصه سیاستی

33
تهیه شده در

دپارتمان اقتصادی
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تعاونی های انرژی به مثابه منبع درآمدی پایدار 
برای دهک های پایین درآمدی

چه کسی مخاطب گزارش است؟
معاونتتعاونوزارتکار،تعاونورفاهاجتماعی

معاونتبرنامهریزیواقتصادیوزارتنیرو
معاونتبرقوانرژیوزارتنیرو

ــرهوری ــروبه ــایتجدیدپذی ــتطرحه ــرمدیری ــرکلدفت مدی
انرژیسازمانانرژیهایتجدیدپذیروبهرهوریانرژیبرق

معاونتاموراقتصادیوزارتاموراقتصادیودارایی
سازمانبرنامهوبودجه

پیام های کلیدی گزارش
لزومحمایتدولتازتعاونیهایانرژی؛

ــد ــعدرآم ــادمنب ــرژیدرایج ــایان ــدیتعاونیه ــشکلی نق
پایداربرایدهکهایپاییندرآمدی؛

ــای ــکیلنیروگاهه ــیتش ــنمال ــتدرتأمی ــگدول ــشپررن نق
خورشیدیدرقالبتعاونی.

گزینه های سیاستی موجود:
ــای ــیهزینهه ــنمال ــتدرتأمی ــدیدول ــارکت50درص مش
ســرمایهگذاریمــوردنیــازنیروگاههــایخورشــیدیدرقالــب

تعاونی
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خالصه اجرایی
تشـکیلتعاونیهـایانـرژیبـهعنـوانراهـکاریبـرایتأمیـنبرق
نیروگاهـی تأسیسـات از دور مسـکونی مراکـز و روسـتایی مناطـق
متمرکزشـناختهمیشـود.بررسـیتجاربکشـورهادرزمینهتوسـعه
فعالیـتتعاونیهـادرایـنحـوزهنشـانمیدهـدکـهغالبـادولتهـا
بـرایدسـتیابیبهدوهـدفعمده؛برقرسـانیروسـتاییودرآمدزایی

مسـتقیم،درمسـیرتوسـعهتعاونیهـایانـرژیگامبرداشـتهاند1.
بـارسـاندنانـرژیالکتریکـیبـهمناطـقروسـتاییودورازمراکـز
شـهری،عـالوهبـربهبودشـرایطزندگـیدرایـنمناطـق،درآمدزایی
غیرمسـتقیمینیـزبـرایسـاکنینایـنمناطـقشـکلمیگیـرد.بـه
واسـطهطوالنیتـرشـدنسـاعاتبهرهمندیازروشـنایی،مـدتزمان
اختصـاصیافتـهبـهکاروتحصیـلدرآمـدنیـزافزایشیافتـهودرآمد
بیشـترینصیـبایـنمناطقمیشـود.همچنینتأسیسـاتبیشـتری
ازقبیـلسـردخانههاودسـتگاههایمصرفکننـدهبـرقودخیـلدر
فعالیـتکشـاورزیکاربـردیافتـهکـهنهایتـایـابـاافزایـشبهـرهوری
نیـرویکارموجبـاتافزایـشتولیـدودرنتیجـهافزایـشدرآمـدرابه
دنبـالداشـتهویـابـاایجـادارزشافـزودهبهواسـطهفـرآوریصورت
گرفتـهرویمحصـوالت،درآمـدحاصـلازفـروشبیشـتریرابـرای

کشـاورزانفراهـمخواهـدکرد.
درآمدزایـیمسـتقیمبـهعنـواندومیـنهـدفدرشـرایطیتحقـق
مییابـدکـهشـبکهملیتوزیـعوانتقالبـرق،مناطقروسـتاییراپیش

1.بهمقالهتعاونیهایانرژیدرشماره1فصلنامهمطالعاتکاربردیتعاونمراجعهشود.
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ازفعالیـتتعاونیهـاتحتپوشـشقراردادهباشـد.تحتاینشـرایطبا
بهرهبـرداریازتأسیسـاتتولیـدبرقبااسـتفادهازمنابـعتجدیدپذیری
چـوننـورخورشـید،زیسـتتوده1وبـاد،منبـعدرآمـدپایـداریبـرای
مناطـقروسـتایی،فراهـممیشـودکـهعمومـادراغلبکشـورهادارای
درآمـدسـرانهپایینتـرینسـبتبـهمناطـقشـهریهسـتند.درایـن
راسـتاروسـتاییان)اعضـایتعاونـیانـرژی(مازادبـرنیازخـودازانرژی
الکتریکـیرامیتواننـدبـهشـبکهملـیمیفروشـندوطبیعتـاازدرآمد

بیشـترینسـبتبـهگذشـتهمنتفعخواهندشـد.
دولتهـاعـالوهبـرایندوهـدفیادشـده،کارکردهایدیگـریرانیز
بـرایتعاونیهـایبـرقمتصورنـدکهازجملـهآنهامیتوانبهگسـترش
اسـتفادهازانرژیهـایتجدیدپذیـروایمـناشـارهکردکهانتشـارکربن
کمتـریرابـههمـراهداشـتهودرنتیجـهمحیـطزیسـتسـالمتریرا
بـرایافـرادفراهـممـیآورد.ازایـنمنظـرکارکـردتعاونیهـادرزمینـه
اسـتفادهازانرژیهـایتجدیدپذیـروکاهـشآلودگـیمحیـطزیسـت
میتوانـدزمینـهدسـتیابیبـهمنافـعملیکشـورهادرقالباهـدافذکر
شـدهدرپروتکلهـاوتوافقنامههـایآبوهوایـیبینالمللـیازجملـه

توافـقپاریـسرافراهـمنماید.
بخـش توسـط تجدیدپذیـر انـرژی نیروگاههـای از بهرهبـرداری
خصوصـیوتعاونـیدرایـرانسـابقهچندانـینـداردوبررسـیآمـار
موجـودنشـانمیدهـدکـهتنهـادرحـدودنیـمدرصـدازظرفیـت
نیروگاهـیکشـوربـهانرژیهـایتجدیدپذیراختصـاصدارد.درمقابل
بررسـیآمـاربینالمللـیپیرامـونظرفیـتانرژیهـایتجدیدپذیردر
1. Biomass
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جهـانودرسـالهای2009تـا2018نشـانمیدهدکـهبهرهبرداری
ازانـرژیخورشـیدیبیشـتریننـرخرشـدرادرایـنبازهداشـته)نرخ
رشـدحـدودا1960درصـدی(وبـااختالفـیمعنادارنسـبتبـهدیگر
منابـعانـرژیتجدیدپذیـردرصـدرانرژیهـاینـوبـهلحـاظظرفیت
بهرهبـرداریقـرارگرفتـهاسـتودرمقابـلکمتریـننـرخرشـددر
ظرفیـتبهرهبـرداریمربـوطبـهبهرهبـرداریازانـرژیبـرق-آبـی)با
نـرخرشـدحدودا25درصدی(بودهاسـت.رشـدبـاالیظرفیتانرژی
خورشـیدیکـهنشـانازاقبالباالیمردمدرسـطحجهـانازایننوع
انـرژیدارد،ناشـیازعوامـلگوناگونـیاسـتکهبرخـیازاینعوامل
عبارتنـدازهزینهتمامشـدهپاییـنودرنتیجهمقرونبـهصرفهبودن
خریـدبـرقتولیـدیازاینمنبـع،آالیندگیپاییـنفراینـدتولیدبرق
ازمنبـعمذکـورودرنتیجهارائهتسـهیالتتشـویقیازسـویدولتها
بـهمولدهـایخورشـیدی،سـادگیدربهرهبـرداریوتبدیـلآنبـه
انـرژیالکتریکـیودرنتیجـهافزایـشنیروگاههایخردوپشـتبامی،
درآمدزایـیدرسـطحخـرد)خانـوار(بـهواسـطهفـروشبرقمـازادبر

مصـرفبـهشـبکه،بیخطربـودنفراینـدتولیـدو....
مطالعـهحاضـربهدنبالبررسـیمنافـعاقتصادیحاصلازتشـکیل
تعاونیهـایانـرژیاسـت.درادامهابتدابـازاربرقایرانمرورمیشـود
تـاتصویریکلیازاینبازارحاصلشـود.سـپسوضعیـتبهرهبرداری
ازانرژیهـایتجدیدپذیـردرتولیـدبـرقکشـورمـوردبررسـیقـرار
انرژیهـاینـووپتانسـیل از میگیـرد.بـابررسـیسـابقهاسـتفاده
بهرهبـرداریازایـننـوعانرژیهـادرسـطحاسـتانهامیتـوانامکان
تشـکیلتعاونیهـادرایـنزمینـهفعالیتـیرامـوردتجزیـهوتحلیـل
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قـرارداد.درنهایـتتوجیهپذیـریاقتصـادیودرآمدزایـیتشـکیل
تعاونیهـایانـرژیبررسـیونقشدولـتدرنحوهحمایتازتأسـیس

ایـنتعاونیهـاتبییـنخواهدشـد.

مروری بر بازار برق ایران
طبـقآخریـنترازنامـهانرژیمنتشرشـدهتوسـطوزارتنیرودرسـال
1396تمـامجمعیـتشـهریوصـددرصـدکلخانوارهایروسـتاییبا
جمعیـتبـاالی20خانـوارازنعمـتبـرقبرخـورداربودهاند.انـرژیبرق
موردنیازکشـوردراینسـالتوسـطنیروگاههایوابسـتهبهوزارتنیرو،
صنایـعبـزرگوبخـشخصوصـیباترکیبـیمطابقنمـودارزیـرتأمین

شـدهاست.

نمودار 1: نیروگاه های موجود در کشور به تفکیک نوع مالکیت

منبع:ترازنامهانرژیسال1396
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نیروگاهـیکشـوردر اسـمی ازظرفیـت نیروگاههـایمختلـف سـهم
نمـودارزیرارائهشـدهاسـت.طبقنمـودار)2(،درحالحاضـرنیروگاههای
بخـاریوآبـیباالتریـنسـهمونیروگاههـایانـرژیخورشـیدی،بیـوگاز،
بـادیو...کـهتحـتعنـوانسـایرنیروگاههـاطبقهبنـدیشـدهکمتریـن
سـهمراازظرفیـتاسـمینیروگاهـیکشـوربـهخـوداختصـاصدادهاند.

نمودار 2: سهم نیروگاه های مختلف از مجموع ظرفیت نیروگاهی کشور

منبع:گزارشآماریانرژیهایتجدیدپذیرایراندرسال1397

ازکلظرفیـتاسـمینیروگاههـایکشـور44,9درصـدبـهوزارت
نیـرو،46,3درصـدبـهبخـشخصوصـی،7,5درصدبهصنایـعبزرگ

و1,3درصـدبـهسـازمانانـرژیاتمـیایرانتعلـقدارد.
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نمودار 3: سهم مالکین نیروگاه ها از مجموع ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور

منبع:ترازنامهانرژیسال1396

درسـال1396بیـشازیـکسـومظرفیـتنصبشـدهنیروگاههای
کشـوراعـمازنیروگاههـایوزارتنیـرو،بخـشخصوصـی،سـازمان
انـرژیاتمـیایـرانوصنایـعبزرگدرسـهاسـتانخوزسـتان،تهران
وبوشـهرقـرارداشـتهاند.بیشـترینظرفیـتنیروگاههـایمتعلـقبـه
بخـشخصوصـیدراسـتانهایتهـران،فـارسوخراسـانرضـوی
احـداثشـدهاسـت.درایـنسـالبیـشازیـکسـومبـرقتولیـدی
کشـورتوسـطنیروگاههایموجوددراسـتانهایخوزسـتان،اصفهان،
تهـرانوفارستأمینشـدهاسـت.تعـدادجمعیت،حجـمفعالیتهای
ازعوامـلتأثیرگـذاردر اقتصـادیووضعیـتآبوهـوا صنعتـیو
مصـرفبـرقاستانهاسـت.بـرایـناسـاساسـتانتهـرانبـامصـرف
34366,1گیـگاواتسـاعتبـرقبـهتنهایـی13,5درصـدازبـرق
مصرفـیتأمینشـدهتوسـطوزارتنیـرورابـهمصـرفرسـاندهاسـت.
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اسـتانخوزسـتانواسـتاناصفهـاندررتبههـایبعـدیقـراردارنـد.
ازجملـهراهبردهـایبخشبرقدرسـندملیراهبردانرژیکشـور،
افزایـشسـهمانرژیهـایتجدیدپذیـروپـاکدرظرفیـتتولیـدبرق
کشـورذکـرشـدهاسـت.درایـنراسـتاظرفیـتاسـمینیروگاههـای
تجدیدپذیـرونویـن)بادی،خورشـیدی،بیـوگازوبازیافـتحرارتی(با
حـدود54درصـدافزایشنسـبتبهسـال1395از256,4مگاواتدر

سـال1395به394مگاواتدرسـال1396رسـیدهاسـت.
بـاتوجـهبـهاقلیـموشـرایطآبوهوایـیدرایـران،تولیـدبـرق
درکشـورعمدتـاتوسـطنیروگاههـایحرارتـیصـورتمیگیـرد.گاز
رادرسـوختمصرفـی بـا88,4درصـدعمدهتریـنسـهم طبیعـی
نیروگاههـایکشـوربـهخـوداختصاصدادهاسـت.نمودارزیـرترکیب
سـوختمصرفـینیروگاههـایحرارتـیرانشـانمیدهـد.درشـرایط
کمبـودگازطبیعـیدرماههـایسـردسـال،نیروگاههـابـهناچـاراز
گازی نیروگاههـای بـرای گاز نفـت یعنـی جایگزیـن سـوختهای
وسـیکلترکیبـیونفـتکـورهبـراینیروگاههـایبخـاریاسـتفاده

انـرژی،1396(. )ترازنامـه میکننـد
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نمودار 4: ترکیب سوخت مورد استفاده در نیروگاه های حرارتی کشور

منبع:ترازنامهانرژیسال1396

درحالحاضرایرانباتمامیکشـورهایکهدارایمرزخاکیمشـترک
اسـت،ارتبـاطالکتریکـیدارد.ازاولویتهـایوزارتنیرو،حفـظوارتقای
جایـگاهکشـوردرایفـاینقـشپـلانـرژیوتبدیلشـدنبههـاببرق
درمنطقـهاسـت.درسـال1396میـزانوارداتوصـادراتبـرقایرانبه
ترتیـببرابـربا3,9و8,2تراواتسـاعتبودهکهوارداتنسـبتبهسـال
گذشـته8,5درصـدکاهـشوصـادرات22,5درصـدافزایشیافتـهبود.
ایـران98,8درصـدبرقصادراتیخودرابهسـهکشـورعراق،افغانسـتان
وپاکسـتانصـادرمیکنـدو99درصـدوارداتبـرقایـرانازکشـورهای

ترکمنسـتانوارمنسـتانبودهاست.
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تصویر 1: جریان مبادالت برق با کشورهای همسایه

منبع:مستخرجازترازنامهانرژیسال1396

نگاهی اجمالی به عملکرد نیروگاه های تجدیدپذیر کشور
سـهمعملکـردانـواعنیروگاههـایتجدیدپذیرکشـورشـاملنیروگاه
بـادی،خورشـیدی،بـرقآبـیکوچک،زیسـتتـودهوبازیافـتتلفات
حرارتـیازمجمـوعبـرقتولیـدیدربازهسـالهایپیـشاز1394تا

1397درنمـودارزیرارائهشـدهاسـت.
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نمودار 5: سهم عملکرد نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر از مجموع برق تولیدی 

توسط این نیروگاه ها تا سال 1397

منبع:مستخرجازگزارشآماریانرژیهایتجدیدپذیرایراندرسال1397

اگرچـهدرسـالهایپیـشاز1394،نیروگاههـایبـرق-آبـیکوچـک
باالتریـنعملکـردرانشـاندادهانـدامابررسـیرونـدعملکـردنیروگاههای
خورشـیدیدرسـالهای1394تا1397نشـانگرآناسـتکهبهرهبرداری
ازانـرژیخورشـیدیباشـتابزیـادیافزایشیافتهبهشـکلیکـهدربازه
فـوقبیشـترینعملکردرابـهخوداختصـاصدادهونیروگاههـایبادیدر
جایـگاهدومقـرارگرفتـهاسـت.ایندرحالیاسـتکـهسـایرنیروگاههای
بهرهبـردارازانرژیهـایتجدیدپذیـرازقبیـلنیروگاههـایبازیافـتتلفات
حرارتـی،بـرق-آبیکوچکوزیسـتتودهبااختالفبسـیارزیـادبهترتیب
درجایگاههـایسـومتاپنجـمبهلحاظعملکـردیقرارگرفتهانـد)گزارش

آمـاریانرژیهـایتجدیدپذیرایـران،1397(.
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نمودار 6: عملکرد نیروگاه های تجدیدپذیر کشور 97-1394 )مگاوات(

منبع:گزارشآماریانرژیهایتجدیدپذیرایراندرسال1397

خیرهکننـده رشـد بـر مبنـی فـوق یافتههـای نیـز )7( نمـودار
بهرهبـرداریازانـرژیخورشـیدیدرسـالهایپـساز1394راتأیید

میکنـد.

نمودار 7: نرخ رشد ساالنه عملکرد نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک )1390-1397(

منبع:گزارشآماریانرژیهایتجدیدپذیرایراندرسال1397
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درسـال1397مجموعظرفیتنصبشـدهنیروگاههایخورشـیدی
17,43مـگاواتبـودهواسـتانهاییـزد،کرمـانوشـیرازبـهترتیـب
بـا21,5،38,5و20مـگاواتباالتریـنظرفیتهـایمنصـوبرادر
بهرهبـرداریازانـرژیخورشـیدیداشـتهاند.جـدولزیـراطالعـات

بیشـتریراپیرامـونایـننیروگاههـاارائـهمیکنـد.

جدول 1: نیروگاه های خورشیدی احداث شده در سال 1397
ظرفیت منصوب )MW(استان

17,43نیروگاههایپشتبامیسراسرکشور
0,45اصفهان
2,7تهران

1خراسانجنوبی
20فارس
2قزوین
10,77قم

21,5کرمان
7همدان
38,5یزد

121,35مجموع

منبع:گزارشآماریانرژیهایتجدیدپذیرایراندرسال1397

دربـازهسـالهای1373تـا1397،تعـداد43نیـروگاهخورشـیدی
بـامجمـوعظرفیتنصبشـدهدرحـدود254مگاواتاحـداثومورد
بهرهبـرداریقـرارگرفتـهاسـت.پراکندگـیایـننیروگاههـادرجدول

)2(مشـاهدهمیشـود.



51

ی
مد

درآ
ن 

ایی
ی پ

ها
ک 

ده
ی 

برا
ار 

ید
 پا

ی
مد

درآ
ع 

منب
ه 

ثاب
ه م

ی ب
رژ

ی ان
ها

ی 
اون

تع
 -

3
2

جدول 2: پراکندگی نیروگاه های خورشیدی در سطح کشور
ظرفیت نصب شده )مگاوات(تعداد نیروگاهاستان محل احداث

744,7کرمان
758,5یزد

645,4همدان
521,634تهران
311,45اصفهان
311قم

324,6فارس
211خراسانجنوبی
10,31خراسانرضوی

10,63البرز
11,313سمنان
110هرمزگان

11,5چهارمحالبختیاری
110سیستانوبلوچستان

12قزوین
43254,037مجموع

منبع:گزارشآماریانرژیهایتجدیدپذیرایراندرسال1397

ازجـداولاخیـربـرمیآیـدکـهاسـتانهاییـزدوکرمـانباالتریـن
نیروگاههـای تأسـیس قالـب در خورشـیدی انـرژی از را بهرهبـرداری
خورشـیدیداشـتهاند.سـابقهبهرهبرداریازانرژیخورشـیدیدرمقیاس
پشـتبامینشـانمیدهـدکـهتـاپایـانسـال1394ظرفیتنصبشـده

نیـروگاهخورشـیدیپشـتبامیحـدودا5,7مـگاواتبـودهاسـت.
انرژیهـای سـازمان در گرفتـه صـورت اولیـه مطالعـات براسـاس
تجدیدپذیـروبهرهوریانرژیبرق)سـاتبا(،مجموعپتانسـیلبهرهبرداری
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ازانـرژیخورشـیدیدرکشـوربرابـربـا31440مگاواتبرآوردشـدهکه
بـهتفکیـکاسـتاندرقالـبجـدولزیرارائهشـدهاسـت:

نمودار 8: پتانسیل استان ها در بهره برداری از انرژی خورشیدی

منبع:گزارشآماریانرژیهایتجدیدپذیرایراندرسال1397

پیشبینـیمیشـودطـیسـالهای1397الـی1400درمجمـوع
15747مـگاواتنیـروگاهتوسـطبخـشغیردولتـیاحداثگـرددکه
ازایـنمیـان12468مـگاواتبـهنیروگاههـایحرارتـیکشـوراضافه
میگـرددکـه800مـگاواتآنازطریـقمولدهـایتولیـدپراکنـدهو
تولیـدهمزمـانبـرقوحـرارتاسـت.پیـشبینـیمیشـود3280
مـگاواتنیـروگاهتجدیدپذیـرطـیایـندورهزمانـیاحـداثشـودکه
عمـدهایـنظرفیـتمربـوطبـهنیروگاههایخورشـیدیاسـت)منبع:

ترازنامـهانـرژی1396،وزارتنیـرو(.
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پتانسیل تشکیل تعاونی های برق خورشیدی در ایران
مطابـقآنچـهپیـشازایـنگفتـهشـد1تشـکیلتعاونیهـایانرژی
درکشـورهایمختلـفبـادوهـدفعمـدهپیگیریشـدهاسـت.مرور
تاریخچـهتشـکیلایـنتعاونیهـانشـانمیدهـدکـهاولینهـدفدر
تأسـیستعاونیهـایانـرژی،تأمیـنبـرقمراکـزجمعیتـیروسـتایی
ودورازمرکـزبـودهاسـت.بـهمـرورزمانوسراسـریشـدنپوشـش
شـبکهتوزیـعوانتقـالبـرقدرسـطحکشـورها،دومیـنهـدفکـه
درآمدزایـیبـرایاعضـایتعاونیهـایانـرژیاسـتپررنگترشـد.به
واسـطهپوشـشسراسـریشـبکهانتقالوتوزیـع،تعاونیهابـرقمازاد
بـرمصـرفخـودرابـهشـبکهتزریـقکـردهوبـافـروشآندرآمـد

پایـداریرابـهدسـتمیآورنـد.
ایجاد،گسـترشوتوسـعهشـبکهبرقرسـانیدرایرانهیچگاهمشابه
بـاغالـبکشـورهایغربیکـهباتشـکیلتعاونیهـایانرژیبـهانجام
نرسـیدهبلکـهبرقرسـانیبـهاقصینقاطکشـورازجملـهوظایفبخش
عمومـیقلمـدادشـدهکـهالبتـهبخـشخصوصیهـمتاحـدودیدر
صنعـتبـرقوموضـوعتولیـدبرقبـهایفاینقـشپرداختهاسـت.در
سـال97,4،1396درصـدبرقمصرفیکشـورکهمعـادل255026,3
گیگاواتسـاعتبوده،توسـطوزارتنیروتأمینشـدهاسـت)ترازنامه

.)1396 انرژی،
طبـقدادههاواطالعاتآخرینترازنامهانرژیمنتشـرشـده)1396(
تمامـیجمعیـتشـهریوصـددرصـدکلروسـتاهاباجمعیـتباالی

1.بهمقالهتعاونیهایانرژیدرشماره1فصلنامهمطالعاتکاربردیتعاونمراجعهشود.
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20خانـوارازنعمـتبرقبرخوردارهسـتند.مطابقسرشـماریعمومی
نفـوسومسـکنسـال1395،بعـدخانـواردرمناطقروسـتاییبرابربا
3,4بـودهاسـت.بـرایناسـاسبایکمحاسـبهسـادهمیتـوانانتظار
داشـتمناطقروسـتاییکهدرحـالحاضرتحتپوشـشصددرصدی
شـبکهبرقسراسـریقـراردارنـد،دارایجمعیتیدرحـدود68نفربه
بـاالباشـند.درجـدول)3(جمعیـتآبادیهابراسـاسطبقاتمفروض

جمعیتیارائهشـدهاسـت.

جدول 3: طبقه بندی جمعیتی آبادی های دارای سکنه )آبان 1395(
کل جمعیت )هزار نفر(تعداد آبادیطبقه بندی جمعیتی

6228420731جمع
50001881437نفروبیشتر
49998572872-2500نفر
249937575695-1000نفر
99960994264-500نفر
499229565492-100نفر
998463620-50نفر
495937215-25نفر
2414027135-1نفر

منبع:سالنامهآماریکشور-1397

بـاتوجـهبـهاینکهفـرضشـدهآبادیهایبـاالی68نفـرجمعیت،
بـهشـبکهملـیبـرقمتصلهسـتندبهطـورقطـعمیتـوانگفتکه
دوطبقـهاولیـهازطبقهبنـدیجمعیتـیفـوقیعنـیآبادیهـای1تـا
24نفرو25تا49نفرجمعیت،فاقددسترسـیبهپوشـشسراسـری
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بـرقهسـتند.بـهعبـارتدیگرتعـداد19964آبـادیبـاجمعیتکل
350هـزارنفـرازخدمـاتبرقبرخوردارنیسـتند1.

براسـاسآنچـهتحـتعنـواناهـدافتشـکیلتعاونیهایانـرژیذکر
شـدوبـانـگاهبهاطالعـاتفوقمیتوانکمـاکانهردوکارکردیادشـده
تعاونیهـایبـرقخورشـیدی- برقرسـانیوایجـاددرآمـدپایـدار-را
ایـن ایـرانتوجیهپذیـردانسـت. بـرایمناطـقمختلـفجمعیتـیدر
تعاونیهـامیتواننـدمنبـعدرآمـدپایـداریرابـرایروسـتاهایدارای
جمعیـتبـاالی20خانـوار)یاحـدودا68نفـربـهبـاال(کـهبـهشـبکه
متصـلهسـتند2فراهـمنمایـدوازطرفـیجمعیتسـاکندرحدود20
هـزارآبـادیکـههـریـکجمعیتـیکمتـراز20خانـواردارد،درابتـدا
میتوانـددرقالـبتعاونیهـایبـرقخورشـیدیوبـهصـورتمنفصلاز
شـبکهسراسـری3ازخدمـاتبـرقبهرهمنـدشـوندودرادامـهبـااتصال
بـهشـبکهسراسـری)درصـورتحمایتبخـشعمومی(وفـروشمازاد

بـرنیـازبـرقمصرفی،صاحـبدرآمـدیپایدارشـوند.

برآورد هزینه و درآمد احداث نیروگاه خورشیدی توسط تعاونی ها
بنـابـرخصلـتدرآمدزایـیمسـتقیمیکهبـرایتعاونیهـایانرژی
متصـورشـدیم،درایـنبخـشتشـکیلتعاونـیانـرژیوبـهطـور
خـاصفعالیـتدرحـوزهنیروگاههـایکوچـکمقیـاسخورشـیدی

1.بایـدتوجـهداشـتکـهتعـدادمحرومانازدسترسـیبهشـبکهبـرقبیـشاز350هزار
نفـراسـتزیـرادادههـایجمعیتیمربوطبـهآبادیهای50تـا68نفـردرطبقهبندیفوق

قابلشناسـایینیست.
2. On-grid
3. Off-grid



56

ی
اون
تع
ور
ظه
نو
ل
کا
اش

مـوردارزیابـیاقتصـادیقـرارمیگیـردتـافـرضایجـادمنبـعپایدار
درآمـدیبـرایاعضـایایـنتعاونیهـاآزمودهشـود.برایایـنمنظور
هزینههـاوسـپسدرآمدهـایاجـرایاینطرحمعرفیشـدهوسـپس

توجیهپذیـریآنمـوردبررسـیقـرارمیگیـرد.

هزینه ها
معمـوالبـرایاحـداثنیروگاههـایخورشـیدیصدکیلوواتـی،سـه

نـوعهزینـهتعریـفمیشـود:
1-هزینههایمستقیمخریدونصبتجهیزاتنیروگاهخورشیدی

2-هزینههایافزایشدیماندویااتصالبهشبکهبرق
3-هزینههایجانبی

هزینههـایمسـتقیمخریـدونصـبتجهیـزاتنیروگاهخورشـیدی
50کیلوواتـیشـاملمواردیاسـتکهدرجدولزیرارائهشـدهاسـت.
مـواردمذکـوربـادرنظرگرفتنخریـدپنلخورشـیدیایرانـی،اینورتر
خارجـی،تجهیـزاتحفاطتـیاسـتاندارد،پیادهسـازیسیسـتمزمیـن
)ارت(،تابلوهـایالکتریکـی،سـیموکابـل،اسـتراکچرو...بااحتسـاب

هزینههـاینصـبوطراحیاسـت.
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جدول 4: هزینه های احداث نیروگاه خورشیدی 50 کیلوواتی

واحدتعدادشرح کاال یا خدماتردیف
قیمت 
واحد

)میلیون 
ریال(

قیمت کل
)میلیون 

ریال(

پنلخورشیدیداخلیپلیکریستال1
325W361800کیلووات7250سلولی

اینورترFRONIUSمتصلبهشبکهبا2
345690عدد2ظرفیت20کیلووات

استراکچرگالوانیزهگرمزاویه30درجه3
5,8290سری50بههمراهمتعلقاتکامل

سیموکابلAC-DCاستاندارد،4
6060مجموعه1کانکتورها،MC4،فلکسی،داکتو...

تابلوهایAC-DCبافیوزوسرجارستر،5
8080مجموعه1اتصاالت،کلیداتوماتیکو...

4200کیلووات50نصبتجهیزاتوسیمکشیالکتریکال6

امکانسنجی،طراحی،شبیهسازیو7
2,5125کیلووات50مشاورههایفنیخریدونصبو...

اجرایسیستمارتینگ)چاهارت،سیم8
5050سری1کشیهاوهمبندیهایارت(

180180سری1زیرسازیوبتنریزی9

3475مبلغکل:

هزینههـای براسـاس فـوق جـدول در شـده معرفـی قیمتهـای
مربـوطبـهآبـانمـاه98بـودهوبـاتوجـهبـهتغییـراتنـرخارزو
تـورم،افزایـش50درصـدیهزینـهکلدورازذهننیسـت.همچنین
هزینههـایخریـدسـیمکارتوتابلـویکنتـورنیـروگاهحـدودا4تـا
5,5میلیـونتومـانبـرآوردمیشـودکـهبسـتهبهنـوعکنتـوروبرند
متفـاوتخواهـدبـود.بـرایناسـاسانتظـارمـیرود،احداثنیـروگاه
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خورشـیدی50کیلوواتـینیـازبـهسـرمایهگذاریدرحـدود5300
میلیـونریالداشـتهباشـد.

درآمدها
نیروگاههـای از بـرق تضمینـی خریـد نـرخ موجـود قوانیـن طبـق
خورشـیدیبـاظرفیـت20تـا100کیلـوواتبرابـربـا9100ریـالبـر
کیلوواتسـاعتاسـت.اگرفرضشـوددرهرشـبانهروزبهطورمتوسط
6سـاعتامـکانبهرهبـرداریبـاظرفیـتکامـل)یعنـی50کیلـوات(
وجـودداشـتهباشـد،امـکانکسـبدرآمـدروزانـهمعـادل2730000
ریـالوجـودداردکـهدرطـولیـکسـالدرآمـدیبرابـربـا996,45

میلیـونریـالنصیـببهرهبـردارمیشـود.

جمع بندی
مقایسـهارقـامهزینـهودرآمـداحداثنیـروگاه50کیلوواتینشـان
میدهـدکـهبازگشـتسـرمایهدرایـنطـرححـدود5سـالو4مـاه
خواهـدبـود.روشـناسـتکهبـهطوربالقـوهبـدونلحاظتسـهیالت
بـا انـرژی تعاونیهـای قالـب در روسـتاییان فعالیـت امـکان مالـی
دشـواریهایزیـادیهمـراهخواهـدبـود.باتوجـهبهاینکـههدفدر
ایـنمطالعـهبررسـینقـشتعاونیهـایانـرژیدرایجادمنبـعدرآمد
پایـداربـرایمناطقروسـتاییتعریفشـده،الزماسـتدرایـنرابطه
جایـگاهحمایتـیدولـتنیـزمشـخصشـود.درادامـهنحـوهحمایـت
دولـتازتعاونیهایبرقخورشـیدیدرقالبیکپیشـنهادسیاسـتی

ارائـهمیشـود.
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توصیه های سیاستی
دربنـد50قانـونبرنامـهششـمتوسـعهاقتصـادی-اجتماعـی،دولـت
مکلـفشـدهکـهسـهمنیروگاههـایتجدیدپذیـروپـاکرابـااولویـت
سـرمایهگذاریبخـشغیردولتـی)داخلـیوخارجـی(باحداکثراسـتفاده
ازظرفیـتداخلـی،تـاپایـانایـنبرنامهبـهحداقل5درصـدظرفیتبرق
کشـوربرسـاند)درحـالحاضـرایـنسـهممطابـقبـانمـودار)2(برابربا
0,5درصـدومعـادلحـدودا394مـگاواتاسـت(.ازسـویدیگـروزارت
نیـروسیاسـتتوسـعهنیروگاههـایتجدیدپذیروپـاکبهمیـزانحداکثر
میکنـد. دنبـال را غیردولتـی بخـش توسـط سـال در مـگاوات 2000
سـازمانانرژیهـایتجدیدپذیـروبهـرهوریانـرژیبـرق)سـاتبا(موظف

اسـتتمهیـداتمتناسـببـرایتحقـقایـنسیاسـترااتخـاذنماید.
اقتصـادی- برنامـهششـمتوسـعه قانـون بنـد)ت(مـاده48 در
اجتماعـیقیدشـدهکهوزارتنیـروبایددرطولاجرایبرنامهنسـبت
بـهافزایـشتوانتولیـدبرقتـا25گیـگاواتازطریقسـرمایهگذاری
مؤسسـاتعمومـیغیردولتـی،تعاونـیوخصوصـیاعـمازداخلـیو
خارجـیویـامنابـعداخلیشـرکتهایتابعـهیابهصـورتروشهای
تصـرف1 و بهرهبـرداری سـاخت، ازجملـه و سـرمایهگذاری متـداول

)BOO(وسـاخت،بهرهبـرداریوانتقـال2)BOT(اقـدامنمایـد.
حمایـتدولـتازبخـشتعـاوندرحـوزهانرژیهـایتجدیدپذیرو
بـهطـورخـاصبهرهبـرداریازانـرژیخورشـیدیمیتوانـدعـالوهبر
دسـتیابیبـهاهـدافمنـدرجدرقوانیـنباالدسـتی،شـرایطیرابرای

1. Build-Operate-Own
2. Build-Operate-Transfer
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بهبـودوضعیـتمعیشـتیدهکهـایپاییـندرآمـدیسـاکنمناطق
در تسـهیل راهکارهـای ازجملـه آورد. فراهـم محـروم، و روسـتایی
راهانـدازیتعاونیهـایانـرژیخورشـیدیدرمناطـقمذکـورمیتوان

بـهمـواردزیـراشـارهکرد:
1(اجـراینیـروگاه50کیلوواتـیدرسـطحتمـامآبادیهایکشـور
)62284آبـادی(بـامشـارکت50درصـدیدولتدرتأمینسـرمایه

بـهمنظـوربـرآوردکلـیهزینههایاجـرایطرحتأسـیسوحمایت
ازتعاونیهـایانـرژیفـرضمیشـوددرهـرآبـادییـکنیـروگاه50
کیلوواتـیبـامشـارکت50درصدیبخـشعمومیدرتأمینسـرمایه،
درقالـبتعاونـیاحـداثشـود.بـااحـداثایـننیروگاههـا،مجموعـا
حـدود3114مـگاواتبـهظرفیـتنیروگاههـایبـرقتجدیدپذیـردر
کشـورافـزودهخواهدشـدوسـهمحـدود0,5درصدیفعلـی)معادل
394مـگاوات(ایـننیروگاههـاازظرفیـتتولیـدبـرقکشـور)کـه
براسـاسآمـارترازنامـهانـرژیسـال1396برابـربـا78800مـگاوات

بـودهاسـت(بـه3,95درصـدافزایـشخواهـدیافت.
احـداثتعـداد62284نیـروگاه50کیلوواتـیدرسـطحآبادیهـای
کشـورنیـازبـهسـرمایهگذاریدرحدود330هـزارمیلیـاردریالدارد
کـهتأمیـنتمـامایـنسـرمایهتوسـطاعضـایتعاونـیدورازذهـن
بـهنظـرمیرسـد،بنابرایـنفـرضمیشـودکـه50درصـدهزینـه
سـرمایهگذاریفـوق)معـادل165هـزارمیلیـاردریال(توسـطبخش
عمومـیتأمیـنشـود.بـااحتسـاب9100ریالمبلـغپرداختـیبابت
خریـدتضمینـیبـرق،درمجمـوعحـدود62,1هـزارمیلیـاردریـال
درسـالدرآمـدایجـادخواهـدکـردکهبـهطورمتوسـطبااحتسـاب
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یـکتعاونـیدرهـرآبـادی،بههـرتعاونیدرآمـدسـاالنهایدرحدود
996,4میلیـونریـالتعلـقخواهـدگرفت.

2(اجـراینیـروگاه50کیلوواتـیدرسـطحتمـامآبادیهایکشـور
)62284آبـادی(بـامشـارکت50درصدیبخشخصوصـیدرتأمین

یه سرما
درایـنوضعیـتفـرضمیشـودبخـشخصوصـیجایگزیـنبخش
عمومـیدرحالـتپیشـینشـدهومبلـغ165هـزارمیلیـاردریـالرا
تأمیـنمالـیکنـد.صنـدوقضمانـتتعـاونبـهمنظـورجـذببخش
خصوصـیمیتوانـدبـهعنـوانضامـنبازدهـیایـنسـرمایهگذاری

شـود. معرفی
بـامقایسـهآمـارکلـیفـوقبـاسـایرطرحهـایرفاهـیازجملـه
الیحـهاخیـرپیرامـونکاالبـرگالکترونیکـیبـرای60میلیـونایرانی
واختصـاص300هـزارمیلیـاردریـالبهمنظـورتأمینمالـیآن-که
بـامحاسـبهایسـرانگشـتیمیتـوانعمـر6ماهـهایرابـرایایـن
طـرحبـرآوردکـرد-بـهنظـرمیرسـدبـاتوجـهبـهویژگیهـایزیـر،
بررسـیطـرحتأسـیستعاونیهـایانـرژیخصوصـابـاحمایـت50
درصـدیدولـت،منافـعاقتصادیبیشـتریرابـرایاجتماعبـههمراه

داشتهباشد:
سـادگیدرفراینـدشناسـاییقشـرنیازمنـد؛چراکهایـنطرحبا

اولویتآبادیهااجرامیشود.
ایجـادمنبـعدرآمـدپایـداربـرایدهکهـایپاییـندرآمـدیو

نیازمندانواقعی.
بـافـرضبالعـوضبـودنپرداخـتحمایتیدولـتدرقالـبتأمین
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مالـینیمـیازطـرحتعاونیهـایانـرژی،هزینهکـرددولـتدراینطرح
حـدودامعـادلنیمیازهزینهایاسـتکهدرطـرحکاالبرگالکترونیکی

پرداختمیکند.
نزدیـکشـدنبـههـدفبرنامـهششـمتوسـعهمبنیبرسـهم5

درصدینیروگاههایتجدیدپذیرازظرفیتکلتولیدبرقکشور.
ثابـتمانـدنقـدرتخریدایجادشـدهبهواسـطهمنبـعدرآمدی
جدیـد؛چراکـهمطابقبـافرمولطراحیشـدهتوسـطوزارتنیرورقم
پرداختـیبابـتخریـدتضمینـیبـاتوجهبـهنـرخارزیاتـورمتعدیل

میشود.
ایجـادمنبـعدرآمـدارزیبالقـوهبرایکشـوربهواسـطهصادرات

مازادبرق.
ایجاداشـتغالدربخشهایوابسـتهبهصنعتانرژیخورشـیدی.
بـاتوجـهبـهاینکـهدرحـالحاضـراکثـرقطعـاتمـوردنیـازبـرای
تولیـد داخـل در اینورتـر( )بهجـز خورشـیدی نیـروگاه راهانـدازی
میشـود،بدیهـیاسـتکـهاجـرایطـرحمذکـوربـهرونـقصنایـع

وابستهمنجرخواهدشد.

منابع
وزارتنیـرو)1398(.ترازنامـهانـرژیسـال1396.آخرینتاریخ

دسترسی24آبان1399.قابلدسترسیدر:
https://yun.ir/lwed65 

وزارتنیـرو،سـازمانانرژیهـایتجدیدپذیـر)1398(.گـزارش
آمـاریانرژیهـایتجدیدپذیـرایـراندرسـال1397.آخریـنتاریـخ
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دسترسی24آبان1399.قابلدسترسیدر:
http : //www .satba .gov .ir/suna_content/media/

orig .pdf_8026 /01 /2020 /image
مرکـزآمارایـران)1397(.نتایـجکلیسرشـماریعمومینفوس
ومسـکن1395کلکشـور.آخریـنتاریخدسترسـی24آبان1399.

قابلدسترسیدر:
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1397/n-

koli-95.pdf 
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خالصه سیاستی

34
تهیه شده در

دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
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تعاونی زدایی و عصر ترکیبی شدن تعاونی ها

چه کسی مخاطب گزارش است؟
ادارهکلتوسعهتعاونیهاوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی؛

مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی؛

پیام های کلیدی گزارش
ــیو ــریجهان ــاام ــدنتعاونیه ــیش ــیوترکیب تعاونیزدای

اجتنابناپذیراست؛
ظهــورایــنپدیــدهبــهدلیــلناکارآمــدینســبیتعاونیهــادر
ــه ــراترخدادهب ــلفرهنگــیوسیاســیوتغیی ــازار،دالی محیــطب
واســطهتحــوالتایزومورفیــکســازمانهادردهــه1980میــالدی

است؛
واکنشدولتهادرقالبوضعقوانین،لَهیاعلیهاینپدیده

است؛
ــاون ــوزهتع ــیح ــیفعل ــتقانون ــیوظرفی ــایکنون قالبه

کشورامکانجذبویادفعایننوعازتعاونیهاراندارد.

گزینه های سیاستی موجود )در صورت وجود(
ــت ــاونجه ــدهدرعرصــهتع ــنپدی ــوعای ــیوق ــرشضمن پذی

 Agenda Settingورودمسألهدردستورکارسیاستگذاری
ــهایــنپدیــده واکنــشحاکمیتــی)قــوهمجریــهیــامقننــه(ب
ــد ــیمجــزاکــهمیتوان ــاقانون ــاونوی ــونبخــشتع ــبقان درقال
دربرگیرنــدهبــهرســمیتشــناختنایــنتغییــراتویــاممانعــتاز

امکانتغییرآنهاباشد.
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خالصه اجرایی
خالصـهسیاسـتیحاضـر،برگرفتـهازدومقالـهمهـمدررابطـهبـا
تعاونـی حـوزه ادبیـات در عبـارت ایـن اسـت. تعاونیزدایـی بحـث
شـناخته Decooperativisation و Demutualization بـا
میشـودکـهبـاوجـودتفاوتهـامعنایـیمهمیکهبـایکدیگـردارند،
بـهطـورکلـیبریـکفرایندبخصـوصداللتدارنـد.ایـنفرایندویژه
راتعاونیزدایـیمینامیـم.الهامبخـشکارمـادردرجـهنخسـتمقاله
باتیالنـیوشـروتربـاعنـوان»تعاونیزداییومشـکالتش«اسـت.این
دونویسـندهضمـنبررسـیتاریخیایـنفرآیند،ایننکتـهرابایأسو
ناامیدیمتذکرمیشـوندکـهفرایندتعاونیزداییامـریاجتنابناپذیر
دردنیـایکنونیاسـت.یـأسوناامیدیایندونویسـندهازاینجهت
اسـتکـهالگوهایمتعـارفتعاونـیرامـدلآرمانیتعاونـیمیدانند،
امـابـهایـننکتهنیزاذعاندارندکهتعاونیبهشـکلسـنتیومتعارف
آننمیتوانـددرمحیـطرقابتمحـوردنیـایکنونـیبقاداشـتهباشـد
وشـایدتعاونیزدایـیوظهـورتعاونیهـامرکـببتواندبـاحفظبرخی
ازاصـولتعاونیهـامتعـارف،راهـکاریبـرایحفـظایـنموجودیـت
اجتماعـیداشـتهباشـدوثمـراتاجتماعـیآنهمچنـانباقـیبماند.
مقالـهدومبـهیکمقالهفاسـیباعنوان»طراحیشـرکتشـبهتعاونی
قابـلعرضـهدربـورس«بازمیگـرددکهچهـارتنازمحققیـنداخلی
کشـورمانبـهآنپرداختهانـد.آنهـابـهدنبـالیافتـنراهـکاریبرای
عرضـهآنچـهکـه»شـبهتعاونی«میخواننـددربازارسـرمایههسـتند.
لـذاندانسـتهبـرفراینـدتعاونیزدایـیومرکبشـدنتعاونیهـاتأکید
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دارنـدودرنهایـتمدلـیبـرایایـنکارعرضـهمیکننـد.تـالشمـا
درایـنخالصـهسیاسـتیایـناسـتکـهبـاتوجـهبـهآنچـهکـهدر
غـربتجربـهشـدوآموختـهمحققینداخلـیخودمان،ایـنراهکاررا
خدمـتمدیـراناجرایـیومقامـاتداخلیکشـورارائهکنیـمکهابهام
موجـوددرفهـمتعاونیزدایـیدرکشـوربـهسـببنبـودیـکقانـون
مجـزابـرایبهرسـمیتشـناختنایـنفراینداسـتوپیشـنهادمانیز
دردسـتورکارقـرارگرفتـنمسـألهتعاونیزدایـیدروزارتتعـاونو
مجلسشـورایاسـالمیاسـت.بدیهـیاسـتپرداختنبهطـورجامع
بـهبحـثتعاونیزدایینیازمندمداقهبیشـتریاسـت.امـاامیدمیرود
کـهایـنمتـنبتوانـدطـرحبـابجدیـدیبـرایشـکلگیریگفتگـو

دربـارهایـنفرایندنوظهورباشـد.

تعاونی ها در فرماسیون جدید
درطـولسـهدهـۀگذشـته،اقتصـادجهانـیدسـتخوشتغییـرات
اسـت، داده شـکل را کنونـی سـرمایهداری کـه شـده گسـتردهای
جرالـدایپشـتایناینهـارادرسـهدسـتهآوردهاسـت:نئولیبرالیسـم،
عمیقـی تأثیـر نهتنهـا فرآیندهـا ایـن مالیسـازی. شـدن، جهانـی
بـراسـتراتژیهایشـرکتهاگذاشـته،بلکـهشـیوهادارهشـانرانیـز
تحـتتأثیـرقـراردادهاسـت.همـۀاشـکالشـرکتهابـاایـنچالـش
دادنـد. تغییـر نیـز را خـود مالـی اسـتراتژیهای و شـدند مواجـه
حتـیتعاونیهـاینیـزبـاموجـیازنـوآوریمواجهشـدندکهشـامل
ایـن کانـادا، در و آمریـکا در میشـود. نیـز نوظهـور تعاونیهـای
تعاونیهـاینوظهـور،تعاونیهـاینسـلجدیـدنامیـدهمیشـوندودر
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ایتالیـاواسـپانیا،گـروهتعاونیهـاوشـبکهتعاونیهـانـامدارنـد.بـه
اعتقـادبرخـیاقتصاددانـان،میتوانایننـوعتعاونیهـاراتعاونیهای
دورگـهیـاهایبریـدخطـابکـردکـهمـادرایـنمتـنمترادفهـای
دیگـریهمچـونتعاونیهـایترکیبـیویـامرکـبرانیـزبهجـای
تعاونیهـا سـاختار و شـکل در ایـنخالقیـت بردهایـم. کار بـه آن
بودهاسـت 21 قـرن در تعاونیهـا برجسـته ویژگـی شـک بـدون
رویهمرفتـهمیتـوانگفـت .)Battilani & Schroter, 2011(
آنچـهکـهدرحـالظهـوراسـت؛تعاونیهـایقـرنبیسـتویکمـی
اسـتکـهباتیالنـیوشـروترایـندورهزمانـیراعصـردورگـهشـدن
تعاونیهـامینامنـدودرپایـاناینانتقـال،جهانبـاپارادایمجدیدی
مواجـهخواهـدشـدکـهشـاملمجموعـهایازارزشهـاومدلهـای
مرجـعجدیـداسـت.اگرچـهخیلـیازسـاختارهایتعاونـیدرحـال
حاضـردرحـالادامـهیافتنهسـتند،امامـامیخواهیـمتاریخچهاین
دورگـهشـدنوتعاونیزدایـیراازمنظـرتاریـخنـگاریدوپژوهشـگر
نامبـردهبسـنجیم.بـهلحـاظتاریخـی،تعاونزدایـیعمدتـابـهعنوان
ازجنـگجهانـیدومآغـازشـدودربرخـی یـکمشـکلوپـس
کشـورهاقدیمیتـرودربرخـیدیگـر،نسـبتاجدیدتـراسـت.ایـدهما
درایـنمتـنایـناسـتکـهقلـبوتبدیـلهویتـیدرتعاونیهایک
رویـداداتفاقـینیسـت.فابیـوچـدادمیگویدکـهبیشـترتعاونیهادر
انگلسـتان،آفریقـایجنوبـی،ایـاالتمتحـدهآمریـکاواسـترالیاجـزو
ایـنفراینـدبودهانـد.آلفـردچندلـرمعتقـداسـتکـهایـنتغییـردر
آمریـکابـهواسـطهرقابتیتـربـودناقتصـادشسـریعتربـودچراکـه
درآمریـکابـودکـهنـگاهاقتصـادمکتبشـیکاگوغلبهپیداکـردوکل
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جهـانراتحـتتأثیـرقـرارداد.ورودآمریـکابـهوضـعقوانیـنجهـت
تسـهیلفراینـدتعاونیزدایـیازامـوراقتصادیرادرهمینراسـتاباید
تعریـفکـرد.ایـنفراینـدنخسـتدرکشـورهایانگلوساکسـوناتفاق
افتـادکـهبهآمریکاییسـازینیزمشـهورشـدوبعـداایـنفرایندوارد
سیاسـتگذاریسـایرکشـورهانیزشـد.درکشـورهاییکهقانونگذاری
بـامحدودیتهایـیمواجـهاسـت،تعاونیزدایینیزجلونرفـت.ازجمله
اینهـامیتـوانبهفرانسـهاشـارهکـرد.حتیدولـتفرانسـه34بانک
 Battilani & As Cited in Schroter,(محلـیراتعاونـیکـرد
2011(.بنابرایـن،عـدمپیـرویازنقشـهراهآمریـکایکاتفـاقنبودو
طبیعتـاپیـرویازآننیـزهمچنیـن.اکثرکسـانیکهبـهتعاونیزدایی
بـاوردارنـد،معتقدنـدکـههـدفدرتعاونیزدایـیکسـبسـرمایهو
غنیسـازیمالکیـنقدیـموجدیـداسـتکـهایـنمهـمنـهازطریق
اسـتثمارمصـرفکننـده،بلکـهازطریـقارتقـایکیفیـتمدیریـتو
تصمیمسـازیدرسـتمحقـقمیشـود.ازسـال2010میـالدیبـه
بعـد،تعاونیزدایـیزیـرسـؤالرفتوتصمیـمگیرندگانطـیدودهۀ
گذشـتهبسـیارهوشـیارانهترتصمیـمگرفتنـدوبحـران2008بهآنان

آموخـتکـهدرایـنزمینـهکمـیکندترعمـلکنند.

تعریف تعاونی زدایی: آیا این یک پدیده جهانی است؟
قبـلازاینکـهبهاینسـؤالپاسـخدادهشـود،اولبایـدبگوییمکه
تعاونیزدایـیچیسـت؛چراکـهحداقـلسـهمـدلتعاونیزدایـیقابـل
تعریـفاسـت.اولیـنتعریـفآنبـهدهـۀ90بازمیگـرددکهتوسـط
کـوکوچداددرسـال2004و2007ارائهشـدکـهدرمقالهباتیالنی
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وشـروترنقلشـدهاست:
»تغییـردرسـاختارمالکیـتسـازمانهایهمیـاریبهسـازمانهای
سـودمحور.درنتیجـهتعاونیزدایـی،ادعـاوکنتـرلحقـوقباقیمانـده
میـانذینفعـانبـهتأثیراتمربـوطبهرفتـارعملکرداختصـاصداده
میشـودبـهطورخاصحقـوقعضویتدرتعاونیهابـهحقوقمالکیت
سـهامیعـامبـهطـورنامحـدوددریـکشـرکتتبدیـلمیشـود«

.)As Cited in Battilani & Schroter, 2011(
درپـیایـنتعریـف،تعاونیهایادغامشـدهبـاهدفخلقیـکتعاونی
جدیـد،خریـدشـرکتهاتوسـطیـکتعاونی،خلقیکشـرکتتوسـط
یـکتعاونـیوخلـقگروههایتعاونیهامثـالتعاونیزدایینیسـتند.این
یعنـیتنهـاتغییراتاساسـیدرسـاختاروسـازمانتعاونیهاکهتوسـط
جنبـشتعـاوندرطـیسـهدهـهاخیـراتفـاقافتـادهاسـتمیتواندبه
عنـوانتعاونیزدایـیلحـاظشـود.درواقـعآنهـارابایـدنوعـینـوآوری
نهـادیبـرایمواجهـهبـاافزایـشرقابـتدرعصـرجهانیشـدنقلمداد
کـرد.ایـنتعریـفبهوضـوحوعمیقابادسـتهبندیگالوردرسـال2007
متفـاوتاسـتکـهدرشـکلزیـرمشـاهدهمیشـود.طبـقتعریـفوی،
تعاونیهاینسـلجدیـدیاهمـانNGCsنیزجزوفراینـدتعاونیزدایی
محسـوبمیشـوند.درشـکلشـماره1،انـواعمختلـفتعاونیزدایـیو

مرکبشـدنتعاونیهـابهتصویرکشـیدهشـدهاسـت:
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شکل 1: الگوهای تعاونی زدایی

مراحل تعاونی زدایی چیست؟
شـرکتهای بـه تعاونیهـا و همیـاری سـازمانهای تبدیـل
سـرمایهمحوروبرعکـسبـهلحـاظتاریخـیبـهآغـازنهضـتتعـاون
بازمیگـردد.بـهبیـاندیگـر،تعاونیزدایـیقرابـتنزدیکـیبـابحـث
تقابـلتعاونیهـایسـنتیوتعاونیهایجدیـددارد.گریفیتس2004
بیـانمیکنـدکـهتعاونیزدایـیهنگامـیآغـازمیشـودکـهتعاونیها
هویـتوعنصـرتمایزبخـشخـودراگـممیکننـد.درواقـعویدو
تعاونیهـا اینکـه برمیشـمارد:نخسـت تعاونیزدایـی بـرای مرحلـه
ارزشهـایخـودراازدسـتمیدهنـدودومبـهطـوررسـمیبـه
باتیالنـیو از شـرکتهایسـرمایهمحورتبدیـلمیشـوند.بـهنقـل
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شـروتر،ایـوانباربرینـی1کـهرئیـسسـابقICAبـودهوخـودیـک
تعاونـیمصرفـیدرایتالیـاراادارهمیکـرده،درسـال2007اینگونـه
علیـهتعاونیهاینسـلجدیـدوفراینـدتعاونیزداییسـخنمیگوید:
»ارزشاقتصـادیتعاونـینتیجـهبهکارگرفتـنارزشهـایاجتماعی
آنبـرایاعضـاوجامعـهاسـت؛امـابعضـیوقتهـااینچنیـننبـوده
اسـت.درحـالحاضـرتغییراتـیدرجهـاندرحـالوقـوعاسـتکـه
گویـیهمـهچیـزبـهخوبـیپیـشمـیرود.یکـیازایـنتغییـرات،
تعاونیهـاینسـلجدیـدهسـتندکـهازمنطـقسـودمالـیوپویایی
بـازارحمایـتمیکننـدکـهایـننیـزبـهضـررهویـتتعاونیهـاتمام
شـدهاسـت.درشـرایطی،تغییراتـیازایندسـتسـببتغییرشـکل
 qtd. in Battilani &(»کامـلشـرکتهایتعاونـیشـدهاسـت

.)Schroter, 2011
بـهطـورخالصه،میتواندیـدگاهمحققیندررابطهبـاتعاونیزدایی

رابهسـهدسـتهتقسیمکنیم:
نخسـتافـرادیهسـتندکـهرویسـاختارمالکیتتأکیـددارند؛

مثلفابیوچدادوجانستونبیرچال
تعاونیهـایسـنتی از تعاونیهـا انحـراف بـه کـه افـرادی دوم
پرداختـهوتغییـردرشـکلایـنتعاونیهـارامعیـارمیداننـد؛مثـل

تِْسویگالور
دسـتهسـومازنظریهپـردازانبرارزشهـایتعاونیتأکیـددارند؛

)Battilani & Schroter, 2011( 2گریفیتباربرینی

1. Ivan Barberini
2. Griffith Barberini
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درپایانبرایتعاونیزداییبهدیکشـنریمالیشـرکتبامسـئولیت
محدودگروهبانکیدراسـترالیاونیوزیلنـد1مراجعهمیکنیم:

»تعاونیزدایـیعبـارتاسـتازفرآِینـدتغییریکسـازمانهمیاری
)خدمـاتمتقابـل(یـاتعاونیهـابـهیـکشـرکتعمومـیازطریـق
تبدیـلمنافـعاعضابهسـهامداریکـهمیتوانـددربازارسـهاممبادله

.)Battilani & Schroter, 2011(».شـود
همانطورکـهمالحظـهشـد،درایـنتعریـف،تعاونیزداییبـهخوبی
دیـدهمیشـود.همچنیـنتعریـففـوقبـهمـاایـنامـکانرامیدهد
تـابفهمیـمکـهانتخـابتعاونیزداییبیشـترتوسـطبخـشخصوصی
ودرکشـورهایتوسـعهیافتـهرخدادهاسـت.بهعـالوهدرایـنتعریف
توضیحـاتمتفاوتـیبراسـاسشـعارکارایـیورقابـتارائـهمیشـود.
بـاایـنوجـود،بـازهایـنفراینـدرامیتـوانفراختـردرنظـرآورد.
متأسـفانهدرایـنرابطـهدادههـاکـمهسـتندوتنهـادرقبـالایاالت
متحـدهآمریـکامیتوانـددررابطـهبـاایـنتعاونیزدایـیبـهکمـک
آمـاروارقـامسـخنرانـد.فیتزجرالـددربررسـیوضعیـتتعاونیهای
متوجـهمیشـودکـهاز105مـوردتعاونیزدایـیتاپایـاندهه1980
میـالدی،40مـوردمربـوطبهدودهۀآخریعنـی1970و1980بوده
اسـت)Fitzgerald, 1990(.ویشـووناتان2وکومینس3آماردیگری
ارائـهمیدهنـد.ایندوپژوهشـگردرسـال2003تحقیـقدررابطهبا
تعاونیزدایـیدرحـوزهبیمههـایسـالمتوامـوالدرایـاالتمتحـده
آمریـکاانجـامدادنـدومتوجـهشـدندکـهشـروعایـنفراینـددردهۀ
1. Financial Dictionary of the Australia & New Zealand Banking Group 
2. Krupa Viswanathan 
3. David Cummins 
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1980میـالدیبـودهودرطـیدهسـال،یعنـیاز1980تـا1990،
21تعاونـیماهیـتخـودراتغییردادهانـد)تعاونیزداییانجـامدادند(
وایـنفراینـددربـازهدهسـالهپایانـیخـود،یعنـیاز1991تاسـال
2000بـاسـرعتبیشـتریجلـورفتـهبـهگونـهایکـهتعاونیزدایـی
درحـوزهبیمـهدرکشـورآمریـکابـهبیـشاز51شـرکتتعاونـی
بـزرگمیرسـد)Viswanthan & Cummins, 2003(.پژوهـش
ِمیْیِـزواسـمیت)Meyers & Smith, 2002(بـازهبزرگتـریرا
محاسـبهکـردهاسـت.بایکانحـرافجزئـی،ویفراینـدتعاونیزدایی
رااز1920درنظـرگرفتـهوآنرادررابطـهبـاتعاونیهایبیمهاموال
وتلفـاتمحاسـبهکـردهاسـت.مجموعدادههـایبهدسـتآمدهازاین
چهـارپژوهشـگررامیتواندرقالبنمودارزیر)شـماره1(نشـانداد:

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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دالیل تعاونی زدایی چیست؟
همریختی سازمانی. 1

اقتصـادی، بنگاههـای در نهتنهـا سـازمانی همگرایـیصورتهـای
رویکـرد اصلـی مسـأله سیاسـی، و اجتماعـی نهادهـای در بلکـه
همریختگرایـی1اسـت.هاولـی2)1968(،همریختـیرابـهعنـوان
فرآینـدیتعریـفمیکندکـهنیروهاییـکواحددریـکجمعیتبه
واحدهاییباهمانشـرایطمحیطییکیشـدهیاشـبیهشـدهباشـند.
درنتیجـهسـاختارسـازمانیگامبـهگامدرجهـتافزایشمقایسـهبا
خصوصیـاتمحیطـیتغییـرمییابـد.پـسازبیـانمسـألهازسـوی
هاولـی،تحقیقـاتژئومورفیـک3فراوانـیانجـامگرفـتتـااینکهفنل
)Fennell, 1980(دونـوعهمریختـیرامطـرحکردنـد:همریختـی

رقابتـی4وهمریختـینهـادی5.
تغییـروهمریختـیسـازمانیتعاونیهاوشـبیهشدنشـانبهسـایر
اشـکالشـرکتهایخصوصـیمنبعـثشـدهازرقابـتاسـت.نیـروی
محرکـهایچـونرقابـتسـببمیشـودکـهتعاونیهـانیـزبـهمـرور
زمـانشـبیهبـهدیگراشـکالسـازمانیفعالدراقتصادکشـورشـوند.
دومدرسـطحنهـادی،کـهخـودبهسـهسـطحتقسـیممیشـود.اول
بـهواسـطهتقلیـد6،دومبهواسـطههنجـار7وسـومبهواسـطهاجبار8.

1. Isomorphism
2. Amos Hawley
3. Geomorphic
4. Competitive Isomorphism 
5. Institutional Isomorphism
6. Mimetic 
7. Normative
8. Coercive 
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درتقلیـد،کمبـودمنابـع،اعـمازانسـانیوغیـرآن،سـببمیشـودتا
واحـدتعاونـیمسـیرتعاونیهـایدیگـررادرپیـشگیـرد.دومتغییر
هنجـاریزمانـیاتفـاقمیافتـدکـهنظـامارزشـیتعاونیهـامتزلـزل
شـودودرواقـعارزشهایـیجایگزیـنارزشهـایموجـودشـودکـه
ایـنارزشهـایجدیـد،صورتبندیهـایجدیدتـریرامیطلبندودر
نهایـتسـوم،اجباراسـتکـهدولـتدرآنباوضـعقوانیـنتعاونیها

رامجبـورمیکنـدتـاتغییـرشـکلدهند.

دالیل فرهنگی. 2
ارزشهـایفرهنگـیبـرهمریختـینهـادیبـهویـژهازنـوعنهادی
آناثرگذارنـد.جانسـتونبیرچـالبـرایفهـمایـنموضـوعبـهتغییـر
ارزشهـاوهنجارهـاینهـادیدربریتانیـادهـۀ1980اشـارهدارد؛
جاییکـهنئولیبرالیسـمبـهیـکهنجـارمسـلطتبدیـلمیشـود.بـه
گونـهایکـهبـاتغییـرسیاسـتهانیـزایـنارزشهـایفرهنگـیبـر
مسـألهتعاونیزدایـیدربریتانیـامسـلطاسـت.حـدفاصـلسـالهای
1995تـا199میـالدی،18مـوردتعاونیزدایـیبـزرگدربریتانیـا
اتفـاقمیافتـدکـهبـاوجـودتغییـرنـگاهدولـتوقـت،بـاارزشهای
پیشـترمسـلطشـدههمخوانـیدارنـد.جامعهمسـکنملیاَبِـْی1یکی
ازنمونههـایمشـهوراینحوزهاسـت.ایـنتعاونیدرسـال1944در
وضعیـتخرابیهـایپـسازجنـگجهانـیدومدرانگلسـتانشـکل
گرفـت.ایـنشـرکتدرسـال1989میـالدیتعاونیزدایـیخـودرا
آغـازکـرد.دردورانـیکـهنئولیبرالیسـمبـرسیاسـتورزیجزیـره
1. Abbey National Building Society



78

ی
اون
تع
ور
ظه
نو
ل
کا
اش

بریتانیـامسـلطبـود.امـاایـنرونـدبـازهمپـسازکنـاررفتـنروند
دولـتتاچـرومیجـرادامهیافـت.درواقعحتیدرزمانتسـلطحزب
کارگـرنیـزتعاونیزدایـیایـننهـاددیرپـاادامـهیافـتتااینکـهاین
مجموعـهبـاطورکامـلدرسـال2010دریکبانکاسـپانیاییادغام
شـد.درواقـعدرالگـویارائهشـدهدرشـکلشـمارهیـک،میتـوان
گفـتکـهتعاونـیبـهطورکامـلازبیـنرفتهاسـتودیگرنشـانیاز

.)BBC News, 2009(تعاونـیسـنتیباقـینمانـدهاسـت

خلِع یَْد اموال1 توسط مدیران . 3
تعاونیهـا در دانشـگاهی تحصیلکـرده مدیـران جدیـد نسـل ورود
مانندشـرکتهایسـرمایهمحورسـببشـدتانـزاعمیاناعضـایقبلی
ومدیـرانجدیـدوتحصیلکـردهشـکلبگیـرد.دربسـیاریازمـوارد،
موضـوعغصـبامـوالوخلـعیـدتعاونیهـاازداراییهایشـانتوسـط
همیـنمدیـرانجدیـداتفـاقافتـادکـهازشـرایطدسـتمزدوجایـگاه
خـودراضـینبودنـد.ایـنامربـرتغییرشـکلتعاونیهـاتأثیرشـایانی

گذاشـتونحـوهمالکیـتبسـیاریازایـنتعاونیهـاراتغییـرداد.

دالیل سیاسی. 4
و شـرق بلـوک کشـورهای در تعاونیزدایـی مـوج بزرگتریـن
سوسیالیسـتیاتفـاقافتـادکـهعمدتاتعاونیهـایواقعـینبودند.علت
آنهـمایـنبـودکـهبـافروپاشـیشـوروی،بسـیاریازایـنکشـورها
بـهدنبـالشبیهسـازیالگوهـایاقتصـادغربـیبودنـدکـهبیشـتراز
1. Expropriation
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همـهبخـشکشـاورزیخـودراهـدفقـراردادنـد.امـاایـنتالشهـا
نیـزجـوابنـدادچراکـهدرکوزووولهسـتانوحتـیرومانـی،مردمبا

مدلهـایسوسیالیسـتیخـوگرفتـهبودنـد.

نبود چشم انداز رشد. 5
ازجملـهدالیـلدیگـر افـق1، نداشـتنچشـماندازرشـدومسـأله
تعاونیهـایبـرایتغییـرشکلشـانمحسـوبمیشـود.لـذاایـنامـر
سـببمیشـودتااعضـا،ارزشهـایتعاونیهـارافاقدکارویـژهببینند
ونگاهشـاننسـبتبـهاصالـتایـنارزشهـاتغییـرکنـد.درنتیجـه
ارزشزدایـیودرپـیآنتعاونیزدایـیبـاسـرعتبیشـتریرخداد.
درواقـعمیتـوانبـهایـنشـیوهنیـزبیـانکـردکـهکارایـیپاییـن
تعاونیهـا،علتالعلـلتغییـرشـکلآنـانبـودهاسـت.موضوعـیکـه
سـببشـدتـااشـکالنوظهـوریهمچـونتعاونیهاینسـلجدیددر
پاسـخبـهایـننیـازشـکلبگیرنـدودرعمـلفراینـدتعاونیزدایـیرا

.)Battilani & Schroter, 2011( تسـریعکننـد
تعاونیهایترکیبیدرایران:ابهامدرمفاهیمیانبودقانون؟

بـهطورمشـخص،تعاونیزداییدرقوانینرسـمیکشـورتعریفنشـده
اسـت.امـااشـکالمختلـفتعاونیزدایـیدرایـرانممکـناسـت،بـدون
آنکـهتعریـفمعینـیبـرایآنوجـودداشـتهباشـد.مهمترینایـننوع
ازتعاونیزداییهـاآییننامـهتأسـیسشـرکتهایتعاونـیسـهامیعـام

1.منظــورازمســألهافــقیــا)Horizon Problem(نبــودانگیــزهکافــیبــرایاعضــای
تعاونــیدرجهــترشــددریــکتعاونــیاســتکــهاساســاتعاونیهــاینســلجدیــدیــا

NGCsبــرایپاســخبــهایــنمســألهشــکلگرفتهانــد.
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اسـت.ایـننـوعتعاونـیدرایـرانبراسـاسابالغیـهسیاسـتهایکلـی
اصـل44قانـوناساسـیتوسـطمقـاممعظـمرهبـریدرسـال1384
انجـامگرفـتودرپـیآن،مـاده5قانـوناجـرایسیاسـتهایاصـل
چهـلوچهـارمبـرایآغـازبـهکارایـننـوعتعاونیهـاوضعگردیـد.در
پـیایـنمـوارد،مـاده12قانـوناصـالحمـوادیازقانـونبرنامـهچهارم
توسـعهمصـوب1387،شـروطتشـکیلوتوسـعهتعاونیهـایسـهامی
عـامرامعیـنکـردهاسـتکـهبـرهمیـناسـاسآییننامـهاجرایـیآن
نیـزتوسـطدولـتدرسـال1388تصویـبگردیـد.بـهنظـرمیرسـید
هـدفقانونگـذارازتأسـیستعاونیهـایسـهامیعـام،اسـتفادهازبهره
بازارهـایثانویـهمالـیبـرایرشـدتعاونیهـاوافزایشسـهمتعاونیهااز
کلاقتصـادکشـوراسـتتاامـکانتحققهـدفمندرجدرتبصـره1بند
)ب(ابالغیـهسیاسـتهایکلـیاصـل44قانـوناساسـییعنـیافزایش
سـهم25درصـدیبخـشتعـاونازاقتصـادکشـور،محقـقشـود.لـذا
شـرکتتعاونـیسـهامیعـامنوعیشـرکتسـهامیعاماسـتکـهصرفا
ازمزایـاومشـوقهایقانونـینسـبتازیـادشـرکتهایتعاونـینیـزبهره
میبـردوبـاوجـودتفـاوتماهـویخـودبـاتعاونیهـایمتعـارف،تنهـا
اسـمتعاونـیرابـاخـودبـههمـراهدارد.اینآشـفتگینشـانمیدهدکه
قانونگـذاربـاتحـوالتجهانـیرخدادهدررابطـهبامقولـهتعاونیزداییو
مرکبشـدنتعاونیهاآشـنانبـودهچراکهفراینـدتعاونیزدایـیدرجهان
شـاملتعاونیهایـیاسـتکههمچنانبـهبرخیازاصـولهفتگانهتعاون

پایبندنـدولـیازتواناییهـایبازارهـایثانویـهنیـزبهـرهمیبرنـد.
برخـیپژوهشـگرانحوزهتعاونکشـورهمچونشـعبانیواحمدعلی
یوسـفی،ایـناَشـکالمتفـاوتتعاونیهـارا»شـبهتعاونی«نامیدهانـد
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کـهعبارتـیهمـراهباسـوءظناسـت)شـعبانی،یوسـفی،صالحآبادیو
حبیباللهـی،1394(.درواقـعدرنگاهایندسـتازمحققین،تعاونیها
تنهـادرشـکلمتعـارفخودشایسـتهبههمراهداشـتِننـامتعاونیاندو
چنانچـهتغییریدرشـکلوشـمایلتعاونیمحققشـود،فـارغازتغییر
ماهیـتبنیادیـنآن،میبایسـتباپیشـوندیهمچون»شـبه«ایننوع
موجودیتهـایجدیدازنمونههایسـلفخودمجزاشـوند.لذااسـتفاده
ازعبـارت»شـبهتعاونی«بـرایایـندسـتازتعاونیزداییهـااسـتفاده
میگـردد.البتهشـعبانیویوسـفیاشـارهدارنـدکهتعاونیسـهامیعام
کـهدرحـالحاضـردرقانـونماوجـوددارد،تنهایدککشنـامتعاونی
اسـتوتفـاوتالگـویشـبهتعاونیآنـانبـاتعاونـیسـهامیعـامتنهـا
درایـننکتـهُمضَمـراسـتکـهدرشـرکتتعاونـیسـهامیعـام،اعضا
براسـاسسـهامخـودحقرأیدارنـددرحالیکهدرالگویشـبهتعاونی،
افـرادبـاسـهاممختلـفهمچنـانتنهاحـقداشـتنیـکرأیرادارند.
ازایـنطریـقهـماصـولاساسـی1آنحفـظمیشـودوهـمتعاونـی
امـکانتأمیـنمالـیخـودراازطریـقبازارهـایمالـیهمچـونبـورس

ــاندربیــان 1.برخــیمحققیــنداخلــیمــا،اصــولتعاونــیراالزامــا7اصــلنمیداننــد.آن
ادعــایخــودایــننکتــهرابیــانمیکننــدکــهاصــولتعاونــیاززمــانراچدیــلتــابــهامــروز
ــولتز- ــزنوش ــگاهرایفآی ــونن ــفهمچ ــنتهایمختل ــتهودرس ــادیداش ــراتزی تغیی
دلیچتســینیــزمتفــاوتبــودهاســت)آمــادهورضایــی،1396،ص.57-45(.همچنیــناصــول
تعاونــیدربرخــیکشــورهاهمچــونایــاالتمتحــدهآمریــکامبتنــیبــرتنهــا3اصــلکاربــر-
مالــک،کاربــر-کنتــرلوکاربــر-ســوداســت)آمــاده،بررســیتجربــهتعــاوندرکشــورهای
ــیراچکیــدهشــصت ــهتعاون ــزاصــولهفتگان منتخــب،97،ص.81-80(.عــدهایدیگــرنی
ــد ــدومعتقدن ــفمینامن ــبوکشــورهایمختل ــادرمکات ــرایتعاونیه ــدهب اصــلمعرفیش
ــه ــجاصــلاســتک ــاملپن ــراســالمش ــیازمنظ ــایاســالمی،تعاون ــاسآموزهه ــهبراس ک
اشــتراکاتزیــادیبــااصــولهفتگانــهراچدیــلنیــزدارد)یوســفی،1394،ص.485-488(.
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اوراقبهـاداربهدسـتمـیآورد.چیزیکهبابهرسـمیتشناختهشـدن
تعاونیزدایـیوتعاونیهـایترکیبـیدرجهـاندرحـالپیگیریاسـت
واشـکالمختلـفتعاونیهـارانیـزدربرمیگیرد.شـعبانیوهمکارانش
اتفاقـابـرایـننکتـهآگاهبودنـدودرمقالهخـود17قالبتعاونـیرابه
عنـوانتعاونیهـاینـوعجدیـدمعرفـیکردهانـد.امـامـدلخـودرابر
محـورطراحـییـک»شـبهتعاونی«دنبـالکردهاند)شـعبانی،یوسـفی،
بـا نـام البتـه کـه وحبیباللهـی،1394،ص.58-59( صالحآبـادی،

مسـماییبـهنظرنمیرسـد.
امادراروپااوضاعبهشـکلدیگریدنبالمیشـود.دراینکشـورها،
ازطریـقوضـعقوانیـن،مسـألهمرکـبشـدنتعاونیهـابـهرسـمیت
شـناختهشـدهاسـت.حـدودنیمیازکشـورهایعضـواتحادیهمسـیر
تعاونیزدایـیراقانونـیکردهانـدوانـواعمختلـفآنراتعریفنمودهاند
کـهدرایـنبیـنبریتانیـابـاوضـعقانـونجامعـهمسـکن19861در
ایـنراهپیشـگامبـودهاسـت.علـترسـمیسـاختنتعاونیزدایـیآن
اسـتکـهفراینـدتغییرشـکلتعاونـیبهمثابـهیکجریانوخواسـت
عمومـیرسـمیدارایاعتبـارشـود.درواقـعتغییـرشـکلیتعاونـیبه
کمـکقانونمیتواندسـهجریـانهمریختگراییتقلیـدی،هنجاریو
اجبـاریراتسـهیلکنـد.همانطورکهپیشـترگفتهشـد،ازطرفدیگر
کشـوریماننـدفرانسـهمسـیردیگـریراطیکردهاسـت.اینکشـور
دهـۀ1990بـاوضـعقانـونامنیـتمالیخـود،34بانـکمنطقهایرا
بـهصـورتتعاونیهـایاعتبـاریدرآورد.هرچنـدفراینـدتعاونیزدایی
امـروزهدرفرانسـهنیـزرسـمیشـدهولـیایـنکشـوردرابتـدایامـر
1. Building Society Act 1986
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نسـبتبـهایـنموضـوعواکنـشنشـاندادوهنـوزدرتـالشاسـتتا
تعاونیهـایسـنتیماهیـتخـودراازدسـتندهند.درآمریـکانیزکه
بـهعنـاونمهـدتعاونیزداییشـناختهمیشـود،تنها33ایـاالتقانون
تبدیـلتعاونیهـایراوضعکردهانـد،14ایالتقانونمشـخصیندارند
 Battilani(والبتـه3ایـاالتقانـونممنوعیتتبدیـلوضعکردهانـد
Schroter, 2011, pp. 12-13 &(.ایـننشـانمیدهـدکـهجهان
عرصـهتعـاونباپدیـدهجدیدیبـهنامترکیبیشـدنیادورگهشـدن
تعاونیهـاروبهروسـتوبـهمـرورزماندولتهـادرتالشاندتانسـبت
بـهایـنپدیـدهواکنـشنشـاندهنـد.ایـنواکنـشمیتوانددرشـکل
ممنوعیـتویـاموافقـتبـاتبدیـلتعاونیهـابـهاشـکالجدیدباشـد.
امـاآنچـهکـهازموافقتیـامخالفـتدراینرابطـهبااهمیتتراسـت،
اتخـاذتصمیمـیمشـخصدررابطهباموضـوعتبدیلویاتغییرشـکل

تعاونیهـادرعصـرحاضراسـت.

یافته ها و توصیه های سیاستی
همانطورکـهدرایـنمقالـهمشـاهدهشـد،تعاونیزدایـی،تبدیـل
وتغییـرشـکلتعاونیهـابـهانـواعجدیـدخـودفرآینـدیاسـتکـه
ازدهـۀ1970آغـازشـدهاسـتوازدهـۀ1980میـالدیبـهطـور
جدیتـردنبـالمیشـود.درحـالحاضربخـشزیـادیازتعاونیهای
موفـقجهـاندرقالـباشـکالجدیـدتعاونیهـافعالیـتمیکنندکه
اتفاقـااتحادیـهبینالمللـیتعـاوننیزآنهارابهرسـمیتمیشناسـد.
درکشـورهایمختلـفجهـاننیـزموجـیازمواجهـهوقانونگـذاری
بـرایبـهرسـمیتشـناختنویـاممانعـتازشـکلگیریایننـوعاز
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تعاونیهـاوجـودداردکـهالبتـهکفـهترازوبیشـتربـهنفعدسـتهاول
اسـت.بـااینحـال،درقانونکشـورایـران،تنهـاتعاونیهایسـهامی
عـاموجـودداردکـهاتفاقانسـبتمشـخصیبااصـولتعاونـیندارندو
بـهنظـرمیرسـدبیشـتربـاهـدفافزایـشسـهمتعاونیهـاازاقتصاد
کشـورطراحـیشـدهوبیشـترشـرکتسـهامیعـامهسـتندتـایک
تعاونـی.جـدایازایـنبحـث،حضـورتعاونیسـهامعامنیـزدرحوزه

تعـاونکشـوربـهسـانیکوصلـهناجـورحسمیشـود.
دولتویاقوهمققنهدرمواجههبااینپدیدهدوراهحلدارد:

نخسـت: تعاونیزدایـی،تبدیـلوتغییـرتعاونیهـایبـهاشـکال
جدیـدبـهصـورتبخشـیازقانـونتعـاونکشـور)بـهعنوانیـکفصل
مجزا(ویابهصورتیکقانونمجزا،بهرسـمیتشـناختهشـود.دراین
صـورتپیشـنهادماایناسـتکـهنامگـذاریآنبهمانندقوانینمشـابه
درکشـورهایدیگـرهمـان»قانـونتبدیـلتعاونیهـا«باشـدتـامـرز
تعاونیهـامتعـارفبااشـکالجدیـدآنهمچونتعاونیهاینسـلجدید
وتعاونیهایقابلعرضهدربازارهایثانویهوالبتهسـایرصورتبندیهای

نوینتعاونیهامشخصشود.
اشـکال بـه تعاونیهـای تغییـر و تبدیـل تعاونیزدایـی، دوم: 
جدیـددرقالـببخشـیازقانـونتعـاونکشـور)بـهعنـوانیکفصل
مجـزا(ویـابـهصـورتیـکقانونمجـزا،ممنوعشـود.اینامرسـبب
شـدهتـاانحـرافازاصـولتعاونیهـاکمتـررخدهـدوحـذفپدیـده

شبهتعاونیهاوتعاونیهایکاذب1امکانپذیرگردد.

1.شــبهتعاونیوتعاونــیکاذباصالحــیجدیــدومــورداســتفادهبرخــیمحققیــناســت.بــرای
مطالعــهبیشــترر.ک.بــه:)شــعبانی،یوســفی،صالحآبــادی،حبیباللهــی،1394،ص.76(.
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درنتیجـه،پیشـنهادنگارنـدهایناسـتکهدولـتوقوهمقننـه،وقوع
پدیـدهترکیبـیشـدنتعاونیهـاراجدیبگیرنـد.دردسـتورکارقرار
گرفتـنایـنمقولهسـببخواهدشـدکـهدولـتویامجلسشـورای
اسـالمی،پـسازبررسـیابعـادمختلـفموضـوع،یکـیازدوراهحـل
فوقالذکـرراانتخـابنماینـد.بنابرایـنگاماول،پذیرفتـنوجود
وظهـورپدیـدهدورگهشـدنیاترکیبیشـدنتعاونیاسـت

تـاواکنـشمتناسـببـاآننیزاتخـاذگردد.
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خالصه سیاستی

35
تهیه شده در

دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
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تعاونی های دانشجویی کشور؛ مسأله یا راه حل؟

چه کسی مخاطب گزارش است؟
دانشکدههایکشاورزیدانشگاههایکشور

معاونتتعاونوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

پیام های کلیدی گزارش
ــه ــتندک ــیهس ــجویی،تعاونیهای ــایدانش ــورازتعاونیه منظ
ــتدانشــجویانجهــت ــتوعضوی ــامدیری درســطحدانشــگاههاب

توسعهدانشعلمیوعملیایجادمیگردد.
دانشــکدههای در متعــددی زیرســاختهای و پتاســیلها

کشاورزیجهتایجاداینقبیلتعاونیهاوجوددارد.
بــاتوجــهبــهماهیــتتشــکیلایــنتعاونیهــا،چندیــن
ــادو ــتازایج ــهحمای ــورب ــلکش ــاورزیدرداخ ــکدهکش دانش

توسعهاینتعاونیهاپرداختهاند.

گزینه های سیاستی موجود )در صورت وجود(
بیــن تعــاون برتــر اندیشــه ســالیانه رویدادهــای تدویــن
ــق ــازیوخل ــدفایدهس ــاه ــورب ــاورزیکش ــکدههایکش دانش

فرصتهایکارآفرینانهتعاونیهایدانشجویی
انتخابتعاونگرانبرتردانشجوییدرهفتهتعاونی

نامگذارییکروزازهفتهتعاونبانامدانشجووتعاون
ــازروز ــانی ــندورههــایمهارتآمــوزیتعــاونومرتبــطب تدوی
صنعــتبــاهمــکاریدفتــربرنامهریــزیامــورفنــاوریوزارتعتــف

دردانشکدههایکشاورزیکشور
تشــکیلتعاونیهــایدانشبنیــاندانشــجوییبــاهمــکاری
معاونــتپژوهشــیدانشــگاههاوارایــهتســهیالتارزانقیمــتبــه

تعاونیهایدارایایدهکارشناسیشدهوبرگزیده
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خالصه اجرایی
امـروزهدرایـرانشـرایطبحرانـیتحریمهـایبینالمللـیوکاهـش
میـزانسـرمایهگذاریهایمولـدخارجـیوهمچنیـنافزایشریسـک
افزایـشنـرخبیـکاریمنجـرشـده بـه سـرمایهگذاریهایداخلـی،
اسـت.بهطوریکـهوزارتتعـاون،کارورفـاهاجتماعـینـرخبیـکاری
ایـرانرادرپاییـز1397معـادل11/7درصـداعـالمومیـزاننـرخ
بیـکاریدانشآموختـگانراباالتـرازنـرخکشـورو23درصـدعنـوان
کـردهاسـت)وزارتتعـاون،کارورفـاهاجتماعـی،1397(.ایـندر
حالـیاسـتکـهاشـتغالدانشآموختـگانوموضـوعایجاداشـتغالو
مقابلـهبـابحـرانبیکاریهمـوارهموردتأکیدمسـؤلینومدیـرانقرار
داشـتهوعمدهترینمسـألهدربرنامهدومتوسـعهاقتصـادی،اجتماعی

وفرهنگـیکشـوربهشـمارمـیرود)شـهبازیوقربانـی،1387(.
ازسـویی،بـاتوجـهبـهسیاسـتهایدولـتمبنـیبـرکاهـشو
بـرای زمینـهای دولتـی، دسـتگاههای در انسـانی نیـروی تعدیـل
ضـرورت و نداشـته وجـود دولـت توسـط دانشآموختـگان جـذب
دارد،راهکارهـایبدیلـیبـرایاشـتغالدانشآموختـگاندرمشـاغل
غیردولتـیفراهـمشـود)عباسـی،1388(امـادراینمیـانآنچهقابل
تأمـلاسـتایـنکـهیکـیازچالشهـایپیـشرویجوامـعمختلف،
دانـشآموختگانـیهسـتندکـهتواناییهـایفـردیومهارتهایالزم

رابـرایراهانـدازیکسـبوکارمناسـبندارنـد.
لـذا،آمادهسـازیدرخصوصکارآفرینینبایدبعـدازفارغالتحصیلی
باشـد،بلکـهبایـدطـیفرآینـدیودرحیـنتحصیـل،مقدمـاتایـن
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امـرفراهـموموانـعومحدودیتهـابرطـرفشـود)امیـریومـرادی،
1387(.درایـنراسـتا،تعاونیهایدانشـجوییازمهمتریـنابزارهایی
هسـتندکـهمیتواننددرجهـتتحققاهدافآموزشعالـیوآمادگی
افـرادجهـتاشـتغالایفاینقـشنماینـد)گراوندیوچشـمهکبودی،
بارزتریـن میتوانـد کـه راهبردهایـی از یکـی عبارتـی، بـه .)1399
صحنـهیادگیـریتجربیدردورانتحصیلباشـد،تشـکیلتعاونیهای
دانشـجوییاسـت)اخوانکاظمـیوعلیبیگـی،1390(.چراکـهنقـش
موثـرتعاونیهـادرایجـاداشـتغالدرکشـورهایگوناگـونبـرکسـی
پوشـیدهنیسـت،بـهنحویکـهدرکشـورهایآسـیایی،اتحادیـهاروپا
وآمریـکابـرنقـشتعاونیهـادرایجـاداشـتغالتأکیـدشـدهاسـت
)فالسـوم،2003بـهنقـلازعلیبیگـیوهمـکاران،1398(.تعاونیهـا
سـببخودبـاوریوغلبـهبـرتـرسوواهمـهازانجـامفعالیتهـای
عملـیوپـرورشروحیـهمشـارکتوتعـاوندربیـندانشـجویانو
همچنیـنموجـبارتقـایمهـارتعلمیوعملـیدانشـجویانوایجاد
خوداشـتغالیوکسـبدرآمدخواهندشـد)اخوانکاظمـیوهمکاران،
1392(وبـهواسـطهسـاختارمدیریـت،ارزشها،اصـولونوعمالکیت
محلیشـاندرافزایـشاشـتغالدربیـنجوانـانمحلـیودرنهایـت،
.)2016,Ruostesaari&Troberg(موفقیـتآنهـامؤثربودهانـد
رشـتههای در بهویـژه دانشـجویی تعاونیهـای بـه توجـه لـذا
کشـاورزیحائـزاهمیـتاسـت،زیـرارشـتههایکشـاورزییکـیاز
پرچالشتریـنرشـتههاییاسـتکـهآمـاربیـکاریدانشآموختـگان
آنقابـلتوجـهاسـت.بنابـرگـزارشمرکـزآمـارایـران.)1397(،نرخ
بیـکاریدانشآموختـگانگـروهرشـتههایکشـاورزی،جنگلـداریو
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شـیالتدرسـال1397میـزان21درصدبـودهودربین19مجموعه
رشـتهمختلـف،رتبـههفتـمرابهلحاظباالبودنشـماربیـکاراندارد.
ازسـوییدرکشـورما،دانشـجویانرشـتههایکشـاورزيباکمبود
دانـشعملـيمواجـههسـتندوایـنمسـألهبهطـورکامالمشـهودی
بـه بـازارکار بـه ایـنرشـتهدرورود التحصیـالت فـارغ توانایـي در
چشـمميخـورد)بصیـرت،1392(.همچنیـنبـاتوجـهبـهفرصـت
چهارسـالهتحصیـلدانشـجویيدرمقطعلیسـانس،موقعیتمناسـبي
بـرايهمـکاريوتعـاوندربیندانشـجویاناسـت)همـان(.بنابراین،
تأسـیستعاونيهايدانشـجویيدردانشـکدههايکشـاورزیبادرنظر
گرفتـنپتانسـیلهایمتعـددیکـهدراکثردانشـکدههایکشـاورزی
وجـودداردازجملـهگلخانه،سـالنهایپـرورشقارچ،آزمایشـگاههای
متعـددوغیـرهميتوانـدبسـترکارعملـیویادگیریتجربیمناسـبی
رابـرایدانشـجویاندردورانتحصیـلفراهـمآوردکهعـالوهبرایجاد
روحیـههمـکاریوکارتیمـیدرمیـاندانشـجویانبـهسـببتجربـه
عملـیکسـبشـده،بعـدازفارغالتحصیلیقـادرخواهندبـودبهایجاد
کسـبوکاربـرایخـودوسـایریناقـدامنماینـد.لـذادراینبررسـی
دانشـجویان تعاونیهـای بـر تأکیـد بـا دانشـجویی تعاونیهـای بـه

کشـاورزیپرداختهشـدهاسـت.

تعاونی های دانشجویی مصداقی از تعاونی های جوانان
درزبـانالتیـنکلمـهتعـاونمعـادلCooperationبـهکاررفته
کـهایـنکلمـهمرکـبازدوبخـشCoبـهمعنـیبیشـترویـاباهم
OpereiکهازریشـهالتیـنOperationبـهکارمـیرودودیگـری
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مشـتقشـدهاسـتوبهمعنـیعملکـردنوکارکردناسـت)طالب،
1376(.درفرهنـگمعیـننیزتعـاونبهمعنییکدیگـررایاریکردن
وبـههـمیـاریرسـاندنیـادمیشـود.گاهیتعـاونرامتـرادفباهم
یـارینیـزدانسـتهاند)همـان(.تعاونینیزنهادیاسـتکـهامکاناتو
تواناییهـایفکـری،جسـمیوسـرمایهناچیزوپراکندهافـرادراکهبه
تنهایـیقـادربهنقـشآفرینینیسـتند،جمـعآوریکندوباپشـتوانه
حمایـتوهدایتهـایدولتـیآنهـارادرراهارتقایسـطحرفاهاعضا
بـهکارگیـرد)لطیفیـان،1384(.درایـنمیـان،جهـتکسـبتجربه
عملـیومهارتـی،تعاونـیجوانـاننیـزمطرحمیشـود.بنابـهتعاریف
بینالمللـی،اگـربیـشاز50درصـداعضـاییـکتعاونـیدرمحدوده
سـنی18تـا35باشـند،آنتعاونـی،جوانـانخوانـدهمیشـود.آنچـه
کـهدرایـنتعاونیهـامـوردتوجهاسـت،غلبهبـربیتجربگـیجوانان
بیـکاریوکـمکاریجوانـان بررسـیهایمتعـدد اسـت.چراکـهدر
بهعنـوانچالشهـایاصلـیجوامـعذکـرگردیـدهوایـنمعضـلبـا
عنـوان»دامتجربـه«1شـناختهشـدهاسـت)ILO,2012(.بهعبارتی
کسـبتجربـهکاریبـرایافـرادالزامیاسـت،امابدونتجربـهقادربه

یافتنشـغلمناسـبنیستند.
درایـنراسـتاتعاونیهـایدانشـجویینیـزتشـکلهاییهسـتند،
بهمنظـورآمـوزشمهـارتودانـشالزمبـرایآمادگـیدانشـجویان
جهـتورودبـهبـازارکاروازسـوییرفـعمشـکلنقدینگیوسـرمایه
اولیـهمیتواننـدمفیـدواقـعگردنـد)علیبیگـیوسـنجابی،1398(.
تعاونیهـایدانشـجوییبهویـژهتعاونـیدانشـجوییکشـاورزیکـهبا
1. . Experience trap
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تکیـهبـریادگیریتجربـیفرصتها،تغییـراتمثبتیایجـادمیکنند،
اهـدافذیـلرادنبـالمیکننـد:

آشـناییباروشهـایمختلفکاشـتوپیچیدگـیوفعالیتهای
کشاورزی

توسعهوگسترشیادگیریدرقالبتشکلدانشجویی
ایجادخودکفاییوخودباوری

توانمندسـازیدانشـجویانبـرایاجـرایطرحهـایبزرگتـراز
کشاورزیدرآیندهو

بنـانهـادنرهیافـتمشـارکتیوگسـترشآن)اخوانکاظمـیو
همکاران،1392(.

آموزش  های تعاونی  دانشجویی در دانشگاه های خارج از کشور
درعرصـهبینالمللـیتوجـهبـهمبحـثآمـوزشتعاونـیدرسـطح
مختلـف، دانشـگاههای در دارد. طوالنـی تاریخچـه دانشـگاهها
دانشـجویاندرحیـنتحصیـلبهصـورتتئوریوعملـیآموزشهای
)Cincinnati(تعاونـیرافـرامیگیرنـد.دردانشـگاهسـینسـیناتی
دراهایـو،ازسـال1906تاکنـونبـهآموزشهـایتعاونـیپرداختـه
شـدهاسـت.دانشـجویاندانشـگاه،اغلـبتشـویقمیشـوندکـهقبـل
بـا کننـد. عملـیکسـب تجربـه رشـتهخـود در فارغالتحصیلـی از
برنامههـایآموزشـیتعاونـی،دانشـجویانمیتواننـدیـکموقعیـت
کاریرادررشـتهخـوددردانشـگاهتجربـهکننـد.دردانشـگاهواترلـو
)Waterloo(نیـزبیـشاز60سـالاسـتکـهبرنامههـایآموزشـی
آموزشـی برنامههـای میشـوند. اجـرا دانشـجویان بـرای را تعاونـی
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بهصـورتقابلتوجهـیدرطـولایـنچندینسـالتغییرکردهاسـت،
امـابهصـورتویـژهبـهدنبـالارتبـاطصنعتبابخشدانشـگاهاسـت.
همچنیـنبرنامههـامنطبـقبـرنیازهـایدانشـجویانوخواسـتههای
بـازاراسـت.تعامـلدانشـجویانرمـزموفقیتایـنپروژهاسـتکهدر
نهایتدانشـجویانباحداکثردوسـالسـابقهکارمرتبطفارغالتحصیل
میشـوند.هزینههـایتعاونـیبـاپرداخـتحـقعضویتاعضـاتأمین
میگـردد.درمجمـوعازجملـهمزایـایایـندسـتهازآموزشهـاایـن
اسـتکـهدانشـجویانیکـهدراینبرنامههاشـرکتمیکننـدموقعیت
بهتـربـاحقـوقباالتریرابهدسـتمیآورندوسـریعترارتقـامییابند

.)McNei et al., 2017; Career Guide, 2021(

مروری بر تعاونی های دانشجویی کشاورزی در کشور
ایجـادوتوسـعهتعاونیهـایدانشـجوییدردانشـگاههابایـدمـورد
توجـهقـرارگیـرد.چراکـهفعالیـتدرایـنتعاونیهـابخصـوصبـرای
دانشـجویانکشـاورزیزمینـهایجادرفتـارنیرومنددردانشـجوفراهم
دانشـکدههای در تاکنـون وسـنجابی،1398(. )علیبیگـی میکنـد
کشـاورزیکشـور،بـاهـدفکسـبتجـاربدرزمینهمتعددیشـکل
گرفتـهوتوانسـتهاندفرصـتمناسـبیرابرایدانشـجویانفراهمکنند
کـهدرادامـهبـهبرخـیازتعاونیهایدانشـجوییکشـاورزیپرداخته

شـدهاست:
تعاونیدانشجویی1609:

دراردیبهشـتسـال1378کمیتـهزراعـیدانشـجویانمتشـکلاز
6دانشـجوبـهپیشـنهادمدیـرمزرعـهآموزشـیدانشـکدهکشـاورزی
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کمیتـه توجـه قابـل موفقیتهـای گردیـد. تشـکیل رازی دانشـگاه
زراعـیدرهمـانسـالتأسـیسموجـبواالشـدنهمتدانشـجویان
وگسـترشفعالیتهـاشـد.بدیـنترتیـبتعاونیدانشـجویی1609با
300عضـودربهمـنسـال1378ثبتوتأسـیسگردیـد.اینتعاونی
تـاسـال1382بـهفعالیتهـایتولیـدیخودادامـهدادوپـسازآن
بـهدلیـلتغییرسیاسـتهایدانشـگاهوبازپسگیریاراضیدانشـکده

ازتعاونـی،عمـالتعاونـیمنحـلگردید.
تعاونیپیشگاماناشتغال)4802(:

درسـال1395گروهترویجوآموزشکشـاورزیدانشکدهکشاورزی
دانشـگاهرازیبـاهمـکاریوزارتتعـاون،کارورفـاهاجتماعـیاقـدام
بـهاجـرایطرحـیمبنـیبـرتأسـیستعاونـیدانشـجوییدرسـایر
دانشـگاههایکشـورنمـود.بـرایناسـاس،تعاونیپیشـگاماناشـتغال
)4802(درسـال1395ثبـتوتأسـیسگردیـد.درحـالحاضـراین
تعاونـیبـا180عضـودرگرایشهـایمختلـفبـهفعالیتخـودادامه
میدهـد.ازجملـهمهمتریـنفعالیتهـایتعاونـیپیشـگاماناشـتغال
میتـوانبـهپـروژهتولیـدنهالهـایدرختـی،درختچـهای،جنگلـیو
بومـیایـران،پـروژهتولیـدسـبزیسـالمباهمـکاریشـرکتبازیافت
کرمانشـاه،پـروژهپـرورشماهـی،پـروژهپرواربنـدیگوسـفند،پـروژه
تولیـدشـترمرغمولد،پـروژهتولیـدزعفران،پـروژهتولیددانـهروغنی
کاملینـا،پـروژهتولیـدسـیر،پـروژهنوغانـداریوکشـتنهـالتـوت،
پـروژهپـرورشقرقـاول،پروژهپـرورشقارچ،پـروژهپـرورشبوقلمون،

پـروژهکشـتوپرورشجلبـکاسـپیرولینااشـارهنمود.
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تعاونی دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس:
علمـی- انجمـن ،1395 بهمنمـاه در کشـاورزي دانشـکده در
دانشـجوییوگـروهترویـجوآمـوزشکشـاورزیدانشـکدهکشـاورزی
انـدازیوتاسـیسشـرکت راه بـه اقـدام دانشـگاهتربیـتمـدرس،
تعاونـیدانشـجوییدانشـکدهکشـاورزیبـاهـدفانجـامفعالیتهای
کشـاورزیوتولیـدیمرتبـطبـاتکثیـر،پـرورش،صنایـعتبدیلـیو
سـایرمهارتهـایمرتبـطباقـارچخوراکینمـود.باتوجهبـهامکانات
موجوددردانشـکدهکشـاورزی،اینشـرکتتعاونی،فعالیتخودرابا
تولیـدقـارچخوراکـیآغـازکرد.شـرکتتعاونـیدرسـالاولفعالیت
خـودجهـتآشـناییبیشـتراعضابـافراینـدکارتولیدقـارچخوراکی،
دورههـایآموزشـیتئـوریوعملـیبـرایافـرادبرگـزارکـردهاسـت.
همچنیـنبـاتوجـهبـهتقویـتروحیـهکارتیمـیوانسـجامفعالیـت
اعضـاونیـزدریافـتآموزشهـایکافـیواصولـی،بازدهـیمحصـول
بیشـترازمقـدارپیشبینیشـده،گـزارشگردیـد)میزانبرآوردشـده

سـالن3,5تـنومیـزانبرداشتشـده5,5تـن(.

تعاونی دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم:
تعاونـیدانشـجوییدانشـکدهکشـاورزیدانشـگاهایـالمدرسـال
1395،کارخـودرابـا69نفـرعضـووهفـتنفـرهیئـتمدیـرهبـا
هـدفتولیـداتکشـاوزیشـروعکرد.ایـنتعاونـییکـيازمهمترین
بـراي کارآفرینـي راسـتاي در کشـاورزي دانشـکده برنامههـاي

دانشـجویانبـاسـهامدانشـگاهودانشـجویاناسـت.
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تعاونی دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان:
تعاونـیدرراسـتایفعالیتهـایکشـاورزیودامپـروریدرسـال
1395تشـکیلشـدهاسـت.ایـنتعاونـیدرراسـتایپـرورشقـارچ،
گلهـایزینتـی،گیاهـاندارویـیواسـتفادهازسـایرپتانسـیلهای
منطقـهفعالیـتمیکنـد،دانشـجویانباهـدففراگیـریکارعملیدر

ایـنتعاونـیعضـومیشـوند.
  

  

تصویر1: نمونه فعالیت  تعاونی های دانشجویی کشاورزی

توصیه های سیاستی
منابـعانسـانیازمهمتریـنعواملمؤثردرتوسـعههرجامعهبهشـمار
مـیرودکـهدرایـنمیـاندانشآموختـگانبیـکارنهتنهـامانعیبرسـر
راهتوسـعهمیتواننـدباشـد،بلکـهیکبحرانجـدیرادرجوامـعایجاد
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نمایـد.حـالیکـیازراههـایجلوگیریازایـنبحران،ارتقـایمهارتو
دانـشعملـیافراداسـتکهچـهبهتراسـتارتقـایدانشعملـیافراد
درکنـاردانـشعلمـیآناندردانشـگاههابـاتوجهبهفرصتچندسـاله
تحصیـلدانشـجویانصـورتگیرد.دراینراسـتابررسـیدانشـگاههای
مختلـفدرخـارجازکشـورنشـاندادکـهبرنامههـایآموزشـیتئـوری
وعملـیمتنوعـیرامتناسـببـانیـازروزوصنعـتبـرایدانشـجویان
فراهـم اختیـاری یـا الزامـی بهصـورت تعاونـی آموزشهـای قالـب در
میآورنـدکـهخـأاینچنیـنآموزشهایـیدردانشـگاههایکشـوربـه
چشـممیخـورد.ازسـویدیگـربنابـرمـاده71قانـونتعـاون،وزارت
عتـفموظفاسـتنسـبتبـهفعالیتهایعلمـیمرتبطباتعـاوناقدام
نمایـد)علیـزادهواسـدیعطایـی،1395(.لـذادانشـگاههامیتواننـددر
زمینـهتوجـهوترویـجفرهنـگتعـاونبـادرنظـرگرفتنپتانسـیلهای
متعـددیکـهدرسـطحدانشـگاههابخصـوصدانشـکدههایکشـاورزی
اسـت،فعالیتهـایمتنـوعومتعـددیرامـدنظـرقراردهنـد.همچنین
بـااسـتنادبـهایـنمـاده،تفاهمنامـهایبیـندانشـگاههاووزارتتعـاون
ماننـد تعاونـی راسـتای در دانشـجویان فعالیتهـای تشـویق جهـت
نامگـذارییـکروزدرهفتـهتعـاونبـهنامتعـاونودانشـجووتقدیراز
تعاونیهـایدانشـجوییموفـقدرایـنروزصـورتگیـردوحمایتهایی
ازسـویوزارتعلـوموتعـاونماننـدارایـهتسـهیالتارزانقیمـتبـه
تعاونیهـایدارایایـدهکارشناسیشـدهوبرگزیـدهلحـاظگـرددونیـز
وزارتتعـاونبـاتوجـهبـهتوانایـیاجرایـیوفنیکـهداردبـاهمکاری
معاونـتفرهنگـیوزارت»عتـف«درراسـتایکمـکبـهترویـجفرهنگ
تعاوندرسـطحدانشـگاههارویدادهاییراسـالیانهباهدفایدهسـازیو
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خلـقفرصتهـایکارآفرینانـهتعاونیهـایدانشـجوییفراهـمآورد.


منابع
تشـکیل .)1392( الـف. بیگـی، علـی و م. کاظمـی، اخـوان
و فرصتهـا ضعفهـا، قوتهـا، کشـاورزی: دانشـجویی تعاونیهـای

تهدیدها.تعاونوکشاورزی.2)8(:65-88.
امیـری،ع.ن.ومـرادی،ی.)1387(.نگرشهـایکارآفرینانـه
دانشـجویانوموانـعآن.فصلنامـهپژوهـشوبرنامهریـزیدرآمـوزش

عالی.14)3(:45-67.
بـراي راهـکاري دانشـجویی تعاونیهـاي .)1392( ع. بصیـرت،
افزایشدانشعملیدانشـجویانرشـتههایکشـاورزي.شـیراز:کنگره

پیشگامانپیشرفت.
گرایـش میـزان بررسـی .)1387( ف. قربانـی، و م. شـهبازی،
دانشـجویاندانشـگاههایتبریـزبهعضویـتدرتعاونیهایاشـتغالزا.

مجلهجامعهشناسی.1)1(:187-217.
طالبپـور،م.،معرفتـي،الـف.وغالمیـان،ج.)1388(.ارائـهمدل
رگرسـیونيجـوسـازمانيوکارآفرینيسـازمانيدانشـکدههايتربیت

بدنيایران.پژوهشدرعلومورزشي.6)22(:97-116.
.)1388( پ، جعفـري، ع.، دالور، الـف.، قلیپـور، ب.، عباسـی،
پژوهشهـايکیفـیپیرامونتأثیـررویکردتجاريسـازيبرارزشهاي

سنتیدانشگاه.سیاستعلموفناوري.2)2(:63-76.
عباسـی،م.ونادرقلـیقورچیـان،ف.)1388(.شناسـاییعوامـل
موثـربـرتوسـعهتوانیهـایدانـشآموختـگان.فصلنامـهرهبـریو
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:)2(3 گرمسـار. واحـد اسـالمی آزاد دانشـگاه آموزشـی مدیریـت
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ایران(.مشهد:آرمانخرد.
گراوندی،ش.وچشـمهکبودی،ف.)1399(.مزایایوچالشهای

تعاونیهایدانشجوییکارافرین.تعاونوکشاورزی.9)33(:1-14.
تعاونـی شـرکتهای وضعیـت بررسـی .)1384( م. لطیفیـان،
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)ارایـهراهکارهـایمناسـب(.فصلنامهعلـومانسـانیواجتماعی.)17(:

.142-119
مرکـزآمـارایـران.)1397(.سـالنامهمرکـزآمـارایـران.تهـران:

سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور،چاپاول.
ــاون. ــی)1397(.ادارهکلتع ــاهاجتماع ــاون،کارورف وزارتتع

پایگاهالکترونیکسازمانتعاون.قابلدسترسدر
htpp://www.Mcls.Gov.ir
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education-programs
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خالصه سیاستی

36
تهیه شده در 

دپارتمان حقوقی
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خالصه اجرایی
درطـی20سـالاخیرباتوسـعهزیرسـاختهایارتباطـی،بخصوص
در5سـالگذشـتهکـهنسـلچهـارمتلفنهمراهدرکشـورگسـترش
یافتـهاسـتضریـبنفـوذاینترنـتدرایـرانبهعـدد112,5رسـیده
اسـت.همچنیـندربخـشخطـوطثابـتنیـزتقریبـاتمامشـهرهای
10,600,050 حـدود و گرفتهانـد قـرار  ADSLزیرپوشـش ایـران
مشـترک،بـهاینترنـتثابتمتصلهسـتند)سـازمانتنظیـممقررات
رادیویـی،1400(.درزمینـهاینترنتروسـتایینیـزازلحاظجمعیتی،
بیـشاز98درصـدجمعیـتروسـتاییکشـوربـهاینترنـتپرسـرعت

دسترسـیدارنـد)آذریجهرمـی،1399(.
توسـعهفناوریارتباطاتورشـدچشـمگیرشـبکهاینترنتدرایران،
تحـوالتبنیادینـیدرمـدلتقسـیمکارایجـادکـردهوبـههمگرایـی
همچنیـن اسـت، بخشـیده بیشـتری شـتاب رسـانهای - ارتباطـی
فرصتهـاوامکانـاتجدیـدیراپیـشرویاعضـایجامعـهگشـوده

ست. ا
پیدایـشرسـانههاووسـایلارتباطجمعـینویـنیکـیازمظاهـر
تحوالتیاسـتکهاینترنتدرصنعترسـانهایجادکردهاسـت.امروزه
بـهغیـرازرسـانههایجمعینظیـرروزنامـه،رادیـو،تلویزیون،سـینما
و...محتـوایرسـانهایدرقالبهـاینویـنبـاکارویژههـایمختلفـی
ذخیـره و...( اینترنتـی تلویزیونهـای اپلیکیشـن، سـایت، )ازجملـه
وپخـشمیشـوند.درنتیجـهحـوزهتولیـدمحتـوابـاوجـودتوسـعه
اینترنـتتغییـراتروزافزونـیراشـاهداسـتامـاعلیرغـمگشـایش
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بسـترهایجدیـدوتوسـعهاینترنـتشهرسـتانهاوروسـتاهایخارج
ازپایتخـتوهمینطـورمسـتنداتقانونـیمبنـیبـرپوشـشعادالنه
محتوایرسـانهایازحیـثفرهنگوجغرافیا،همچنانمناطقکشـور
)شـهرهاوروسـتاهایخارجازپایتخت(سـهمچندانیدرحوزهتولید

ندارند. محتـوا
هـدف کـه اسـت مطلـب ایـن تبییـن دنبـال بـه حاضـر سـند 
ارزشـمندفـوقیعنـیافزایـشتولیـدمحتـوایمناطـقدربسـترهای
نویـن،درصـورتبهرهگیـریازظرفیتهـایبخـشتعـاونبـاسـرعت

بیشـتری،محقـقخواهـدشـد.

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:

اصل سـوم      بنـد 9: رفعتبعیضـاتنـارواوایجـادامکانـاتعادالنه
بـرایهمـه،درتمامـیزمینههـایمـادیومعنوی.

اصـل پانزدهم: زبانوخطرسـمیومشـترکمردمایرانفارسـی
اسـت.اسـنادومکاتبـاتومتـونرسـمیوکتـبدرسـیبایدبـااین



106

ی
اون
تع
ور
ظه
نو
ل
کا
اش

اززبانهـایمحلـیوقومـیدر باشـدولـیاسـتفاده زبـانوخـط
مطبوعـاتورسـانههایگروهـیوتدریـسادبیـاتآنهـادرمدارس،

درکنارزبانفارسیآزاداست.
اصـل نوزدهـم: مردمایـرانازهرقـوموقبیلهکهباشـندازحقوق
مسـاویبرخوردارنـدورنـگ،نـژاد،زبـانوماننـداینهـاسـببامتیاز

نخواهـدبود.

ب( قانـون خط مشـی های کلی سـازمان صدا و سـیما )مصوبه 
مجلس شـورای اسالمی 1361(

مـاده7 - صداوسـیمایجمهوریاسـالمیمتعلقبـهتمامیملت
اسـتوبایـدمنعکسکننـدهزندگـیواحـوالتمامـیاقـوامواقشـار
مختلـفکشـورباشـد.بدیهـیاسـتکـهدرایـنمیـانتکیـهاصلـی
بایـدبراکثریتهـایاعتقادی)مسـلمانان(،اقتصادی)مسـتضعفان(و

سـنی)کـودکانونوجوانان(باشـد.
 مـاده 8 - بـهموجـبآیـهشـریفه»واعتصمـوابحبـلاهللجمیعـاو
التفرقـوا«حرکـتکلـیصـداوسـیمابایـددرجهتوحـدت،الفت،و
انسـجامهـرچـهبیشـترجامعهوبرحـذرداشـتنمـردمازپراکندگیو

باشـد. تفرقه
مـاده 11 - تالشدرجهترشـدوشـکوفاییاسـتعدادهایانسـانی

وبـارورسـاختنخالقیتهـایفکـریوهنری.
 مـاده 13 - گسـترشوتوزیـععادالنـهپوشـشصـداوتصویـربـا

توجـهبـهاولویتهـایفرهنگـی،سیاسـیوجغرافیایـی.
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پ( طـرح کالن و معمـاری شـبکه ملـی اطالعـات )مصوبـه 
شـورای عالـی فضـای مجـازی سـال 1399(

پانـزده اقتصـادمحتـوایداخلـیبـهسـهم 3-3-2-2-دسـتیابی
درصـدیازاقتصـاددیجیتـالکشـوربـانرخرشـدسـالیانه50درصد.
4-3-2-2-تحقـقسـهم70درصـدیخدماتمحتوایـیداخلی)اعم
ازویدیـویدرخواسـتیواشـتراکویدیـو(ازترافیکمصرفـیکاربران
بـانـرخرشـدسـالیانه40درصـدیازطریـقتنظیـممقـرراتتولیدو

خدمـاتمحتوا.
5-3-2-2-سـهمحداقـل40درصـدیمحتـوایحرفـهایداخلـی
سـازگاربافرهنگاسـالمیـایرانیازسـبدمحتوایحرفهایسـکوهای

داخلیوسکوهایخارجیمجازدرکشور.
6-3-2-2-ایجـادشـبکهاختصاصـیایمـن،سـالمومفیدکودکو
نوجـوانوافزایـشسـهمترافیـکمحتوایمفیـداختصاصـیردههای

سـنیکـودکونوجـوانبه15درصـدازترافیککلکشـور.

 نمونه کاوی محتوای منطقه ای در برخی کشورهای اروپایی
الف( بریتانیا

عناویـن »ثبـت عنـوان تحـت آفـکام سـایت از گزارشـی طبـق
لنـدن«. از خـارج در شـده سـاخته برنامههـای

درتعریـفشـرکتهایمحتوایمنطقهایبراسـاسقانونارتباطات
بریتانیاچنینآمدهاسـت:

شـرکتهایتولیـدمحتـوایمنطقـهایبایـدواجـدسـهشـرطذیل
شند: با
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1-خارجازM25یکپایگاهتجاریوتولیدیاساسیداشتهباشد.
2-حداقـل70٪بودجـهتولیـد)بـهاسـتثنایبرخـیهزینههـای
خـاصمثـلآرشـیو،هزینههـایحـقچـاپ،جایـزهمسـابقهو...(باید

درخـارجازM25هزینـهشـود.
3-حداقـل50٪ازظرفیـتتولیـدبـاهزینـهبایدمحـلکارمعمول

خودرادرخارجازM25درانگلسـتانداشـتهباشـند.
بـانظـربـهگزارشهـایمتعـددآفـکاممیتـوانچنیـنتعریفـیاز
محتـوایمنطقـهایبـهدسـتداد:»محتوایـیکـهخـارجازمرکـزتولید
)قومیـت، فرهنـگ و لهجـه زبان،گویـش منعکسکننـده و میشـود
دیـنو..(مـردمآنخطـهباشـدمحتـوایمنطقـهاینامیـدهمیشـود.«
مقصـودازمرکـزپایتخـت،مقصـودازمنطقـه،همهشـهرهاوروسـتاهای
خـارجازپایتخـتومقصـودازمحتـوایمنطقـهایمحصـوالترسـانهای
همـهبخشهـایخـارجازپایتخـتاسـت.باتوجـهبـهمشـابهتسـاختار
تکبافـتحاکمیـتایـنکشـورباکشـورایـرانمیتـوانچنیـنتعریفی

راازمحتـوایمنطقـهایدرخصـوصایـراننیـزدرنظـرگرفـت.
»ملتهـای عنـوان تحـت آفـکام سـایت از دیگـری گـزارش در

اسـت: آمـده رسـانهای«
»دربریتانیـامحتـوایمنطقـهایعمدتـاازطریقرسـانههایعمومی
پخـشمیگردنـد.سـهممحتـوایتولیدیبـرایمخاطبیـندرمناطق
خارجازلندندر10سـالگذشـتهافزایشیافتهاسـتواینامرعمدتا
توسـطرسـانههایعمومیکهبـرایتولیدمحتوادرسراسـرانگلسـتان
بزرگتریـن از یکـی بیبیسـی میپذیـرد. صـورت دارنـد سـهمیه
سـهمیه شـبکه ایـن اسـت. منطقـهای تولیـدات سـفارشدهندگان
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باالتـرینسـبتبـهسـایرپخشکنندههایعمومـیداردوایـنمربوط
بـههمـهکانالهایآناسـت.ازبینرسـانههایتولیدمنطقـهای،فقط
BBCوChannel4هسـتندکـهمقـدارقابـلتوجهـیازمحتـوای
شـبکهخودشـانرادرتمـامبخشهـایانگلسـتانتولیـدمیکننـد،
اگرچـهITVوChannel 5هـمدرسـال2019سـهمبیشـتریاز
محتـوایخودراازاسـکاتلندوایرلندشـمالیسـفارشدادنـد.تولیددر
سراسـرانگلیـسازنظـرژانرهاییکـهعمدتادرمناطقمختلفسـاخته
میشـوندمتفـاوتاسـت.اسـکاتلندبـهواسـطهحضـوربیبیسـیدر
اسـکلهگالسـکوواقعدراقیانـوسآرامدارایطیفوسـیعیازتولیدات
اسـت.ایـنمنطقـهمیزبـانمجموعـهایازمحتواهـایسـرگرمکننده
BBC’sوChannel 4’s Fifteen to Oneطوالنـیمـدتازجملـه
Eggheadsبـودهاسـتامـاازنظـرحجـم،دامنـهمحتـوایورزشـی
سفارشدادهشـدهازتولیدکننـدگانمسـتقلمسـتقردراسـکاتلند)که
اغلـبدرمکانهـایمختلـفاطـرافانگلسـتانفیلمبرداریمیشـود(
بـهایـنمعنـیاسـتکـهورزشبیشـتریننسـبتسـاعترابـهخـود
اختصـاصمیدهـد.ایرلنـدشـمالیکمتریـنتولیـدرادربیـنمناطق
انگلسـتانداردوبسـیاریازتولیدکننـدگانمسـتقلمحلـیدرآنجـا
سـفارشتهیـهمحتـوایمسـتندرامیگیرنـد.محتوایدرامبیشـترین
میـزانهزینـهشـبکهرابـهخـوداختصـاصمیدهـد.شـمالانگلیـس
ازجملـه اسـت لنـدن از خـارج در تولیـدات گسـتردهترین میزبـان
بخشهـای و ،Emmerdale و ITV’s Coronation Street
ورزشـیوبیبیسـیکـودکانکـهمسـتقردرمدیاسـیتیدرسـالفورد
هسـتند.عالوهبـرتولیـداتدررسـانههایعمومیسـرویسهایپخش
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دیگـرمثـلنتفیلیکسبرخـیازمحصوالتتولیدیخـودرادرمناطقی
خـارجازلنـدنتهیـهمیکنـد.اگرچـهمنطقـهشـمالانگلیـسمنطقه
جغرافیایـیوسـیعیراشـاملمیشـود،تولیـداتبهطـورمعمـولدر

شـمالغربـیمتمرکزمیشـود.
درولـز،ریالیتیشـوهابیشـترینسـهمرادررسـانههایعمومـیدارنـد،
امـاسـریالهایدراموژانـرسـریالآبکـی1بیشـترینهزینـهرادرایـن
زمینـهدارنـد.ازمـارس34،2016ایسـتگاهتلویزیونـیمحلیدرسراسـر
انگلسـتانمجـوزآفـکامرادارند،ازجملهدربلفاسـت،بیرمنـگام،برایتونو
هـوو،بریسـتول،کاردیـف،ادینبورگ،گالسـگو،گریمزبی،لیـدز،لیورپول،
پلیمـوث، آکسـفورد، ناتینگهـام، نورویـچ، نیوکاسـل، منچسـتر، لنـدن،
پرسـتون،شـفیلد،سـاوتهمپتونوسـوانزی.اکثریـتقریـببهاتفـاقاین
پخشکننـدگانپیشازسـال2011وجودنداشـتند«)صـص.88و89(.

شکل 1: سهم تولید محتوای مناطق بریتانیا از نظر ژانرهای تولیدی در 2019

1. Soap
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ب( ایتالیا
بنـابرگزارشدیگریازسـایتآفکامتحتعنـوان»پخشمنطقهای

ومحلیدراروپا«1آمدهاسـت:
»درسـال1976دادگاهایتالیـامخالفـتقانـوناساسـیبـاانحصـار
دولـتبـرفعالیـتپخـشرارسـمااعـالمکـرد.مـاده8قانـون،پخـش
منطقـهایرادرراسـتایارزشیابـیوگسـترشفرهنـگمنطقـهایو
محلـیدرچهارچـوبوحـدتسیاسـیفرهنگـیوزبانـیازجملهبرخی
ازمقـرراتمربـوطبـهحمایـتازاقلیتهـایزبانـیتشـخیصدادهو
حمایـتکـردهاسـت.پـسازآنتعـدادپخـشکننـدگانمنطقـهایبه
طـورمـداومافزایـشیافتتابـهبیـشاز500پخشکنندهرسـید.بعد
ازدیجیتالـیشـدنوتوسـعهفنـاوریارتباطـاتایـنعـددبـهبیشاز
3000پخشکننـدهارتقـایافتـهاسـت.پخـشدرایتالیـاتحـتنظارت
مرجـعنظارتـیآگکام2وکمیتههـایمنطقـهایارتباطـات3اسـت،البته
خـودکمیتههـایمنطقـهاینیـزذیـلآگکامتعریـفمیشـوند.پخـش
منطقـهایدرتعریـفایتالیـاهـمبـهمعنـایجغرافیایـیآناسـت.در
مـاده2قانـونخدمـاتادارهصوتـیتصویـری4مجـوزفعالیـتبـرای
برودکسـترهانهایـتتـا10منطقـهوحداکثرتا50٪ازجمعیتکشـور
اسـتوپخـشتنهـامحدودبهبخشهایجغرافیاییتعیینشـدهاسـت
وپخـشآندرخـارجازمرزهـایجغرافیایـیممنوعاسـت.طبققانون
یکسـومازظرفیـتانتقـالفرنکانسـیمیبایسـتبـهپخـشمنطقهای

1. Regional and Local Broadcasting in Europe
2. AGCOM
3. Regional Committees for Communications )Co.Re.Com.(
4. AVMS
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اختصـاصیابـد،برایاطمینـانازاقلیتهـایزبانی،مناطـقخودمختار
ونظـارتبـراجرایآنبهآگکامواگذارشـدهاسـت.«)صـص.63و64(.

ت( اسپانیا
همچنینطبقهمینگزارشدرمورداسپانیاآمدهاست:

»اسـپانیابـه17جامعـهخودمختـارتقسـیمشـدهاسـت.کانالهـای
عمومـیمنطقـهایدراسـپانیابهعنـوانکانالهـایخودمختارشـناخته
میشـوند،زیـراآنهـامتعلقبـهجوامعخودمختـارمتناظرآنهاهسـتند.
دولتهـایجوامـعخودمختـاربـهایـنکانالهـایارانـهمیدهنـدکـهاز
طریـقتبلیغـاتنیـزپـولجمـعمیکننـد.درحـالحاضـردرمجمـوع
ارائـه را تلویزیونـی کانـال 28 منطقـهای، مسـتقل پخشکننـده 12
میدهنـد.فدراسـیونشـرکتهایپخشکننـدهمسـتقل1درحالحاضر
11عضـودارد.فدراسـیونهادرزمینـهمذاکـرهدربـارهحقـوقفیلـمو
برخـوردبـاسـرویسهایخبـری،تبلیغکننـدگانوحقـوقورزشـیبـا
هـمهمـکاریمیکننـد.طبـققانـونصوتـیتصویـریمصـوب2010
جوامـعخودمختـارونهادهـایمحلیمجازندخدماترسـانهایسـمعی
وبصـریعمومـیرابـاهـدفپخـشکانالهـایعمومـییـاموضوعـی
بهصـورترایـگانپخـشکننـد،بـهاسـتثنایکانالهـایاختصاصیافته
بـهپخشانحصـاریارتباطاتتجاری.اصالحیـهاوت2012قانونصوتی
تصویری،مشـارکتدولتیوخصوصی،مدیریتمسـتقیمیاغیرمسـتقیم
پخشکنندههـایخدمـاتعمومـیرامجـازمیداند.لذااگـریکجامعه
خودمختـارتصمیـمبـهارائـهخدماتعمومـیپخشندارد،ممکناسـت
1. FORTA
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طـیمناقصـهایاعطـایمجوزهـایموجـودبهارائـهدهنـدگانخدمات
قانـونخدمـاتمصـوبدسـامبر2007 برگـزارکنـد.در را خصوصـی
پارلمـاناسـپانیا،هدفازانسـجامارضـی،تعدد،وتنـوعزبانیوفرهنگی
اسـپانیاتحتماده9عنوانشـدهاسـت.درپیاینقانونشـرکترادیو
تلویزیـونملـیاسـپانیا1بهعنـوانیکخدمـاتعمومی،بـرایکمکبه
سـاختهویتوسـاختاراسـپانیابهعنوانیککشـور،بادرنظرگرفتن
وجـودملیتهـاومناطـقمختلـفوبـهعنوانمحـرکوضامـنجریان
اطالعـاتدربیـنجوامـعمختلـفخودمختـاردرارائـهمحتـوایخـود
عمـلمیکنـد.شـرکترادیـوتلویزیـونملـیدوکانـالعمومـیملی)و
یـکنسـخهHD(ویـککانـالبینالمللی،یککانالخبـری،یککانال
کـودکوورزشـیدارد.یکسـرویستلویزیونیابتکاریویکسـرویس
درخواسـتیسـمعیوبصـریبـافیلمهـایبایگانـینیـزازخدمـاتآن

اسـت.«)صـص.85و86(

اهمیت تعاونی شدن شرکت های پخش و تولید اینترنتی 
محتوای منطقه ای

الف( تسـهیل تشـکیل شـرکت های پخـش و تولیـد اینترنتی 
منطقه ای: محتـوای 

اسـتفادهازظرفیـتبخـشتعـاونوحمایتهـایقانونـیاینبخش
توسـطدولـتمطابـقآنچـهدرمـاده17،18و24قانونبخـشتعاون
قانـوناجـرای بنـد)ب(و)ج(مـاده9ومـاده11 مصـوب1370و
سیاسـتهایکلـیذکـرشـدهاسـت،سـببمیگـرددشـرکتهای

1. RTVE
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اینترنتـیتولیـدوپخـشمحتـوایمنطقـهایبـاسـهولتوسـرعت
بیشـتریتشـکیلشـوندوبهواسـطهحمایتهـایدولتـیوهمینطور
ماهیـتتعاونـی-کـهمبتنـیبـرتشـریکمسـاعیوهمـکاریجمعی
اسـت-مشـکالتمالـیوکمبـودامکاناتتاحـدامکانمرتفـعگردد.

ب( کاهـش تعرفـه محصوالت رسـانه ای و تعدیل بهـای کلیت 
بازار:

بـاکاهـشهزینـهتاسـیسوتولیـدشـرکتهاکـهدرنتیجـهتعاونـی
شـدنوبهرهبـرداریازمزایـاوحمایتهایبخشتعاونحاصلمیشـود،
تعرفـهمحصـوالترسـانهایاینشـرکتهابـاتعرفهپایینتریبهدسـت
مصرفکننـدگانخواهدرسـیدوهمینطـوررقابتبخشتعـاونبابخش
خصوصـیبـهتعدیلبهایافسارگسـیختهکاالهـایرسـانهای-کهعمدتا

درانحصـاربخشهـایخصوصـیهسـتند-میانجامد.

ج( اشتغال زایی:
اسـتفادهازمزایـایبخـشتعـاونسـببمیگـرددتـاافـرادیکـه
درحـوزهکسـبوکارهـایرسـانهاینویـنمهـارتوتخصـصکافـی
دارنـدامـاابزارهـاوامکانـاتمالـیرادراختیـارندارندمطابـقاهداف
مذکـوردرمـاده2قانـونبخشتعـاون،بتواننداینامکانـاتومنابعرا

بهدسـتآورندواسـتعدادهایبالقـوهخـودراشـکوفاکننـد.
ازطرفدیگرتشـکیلشـرکتهایاینترنتیتولیـدوپخشمحتوای
منطقـهای،سـببمیگـرددتـابخشهایخـارجازمرکزکشـور،یعنی
شهرسـتانهاوروسـتاهابـهجهـتایجـادچنیـنپلتفرمهایـی-کـه
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درحقیقـتبسـترهاینویـنانتشـارمحتواهسـتند-تشـویقبـهتولید
اثـروفـروشمحتـوابـهایـنشـرکتهاشـوندوبهطـورغیرمسـتقیم
فعالیتهـایرسـانهایاقمـاریدرشـهرهاوروسـتاهارونقپیـداکند.

د( افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور:
یکـیازاهـدافبخـشتعاونکـهدرابالغیهسیاسـتهایکلیاصل
44نیـزذکـرشـده،افزایشسـهمبخـشتعاونـیدراقتصادکشـوربه
25%اسـتکـهایـنمهمبـاورودبخـشتعاونبـهکسـبوکارهای

نویـنباسـرعتبیشـتریمحققمیشـود.

توصیه های سیاستی
در ارزشـمند اسـت هدفـی منطقـهای محتـوای انتشـار و تولیـد
راسـتایافزایشسـهممناطقخـارجازپایتختدرامـرتولیدمحتوای
رسـانهایکـهدربسـیاریازکشـورهایاروپایـیاعـمازتکبافـتو
چندپارچـهسـابقهچنـددهسـالهداشـتهودرابتـداعمدتـاتوسـط

اسـت. رسـانههایعمومـیصـورتمیگرفتـه
درکشـورمـارسـانههایعمومـی-بـهدالیـلمتعـددیکـهخـارج
ازموضـوعایـنپژوهـشاسـت-نتوانسـتهاندبـهصـورتسـاختارمند
مناطـقخـارجازمرکـزرادرامـرتولیـدمحتـواسـهیمکننـد.هرچند
محتـوای ویژگیهـای کـه تولیداتـی میتـوان مـوردی بهصـورت

منطقـهایراداراسـتدرایـنرسـانههایافـت.
بـارشـدوتوسـعهاینترنـتوشـکلگیریرسـانههایجمعـینویـن،
خصوصـی پلتفرمهـای و رفـت میـان از عمومـی رسـانههای انحصـار
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متعـددیبـهتولیـدوانتشـارمحتـواپرداختنـدوفرایندتولیـدمحتوارا
تسـهیلنمودنـد.بنابراینانتظارمیرودکاسـتیهایرسـانههایعمومی
درمـوردپوشـشمحتـوایمنطقـهایتوسـطایـنرسـانههایمتکثـراز
طریـقایجـادپلتفرمهـایاختصاصـیمحتـوایمنطقـهایجبـرانگردد
امـابـاوجـودفراهـمبـودنایـنزیرسـاختهایعنـیدسترسـیاکثـر
شـهرهاوروسـتابهاینترنتوتوسـعهرسـانههاینوین،همچنانشـاهد
شـکلگیریرسـانهایکـهایـنهـدفارزشـمندرامحققکندنیسـتیم.
بهنظرمیرسـدیکیدیگراززیرسـاختهایمهمبرایتشـکیلچنین
شـرکتهاییتامیـنمالـیافـرادوحمایتهایدولتـیازآنهااسـتکه
اسـتفادهازظرفیـتبخـشدرایـنخصـوصمیتوانـدپازلزیرسـاختی
راتکمیـلنمـودهوسـببتشـویقوترغیـبافـرادبهایجادشـرکتهای

تعاونـیاینترنتـیباهدفپوشـشمحتوایمنطقـهایگردد.

منابع:
1.سـازمانتنظیـممقـرراترادیویـی)1400(.آمـارحـوزهفناوری
اطالعـات.آخرینتاریخدسترسـی31خـرداد1400؛قابـلبازیابیاز:

https://b2n.ir/amarnet 
2.آذریجهرمـی،محمدجواد)1399(.98درصدجمعیتروسـتایی
بـهاینترنـتدسترسـیدارنـد.سـایتخبرگزاریمهـر،آخریـنتاریخ

دسترسـی:6تیرمـاه1400.قابـلبازیابیاز:
https://b2n.ir/t03812 

قانـون اسـالمی)1400(. ریاسـتجمهـوری معاونـتحقوقـی .3
اساسـیجمهـوریاسـالمی.معاونتتدویـنتنقیحوانتشـاراتقوانین
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ومقـررات.
4.مرکـزپژوهشهـایمجلـسشـورایاسـالمی)1400(.قانـونخط
مشـیکلـیواصـولبرنامههـایسـازمانصـداوسـیمایجمهـوری
شـورای مجلـس پژوهشهـای مرکـز .1361 مصـوب ایـران اسـالمی
اسـالمی،آخریـنتاریخدسترسـیدر:اولتیرمـاه1400،قابلبازیابیاز:

https://b2n.ir/p47019 
5.مرکـزملـیفضایمجـازی)1399(.طرحکالنومعماریشـبکه
ملـیاطالعـات.سـایتمرکـزملیفضـایمجـازی.آخریندسترسـی

اولتیرمـاه1400،قابـلبازیابیدر:
https://b2n.ir/melli1400 
6. Ofcom. )2020(. Made Outside London Pro-

gramme Titles Register 2019. Ofcom. Retrieved 
from: https://b2n.ir/t99969 

7. Elda Brogi, et al. )2016(. Regional and Local 
Broadcasting in Europe. European Audiovisual Ob-
servatory. Strasbourg 2016. Retrieved from: https://
b2n.ir/a24718

8. Ofcom )2020(. Media nations 2020. Ofcom. Re-
trieved from: https://b2n.ir/g83021 
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خالصه سیاستی

37
 تهیه شده در 

دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
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تعاونی ها و باشگاه های فوتبال در ایران

چه کسی مخاطب گزارش است؟
معاونتتعاوِنوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

وزارتورزشوجوانان
فدراسیونفوتبال

فراکسیونمجلسشورایاسالمی

پیام های کلیدی گزارش
استفادهازالگویاتحادیههایهوادار-مالکدراسپانیا

ــیو ــانبخــشخصوص ــارکتتوأم ــانومش ــون50+1آلم قان
هواداراندرادارهباشگاهها

ــال ــیدربرخــیکشــورهایفوتب ــینســبیالگــویتعاون ناتوان
دوستسرمایهمحورهمچونانگلیسوایتالیا

گزینه های سیاستی موجود
فراهــمآوردنزمینههــایقانونــیتشــکیلباشــگاههایفوتبــال

درقالباتحادیهها
تنقیــحقانــونجامــعباشــگاهداریبــاتأکیــدبــرمــدلآلمانــی

باشگاهداریتعاونمحور
ــل ــقح ــالازطری ــگاههایفوتب ــیباش ــعدرآمدزای ــعموان رف
مســألهحــقپخــشتلویزیونــیوحقــوقمالکیــتمعنــوی

باشگاههادراینحوزه
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خالصه اجرایی
اسـتقاللو تهرانـی، باشـگاهپرطرفـدار مسـألهخصوصیسـازیدو
پرسـپولیس،یکـیازمجادلهبرانگیزتریـناتفاقـاتحـالحاضـرفوتبال
کشـوراسـت.ایـندوباشـگاهرویهـمرفتـهنزدیـکبـه380میلیارد
تومـانبدهـیدارنـدوعالوهبـراینهـا،سـوءمدیریـتحاکـمدردو
باشـگاهسـببشـدهتـابـاداشـتنپروندههـایمالـیمتعـدددرفیفاو
کـس1،هزینـههنگفتـیبـردوباشـگاهتحمیلشـود2.ازطرفیمسـأله
خصوصیسـازیدوباشـگاهپـساز12سـالپیگیـریسـهدولتدهم،
یازدهـمودوازهـم،همچنـانبینتیجهماندهاسـت3.ازجملهعمدهترین
مشـکالتمربوطبهناتوانیدرامرخصوصیسـازیدوباشـگاهاسـتقالل
وپرسـپولیسمیتـوانبـهسـوددهنبـودنایـندوبنـگاهوبدهیهـای
کالنشـاناشـارهکـردکـهسـببشـدهواگـذاریآنهـادربـورسو
فـروشکامـلباشـگاهبهیـکمالـکدارایاهلیتدشـوارگـردد.بهجز
واگـذاریایـندوباشـگاهدربـورسوفروشآنهـا،راهحلهایدیگری
نیـزازسـویبرخـیافـرادمطـرحمیشـود.بـهعنـواننمونـه،بهمـن
عبداللهـیرئیـساتـاقتعـاونایـرانقالـب»تعاونـیسـهامیعـام«را
وی میدانـد. باشـگاهها ایـن سـهام واگـذاری بـرای مناسـبی قالـب
معتقـداسـتکهتأسـیستعاونیسـهامیعـاممیتواندفصـلجدیدی

1. Court of Arbitration for Sport )CAS(
2.تنهــادرمــاهگذشــتهباشــگاهپرســپولیسبابــتبدهــیبــهکالــدرون،مربــیپیشــین
خــود،توســطفیفــابــهپرداخــت580هــزاردالرو170هــزاردالربــهدســتیارانشمحکوم

شــد.بــرایمطالعــهبیشــتربنگریــدبــه:)خبرگــزاریتابنــاک،1399(.
ــارهواگــذاری ــرایمطالعــهبیشــتر،توضیحــاتمعــاونســازمانخصوصیســازیدرب 3.ب

دوباشــگاه؛ر.ک.بــه:)تارنمــایروزنامــهدنیــایاقتصــاد،1398(.
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رادررونـدگسـترشسـهمتعاونیهـادراقتصـادکشـوربهصـورتعام
وجمعسـپاریمالکیـتدرباشـگاههایفوتبـالبهطـورخـاصبههمراه
داشـتهباشـد)عبداللهـی،1399(.حـالسـؤالمـادرایـنمتـنایـن
اسـت:آیـاالگـویتعاونـیمیتوانـدراهحلـیبـرایمعضلباشـگاهداری
ایـندوباشـگاهپرطرفـدارباشـد؟موانـعتحقـقالگـوومـدلتعاونـی
برایباشـگاهداریاسـتقاللوپرسـپولیسدرچیسـت؟برایپاسـخبه
ایـنسـؤاالت،ابتدابررسـیازتجربیاتموفـقتعاونیهـایفوتبالارائه
خواهـدشـدوسـپسمـدلمطلوببـاتوجهبـهوضعیتایـرانمعرفی

خواهدشـد.

تجربه بین المللی
درمیـانباشـگاههایفوتبـالجهـان،الگویتعاونیبهصـورتکموبیش
مـورداسـتفادهقـرارگرفتـهاسـت.درایـنبخـشازنوشـتاریحاضـربـه

برخـیتجربیـاتموجـوددرعرصـهبینالمللیاشـارهخواهدشـد.

اسپانیا
درمیـانتیمهایاسـپانیایی،تنهاچهـارتیِمرئالمادرید،بارسـلونا،
طبـق میشـوند. اداره مـردم توسـط اوساسـونا و بیلبائـو اتلتیکـو
گـزارشوبسـایتترنسـفرمارکـت،باشـگاهبارسـلونا144هـزارنفـر
عضـورأیدهنـدهاسـتکـهبـهآنهـاسوسـیوس1)بـهمعنیشـریک
دیگـر اعضـای .)Transfermarket, 2020( میگوینـد عضـو( و
باشـگاهکـه»صخرههـا2«نـامدارند،باوجـودپرداختحـقعضویتو

1. Socios 
2. Penyes
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حمایـتازباشـگاه،حـِقرأیدادنندارنـدوعموماخارجیهاهسـتند
)LaSalle, 2012(.درواقـع،ایـنافـرادحامیانمالـیومجموعهای
ازافـرادثروتمنـدوالبتـهعالقهمندبهبارسـلوناهسـتندکهبهباشـگاه
کمـکمیکننـد.باشـگاهرئـالمادریـدنیـزمتشـکلازهمیـناعضـا
اسـتوهردوباشـگاهتوسـطیکهیأتنمایندگانازسـویهواداران
انتخـابمیشـوند)بـهماننـدهیأتمدیـرهباشـگاههایدیگـر(.تعداد
اعضـایسوسـیوسرئـالمادریـددرسـال2020حدود90هـزارنفر

.)Anirudh, 2020(بـرآوردمیشـود
گوییـدوآسـکار1وفیلیـپگانیپایـن2تحقیقـیدرزمینـۀبررسـي
مشـکالتاساسـيناکارآمـديلیـگبرتـراسـپانیاانجـامدادنـد.نتایج
برتـر لیـگ باشـگاههاي کنونـي سـاختار داد نشـان آنهـا تحقیـق
فوتبـالنامتناسـببـودهوفقـدانقوانیـنومقـرراتمرتبطبـااقتصاد
ومدیریـتمالـيدرباشـگاهها،فقـدانقوانیـنویـژهومـدرندرمورد
حـقپخـشرسـانهايوحامیانمالـيازدیگرعوامـلناکارآمديلیگ
.)See: Ascari & Gagnepain, 2006(فوتبـالاسـپانیااسـت
بـاروس3تحقیقـيرويوضعیتاقتصـاديفوتبالکشـورپرتغالانجام
داد.ایـنتحقیـقرويدوموضـوعتمرکـزداشـت،کمکهـايدولتو
نـوعمالکیتباشـگاههايفوتبال.بررسـياونشـاندادکهباشـگاههاي
فوتبـالنیـزبـهعللمختلـفنیازمبـرمبهحمایـتدولتدارنـد،ولي
آنچـهاهمیـتداردایـناسـتکـهرابطـۀدولتوباشـگاهبایـدبهطور
روشـنوصریـحتعریـفشـود.اوبـهایننتیجهرسـیدکـهکمکهاي
1. Guido Ascari
2. Philippe Gagnepain
3. Barros
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نبایـدبـه دولـتوشـهرداريهابـهباشـگاههايحرفهـايفوتبـال
صـورتمسـتقیمصـورتگیرد،بلکـهبایددرقالبسـاختاسـتادیوم،
اختصـاصزمیـنبـراياهـدافورزشـيوارائـۀوامهـايکمبهـرهبـا
مهلـتبازپرداخـتبلندمـدتباشـد.بهطـورکلیهـرگاهحمایتمالی
هـم باشـگاهها ناکارآمـدی میشـود، باشـگاهها از مسـتقیم دولتـی
بیشـترمیشـوند)نقـلشـدهدر:زارع،بابائیـان،مـرادی،وحسـینی،

1393،صـص.577و578(.
منابـعاصلـیسـرمایهوبودجـهباشـگاههادراکثـرمـوارداشـخاص
حقیقـیثروتمنـدهسـتندامابـرایباشـگاههایردهباالکهبهوسـیله
لیـگقهرمانیدرسـطحجهانیدیدهمیشـوند،مدعیـانزیادیوجود
دارنـد.هرچنـدکـهبسـیاریهـمهسـتندکـهتنهابـههـوادارانخود
رویمیآورنـد.البتـهباشـگاههاییکهبهشـکلتعاونیادارهمیشـوند
هـمماننـدهـرباشـگاهیدیگـرازبیثباتیهـایاقتصـادیومالـیدر
دورههـایبحـراناقتصـادیدراماننیسـتند.امااینسـاختارمالکیتی
آنهـاراازسـایرباشـگاههادراروپـامانندباشـگاههایبزرگانگلیسـی،

متمایـزکـردهاسـتکـهدرادامهبیشـتربداناشـارهخواهدشـد.

آلمان
فعالیـت تعاونیهـا بـه شـبیه فوتبـال تیمهـای تمامـی آلمـان در
میکننـد)ازلحـاظمالکیـتونحوهادارهباشـگاه(.شـرطحضورتیمها
دردسـتهاولودوملیـگآلمـانایـناسـتکـهحداقـل51درصـد
سهامشـانتوسـطمـردمخریـداریشـود.سـرمایهگذارانبـزرگتنهـا
قـادربهخریدمحدودسـهامهسـتند.قانـون»1+50«بنـدیازمقررات
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سـازمانلیـگآلمـاناسـتکـهدراکتبـر1998تصویـبشـدتـاراه
رابـرایورودسـرمایهبـهباشـگاههایایـنکشـورکـهنیـازمبرمـیبه
بنیادیـنزیرسـاختهایخـودداشـتند، بازسـازی سـرمایهگذاریدر
بـازکنـد.قبـلازتصویـبایـنقانـونباشـگاههادرآلمـانبـهشـکل
سـازمانهایغیرانتفاعـیادارهمیشـدندومالکیـتخصوصـیممکـن
نبـود.امـاایـنقانـونایـناجـازهرابـهباشـگاههادادتـابـهصـورت
شـرکتهایسـهامیخـاصمدیریتشـوند.بـاقانـون»1+50«طوری
سـازوکارراتعریـفکـردکهباشـگاههمچنـان50درصدبـهعالوهیک
سـهمخـودرادراختیـارداشـتهباشـدوهیـچگاهیـکسـرمایهگذار
نتوانـدسـهامدارعمـدهباشـگاهشـود.بدیـنترتیـباکثریتحـقرای
نیـزهمچنـاندراختیـاراعضـایباشـگاهمیمانـد.اسـتداللاصلیاین
قانـونایـناسـتکـهباشـگاههانهادهـایاقتصـادینیسـتندکـهنیاز
داشـتهباشـدتـابهصـورتمسـتقیمواردبازارشـوند.بـهتعبیری،حق
رأیهـوادارانبـرایانتخابـاتباشـگاههایآلمانـیحتمـابایـدحداقل
50+1باشـدوهیـچفـردیابنگاهتجـارینمیتواندسـهامرابهگونهای
خریداریکندکهحقرایاکثریترادراختیارداشـتهباشـدواکثریت
حـقرأیتنهـادراختیـارهـواداراناسـت.البتـهایـنقانـوندرآلمان
.)Müller, 2011(بـرایتیمهـایلیـگدسـتهسـوماجـرانمیشـود
همچنیـنباشـگاههاییکـهبیـشاز20سـالقبـلازوضعایـنقانون،
سـرمایهگذاِرثابـتیـکتیـمبودنـد،ازایـنقانـونمسـتثناشـدهاند.
ازآنجملـهمیتـوانبـهتیـمولفسـبورگ)زیرمجموعـهخودروسـازی
فولکـسواگن(وباشـگاهبایرلورکـوزن)زیرمجموعهصنایعداروسـازی

.)Hesse, 2014( اشـارهکـرد)بایـرآلمـان
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بـهعنـواننمونه،درباشـگاهبایـرنمونیخآلمان،شـرکتهایبزرگ
آدیـداس،آئـودیوشـرکتسـرمایهگذاریآلیانـز،هـرکـدام8,33
درصـدسـهامرادراختیـاردارنـد)مجموعـا25درصـد(و75درصـد
 FC Bayern(سـهامدراختیـارمردمواعضایسـابقباشـگاهاسـت
Munich Website, 2021(.همچنیناینباشـگاهدرسـال2019
.)Statista, 2018(میـالدی،بالـغبر293هـزارعضوداشـتهاسـت
باشـگاهبایـرنمونیـخوسـایرباشـگاههایآلمـانطبـققانـون1998
فدراسـیونفوتبـالآلمـانتوانسـتندبـهباشـگاههایسـهامیعـامیـا
)AG(1خـاصتبدیلشـوندکـهدرآلمانآنهـاراآکتینگزلشـفات
مینامنـد.ایـننـوعشـرکتهایسـهامیمیتواننـدسـهامخـودرادر
بـورسعرضـهکننـداماسـهامباشـگاهبایرنمونیـخدربـورسعرضه
نمیشـودوترکیـبسـهامدارانشبـههمـانصورتـیاسـتکهاشـاره
شـد.رقیـبدیرینـهبایـرنمونیـخامااولیـنباشـگاهآلمانیاسـتکه
بخشـیازسـهامخـودرادربورسآلمـانعرضهکردهاسـت.دورتمند
درسـال2000ایـنمهـمراانجـامداد.ایـنباشـگاهبراسـاسقانـون
آلمـانیـکشـرکتسـهامیمشـترکمحسـوبشـدهکـهترکیبـی
ازشـرکتسـهامیبـامسـئولیتمحـدودوشـرکتتضامنـیاسـت
)BVB Share, 2021(.باشـگاهدورتمنـدنیـزطبـققانـون،بایـد
50+1درصـدازسـهامخـودرادراختیـارهـوادارانواعضـایباشـگاه
قـراردهـد.ایـنامـردربـارههمـۀباشـگاههایآلمانـیصـادقاسـت
)بهجـزچنـدباشـگاهدردسـتهیـکودوآلمـانکهدرحـالحاضر4

باشگاههستند(.
1. Aktiengesellschaft
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یـکموضـوعامـاهنـوزدرفوتبـالآلمـانحـلنشـدهباقیمانـدهو
آنحداکثـرسـهامیاسـتکـهیـکسـرمایهگذاردرچندیـنباشـگاه
میتوانـدداشـتهباشـد.سـوالاینجاسـتکـهآیـایـکسـرمایهگذار
میتوانـددرچنـدباشـگاهسـهمداشـتهباشـد؟اگـرمیتوانـدبـهچه
میـزان؟تاکنـونمحدودیتـیدرایـنزمینهوجودنداشـتهاماسـازمان
لیـگبـهدنبـالراهحلـیاسـتکهسـالمتمسـابقاتبـاسـهامداری
فـرددرچنـدباشـگاهزیـرسـوالنـرود.برخـالفبوندسلیگادرسـایر
لیگهـایاروپـامحدودیتهایـیبـرایتعـدادسـرمایهگذاریهاییک
سـرمایهگذاروجـوددارد.درلیـگبرتـرانگلسـتانهـرسـرمایهگذار
تنهـاسـهامیـکباشـگاهرامیتواندبخـرد.امـادر»سـریآایتالیا«و
»اللیـگایاسـپانیا«یـکسـرمایهگذارمیتوانـدسـهامچندباشـگاهرا
داشـتهباشـد)تارنمـایروزنامهدنیـایاقتصاد،مدلهـایمدیریتیدر

فوتبـالجهـان،1391(.
مـدلآلمانـیباشـگاهداریازطریـقوضـعقوانیـنمتمرکـزازسـوی
فدراسـیونفوتبـالآلمـانتوانسـتهسـهمهـوادارانرادرادارهتیمهای
ورزشـیبـاالببـرد،ولـینبایـدآنرابـاتعاونیهااشـتباهگرفـت.برخی
باشـگاههاهمچـونالیپزیـگتوانسـتهاندازطریقاعضایصوری،سـهام

.)Olterman, 2016(راعمـالدراختیـاریکشـرکتقـراردهنـد
در اسـت. توجـه قابـل نیـز اروپـا در 1+50 قانـون شـدن الگـو
اردیبهشـت1400،اعتراضعمدههوادارایمنچسـتریونایتدولیورپول
بـهباشـگاهداریخصوصـیجالـبتوجـهبـود.امـاجالبتـرازآنایـن
مسـألهبـودکهبهگـزارشخبرگزاریبیبیسـی،بسـیاریازهواداران
ایـندوباشـگاهبـاپالکاردهایخودخواسـتارتصویبقانونیشـبیهبه
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قانـون50بهعـالوه1ونزدیـکشـدنبـهالگـویآلمانیباشـگاهداری
فوتبـالشـدند.ایـنامـرنشـانازموفقیـتایـنالگـودراروپـادارد

.)1400 بیبیسـی، )خبرگـزاری
ایـنقانـونهـمخالـیازایـرادواشـکالنیسـت.یکـیازمهمترین
از بسـیاری مانـع »50+1« قانـون کـه بـود ایـن آن ایـرادات
از آلمانـی باشـگاههای از بسـیاری و مفیـدشـد سـرمایهگذاریهای
رونـدپیشـرفتعقبافتادنـد.باشـگاههایپردرآمدیمثـلهامبورگ،
اشـتوتگارتووردربرمـندیگـربـهآنمنابـعمالیایکهباشـگاههای
انگلیسـیواسـپانیاییبـهآندسترسـیپیـداکـردهبودند،دسترسـی
نداشـتند.انتقـاداتدیگـریهمبهاینقانـونمطرحمیشـود.ازجمله

ایـنکـهایـنقانـونناقـضقانـونرقابـتدراتحادیـهاروپااسـت.
منتقدیـنقانـون»1+50«درتمـامایـنسـالهامعتقـدبودهانـد
کـهایـنقانـوندیگـربـاواقعیـتدنیـایفوتبـالامـروزیسـازگار
نیسـت.چونباشـگاههایدسـتهاولودسـتهدومبوندسلیگاوحتی
لیـگدسـتهسـومآلمـانکـهچندسـالپیـشحرفـهایشـد،خیلی
وقـتاسـتبـادرآمدهـایسـاالنهایبـاالماننـدیـکنهـاداقتصـادی
مدیریـتمیشـوندوایـنقانـوندسـتوپایمدیـرانرابـرایجذب
سـرمایهگذارانومنابـعمالـیاضافهبـرایتامینهزینههایباشـگاهرا
میبنـدد.امـادرعـوضدرسـایرلیگهـایبرتـراروپـابرخـالفلیگ
آلمـانیـکنفـرمیتواندسـهامدارعمدهومالکاصلیباشـگاهباشـد.
کارلهاینتـسرومینگـه،مدیـراجرایـیبایـرنمونیـخازمنتقـدان
جـدیایـنقانـوناسـتودرمصاحبـهایمیگویـد:»تاریـخقانـون
»1+50«گذشـتهوایـنقانـونبـرایباشـگاههایآلمانـیبینالمللـی
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یـکضـررمحسـوبمیشـود.بایـدترویـجایـنپوپولیسـمرامتوقـف
کنیـم.ایـنقانـوندرتمـامباشـگاههایبوندسلیـگادریـکسـطح
تقریبـابیهـودهانجـاممیشـود.بوندسلیـگاقطعـاازوجـودمالکیـت
بـراکثریـتسـهامباشـگاههاسـودخواهـدبـرد.بایـدحتمـاگزینـه
سـرمایهگذاریبـرایسـرمایهگذارانجدیـدبـهشـرطیکـههویـت
باشـگاههاتغییـرنکنـدرابررسـیکنیـم.اگـرازنظرآمـاریوحقیقی
بـهماجـرانـگاهکنیـم،درسـالهایاخیـرقافیـهرابـهسـایررقبـای
اروپایـیباختهایـم.درسـال2013،آلمـاندررنکینـگباشـگاههای
اروپـاپـسازاسـپانیادرردهدومقـرارداشـتاماحـاالانگلیسوحتی
ایتالیـانیـزازآلمـانپیشـیگرفتهانـد.بایـدکمـیمراقبباشـیمزیرا
ایـنموضـوعمخصوصـادربـازارآسـیایـاآمریـکامـوردتوجـهواقـع
خواهـدشـد.بایـرننمیتوانـدبـهتنهایـیمقابـلایـنقانونبایسـتد
بلکـهکلبوندسلیـگابایـددرلغـوایـنقانونمشـارکتکننـد.آلمان
بـاایـنقانون،تاهمیشـهجزیـرهافرادخوشـبختنخواهدبـود.یاباید
لغـوقانـون»1+50«رادرپیـشگیریـموآنرادنبـالکنیـم،یـااین
کـهگوشـهایبنشـینیموبهـایآنرابپردازیـم«)رومنینگـه،1397(.

باشگاه های معترض به نهضت خصوصی سازی در اروپا
توجـهبـهموفقیـتتعاونیهـادرامـرباشـگاهداریبـاموفقیتهـای
اروپایـیبارسـلوناوبایـرنمونیـخبیشـترازقبلجلبتوجـهمینمود.
دیـوبویـل1بایـرنمونیخراالگویمناسـبیازادارهیکتیـمفوتبالبه
صـورتتعاونـیهمراهبـادرآمدزاییوکسـبموفقیـتمعرفیمیکند
1. Dave Boyle
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باشـگاههایتعاونـی، ازموفقیـتبرخـی )Boyle, 2012(.جـدای
موجـیازمخالفـتبافرآیندهایخصوصیسـازیفوتبالدرانگلسـتان
نیـزباعـثشـدباشـگاهداریبـهصـورتتعاونـی،مجـددادرافـکار
عمومـیمطـرحشـود.پـسازخصوصیسـازیگسـتردهباشـگاههای
فوتبـالکهازسـال1983آغازشـدونخسـتینباشـگاهیعنـیتاتنهام
سـهامخـودرادربـورسعرضهکرد،جنبشـیمردمیبـرایراهاندازی
مجـددتیمهـابـاسـرمایههایمردمـیراهافتـادکـهتقریبـاهمگییا
ورشکسـتشـدندویـااینکـهدرلیگهـایمنطقـهایومحلـیبـه

.)Keoghan, 2014(فعالیـتخـودادامـهمیدهنـد
درهمینحین،درانگلسـتانبیشـترینامیدازسـویجمعیتیاسـت
کـهبرنامههـاوایدههـایخـودراباباشـگاهفوتبالیونایتدآفمنچسـتر
بـهاشـتراکمیگذارند.اینباشـگاهتوسـطهـوادارانناراضیمنچسـتر
یونایتـدشـکلگرفـت.ایـنهـواداراننهتنهـاازرویکارآمـدنخانواده
گلیزرناخرسـندبودندبلکهبااینموضوعکهازوفاداریشـانبهباشـگاه
بـهعنـوانابـزاریبرایدرآمدزاییاسـتفادهمیشـودتامالـکانغایباز
صحنهبتوانندسـهمدیگرانرابخرند،مشـکلداشـتند.بازسـازیدوباره
باشـگاهتوسـطهـوادارانچشـماندازجدیـدیبـرایبررسـیماهیـت
باشـگاهفوتبـالبـود.اینماهیـترامیتوانتعاملبیشـتربـاروحاولیه
حاکـمبربـازیوجمعیـتتشـکیلدهندهباشـگاههاتعریفکـرد.آنها
درجمـعکـردنیکمیلیـونو600پونداز1400طرفـدارموفقبودند
کـهمیتـوانآنرادرجـواقتصـادیفعلـی،همیـاریشـگفتانگیزی
نامیـد.موفقیـتآنهـارویسـالهاارتباطنزدیـکباهوادارانسـاخته
شـدهاسـت.سـایرمالـکانوهـوادارانهـمبایدازآنهـاالگـوبگیرندتا



131

ن
یرا

ر ا
ل د

تبا
فو

ی 
ها

اه 
شگ

 با
ا و

ی ه
اون

تع
 -

3
6

بتواننـدبـهنتایجتعاونیبرسـند.
دراتریـش،هنگامیکهشـرکتمشـهورنوشـابههایانرژیزاموسـوم
بـهRed Bull تیـمشـهرسـالزبورگراخریـد،عـدهایازهـواداران
متعصـبتیـمسـالزبورگ،بهنشـانهاعتراضبهفـروشاینباشـگاهبه
بخـشخصوصـی،تیـمدیگـریراهاندازیکردنـدکه72درصدسـهام

آندراختیـارمردماسـت.
باشـگاههای ازخصوصیسـازیگسـترده پـس نیـز، انگلسـتان در
فوتبـالکهازسـال1983آغازشـدونخسـتینباشـگاهیعتـیتاتنهام
سـهامخـودرادربـورسعرضهکـرد،نهضتـیمردمیبـرایراهاندازی
مجـددتیمهـابـاسـرمایههایمردمـیراهافتـادکـهتقریبـاهمگییا
ورشکسـتشـدندویـااینکـهدرلیگهـایمنطقـهایومحلـیبـه
فعالیـتخـودادامـهمیدهنـد.مثـال:A.F.C Liverpool کـهیـک
تیـمکوچکشـهرلیورپولاسـت)بـاتیماصلیشـهرلیورپولاشـتباه
نشـود(وکامـالبهشـکلیـکتعاونیادارهمیشـودومحصـولهمین

اسـت. اعتراضی جنبشهـای
ازجملـهدیگرباشـگاههایمعروفـیکهبهصورتتعاونیادارهشـده
ودارایاعتبـارزیـادیدرفوتبـالاروپـاهسـتندمیتـوانبهگالسـگو

رنجـرزاسـکاتلندوپاناتینایکـوسیوناننیزاشـارهکرد1.

آسیا
درآسـیا،تنهادوکشـورکرهجنوبیوهندوسـتانباشگاهفوتباِلتحت
 Travancore.)ادارهمـردمدارد)هرکـدامفقـطیـکباشـگاهفوتبـال

1. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fan-owned_sports_teams 
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Royal FCدرهنـدوSeoul United FC درکـرهجنوبیکهدومی
کامـالمثـلیکتعاونیادارهمیشـود.بجـزهندوکرهجنوبـی،تعدادی
تیـمباشـگاهیدراندونـزیودوباشـگاهدرژاپـننیزازمدلسوسـیوس
بارسـلونادرامـورباشـگاهداریومالکیـتخـودپیـرویمیکننـدکـه

هیچکدامباشـگاههایشـناختهشـدهایمحسـوبنمیشـوند1.

موانع رشد تعاونی ها در امر باشگاه داری در ایران
موضـوع ایـران در ورزشـی باشـگاههای مدیریـت و تعاونیهـا نسـبت
مغفولمانـدهدرادبیـاتعلمـیاسـت.تنهـاپژوهشمهمـیکهدرایـنرابطه
بـهاحصـایچالشهـاپرداخته،مقالـهایباعنـوان»موانعتوسـعهتعاونیهای
ورزشـیدرجمهـوریاسـالمی«ایـراناسـت.درایـنپژوهش،نگارنـدگاناز
طریـقمصاحبـهبا35خبـرهحوزهتعـاونوورزشبهایننتیجهرسـیدندکه
19مانـععمـدهفعالیتباشـگاههایورزشـیدرقالـبتعاونیوجـودداردکه
ازجملـهمهمتریـنآنهامیتـوانبهنارسـاییوتناقضاتقانونتعاونکشـور،
تداخـلوظایـفوزارتتعـاونبـاوظایـفاتحادیههـا،نبـودتعریـفمشـخص
ازباشـگاهتعاونـیدرقانـون،فقـدانفرهنـگتعاونمحـورومهمتـرازهمـه
بیتوجهـینسـبیتعاونیهـابـهمقولـهسـوددرمقایسـهبابخـشخصوصی

اشـارهکـرد)علیدوسـتقهفرخی،جاللـیفراهانـی،ونـادران،1390(.

توصیه های سیاستی 
بـهطـورکلی،تنهـاتعدادیبسـیاریکمیازباشـگاههایدنیابهشـکل
کامـلبـهماننـدیـکتعاونـیادارهمیشـوند)ازجـذبسـرمایهتـااداره

1. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fan-owned_sports_teams 
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دموکراتیکآن(کهعموماباشـگاههایناشـناختهایهسـتند.درلیگبرتر
فوتبـالانگلسـتانویـادرایتالیاباشـگاههایمعتبربهصـورتتعاونیاداره
نمیشـوند.درآسـیانیـزمسـألهبـههمینشـکلاسـت.تنهادردوکشـور
الگـویهـوادارمالکـیاتخـاذشـدهکـهعینـاتعاونیمحسـوبنمیشـوند.
نخسـتدراسـپانیااسـتکـهدرآنکشـورنیـزبجـزچهـارکشـوربقیـه
باشـگاههابـهصـورتخصوصـیادارهمیشـوند.چهـارباشـگاهدیگـرامـا
الگـویموفقـیازهـوادار-مالکـیداشـتهاند.ایـنچهـارباشـگاهبـهلحاظ
حقوقـیاتحادیـهمحسـوبمیشـوندوبهصـورتاتحادیهدراسـپانیاثبت
شـدهاند.الگـویموفـقدومنیـزآلمـاناسـتکهبهجـزچندباشـگاه،بقیه
براسـاسقانـون50+1عمـلمیکننـد.درایـنالگـونیـزحقرأیبیشـتر
دراختیـارهـوادراناسـتنـهدراختیـارشـرکتهایبزرگیـاثروتمندان.
برخـیازایـنباشـگاهسـهامخـودرادربـورسعرضـهمیکننـدوبرخـی
دیگـرخیـر.بنابرایـنتنهـاهمیـندوالگـوموفـقباشـگاهدارینزدیـکبه
تعاونـیدردنیـاوجـودداردکـههریکاقتضائـاتخاصخودراداشـتهاند.
حـالچنانچـهبخواهیـمباتجربـهازالگویاسـپانیاوآلمـاندرایرانعمل
کنیـم،راهحلهـایزیـربـرایشـروعبحـثقابـلتأملبـهنظرمیرسـد:
هـوادار - مالـک اتحادیههـای بـرای الزم زمینههـای ایجـاد الـف(
بهمنظـورمشـارکتهـوادارانوتوسـعهکنشـگریآنـاندرمشـارکت
پیرامـونمدیریـتباشـگاهبدیـنصـورتکـهاتحادیـهازهـوادارانیـک
باشـگاهبـهوجودآیـدوهـوادارانحقعضویتسـالیانهپرداخـتنمایند
ودرانتخـابمدیـرومدیـرانباشـگاهنقـشمسـتقیمایفاکننـد.بدیهی
اسـتحـقعضویـتنمیتوانـدتنهامنبـعمالیباشـگاهباشـدوپرداخت
و برخـیهزینههـایمدیریتـی تنهـا توسـطهـواداران حـقعضویـت
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حمایتـیازخـوداتحادیـههـوادارانراپوشـشمیدهـد.اماایـنقابلیت
بـرایباشـگاههایپرهـواداروجـودداردکـهمدیـرانمنصـوبازطریـق
ظرفیـتهـواداریباشـگاهمثـلفـروشبلیتاسـتادیوم،فـروشپیراهن
تیـموسـایراقـالممرتبطبـانامتجاریباشـگاهویاازطریـقدرآمدهای
حاصـلازحـقپخـشتلویزیونـی)کـهبیشـکبایـدبـرایآندرایران
راهحلـیاندیشـیدهشـود(میتوانـدهزینههـایباشـگاهپـرطرفـداررا
تأمیـنکننـد.الزمبـهذکراسـتکهالگـویاولتنهـابرایباشـگاههای
پرهـوادارمثـلاسـتقاللوپرسـپولیسوتراکتورسـازیتوصیهمیشـود.
ب(تصویـبقانـونمتناسـبپیرامـوننحـوهمالکیـتباشـگاهها)بهطور
مثـالقانـون50+1(والـزامباشـگاههابـهعرضـهسهامشـانکـهبایسـتی
توسـطفدراسـیونفوتبـالایـرانوضـعگـردد.درایـنراسـتا،بـهماننـد
آلمـانمیتـوانباشـگاههاییکهپیشـترتوسـطبخشخصوصـیخریداری
شـدهاند،اسـتثناشـوند.ایـنالگـونیزبرایباشـگاههایدسـتهدوموسـوم
ایـرانتوصیـهنمیشـود؛مگرآنکـهباشـگاهیدراینرابطهداوطلبباشـد.
مـدلباشـگاهداریآلمانـیمیتواندتهدیـداتمربوطبـهاعتراضاتامنیتی
نسـبتبهنحوهباشـگاهداریدوباشـگاهپرطرفدارتهرانرانیزکاهشدهد.

البتـهالگـویاولتجربـهموفقتریاسـت.
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پیوست 1
سیستم مالی باشگاه بارسلونا  )مواد 64 تا 67 اساسنامه باشگاه(

ماده 64 حساب های ساالنه
حسـابهایسـاالنهایکـهتوسـطهیئـتمدیـرهبـهمجمـعارائـه

خواهـدشـدشـاملمـواردزیـرمیشـود:
ترازنامـهوصـورتسـودوزیـان،بـهنحـویکهبهشـکلشـفاف

وضعیتمالیومنابعسرمایهباشگاهراتشریحنماید.
گـزارشمالیبرایسـالمالیمربوطهکهتغییـراتیارویدادهای

معناداردررابطهبابودجهباشگاهراتشریحنماید.

ماده 65 حسابرسی
حسـابهایسـاالنهذکرشـدهدرمادهپیشـین،توسـطحسابرسـان
خبرهکهتوسـطهیئتمدیرهانتخابشـدهاند،بازنگریوحسابرسـی
میشـود.همچنیـنحسابرسـیمیتوانـددرمـوردکلیـابخشـیاز
حسـابهایسـاالنه،بسـتهبهدرخواسـتشـخصیکهبهلحاظقانونی
حـقثبـتچنیندرخواسـتیراداردوالبتهباتقبلهزینهحسابرسـی
توسـطایـنفـرد،صـورتپذیـرد.تمامـیحسابرسـانیکـهذیـلاین

مـادهقـرارمیگیرنـدبهمجمـععمومـیمعرفیخواهندشـد.

ماده 66 حق کنار گذاشتن اعضای هیئت مدیره
هیئـتمدیـرهتوانایـیکامـلبـرایمدیریـتمالـیباشـگاهراتحت
محدودیـتبـهثبـترسـیدهدرمقـرراتاجرایـیوقوانیـنذیـلایـن

اساسـنامهکـهذکـرخواهدشـدراداراسـت:
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الـف-هیئـتمدیـرهنمـیتوانـدبیـشاز20درصـدکلبودجـهرا
بـههزینههـایعملیاتـیتخصیـصدهـد،چـهایـنمیـزانبهواسـطه
درآمدهـایپیـشبینـینشـدهدربودجـهدردسـترسباشـد،چـه

درآمدهـافراتـرازانتظـارمحقـقشـود.
ب-هیئـتمدیـرهمیتوانـدپولـیرادرفـرماعتبـاریـاوامویـابـا
انتشـاراوراقبدهـیقابـلانتقـال،تـاسـقف10درصـددرآمدسـاالنه

پیشبینـیشـدهدربودجـه،بـهفـردیمشـخصانتقـالدهد.
ج-هیئـتمدیـرهمیتوانـدبـاانتشـاراوراقبدهـیقابـلانتقـالو
یـابـاوامدهیمشـروطبـهاینکهمقـدارپـولتخصیصیبیـشاز10
درصـددرآمـدپیشبینیشـدهدربودجهنباشـد،کسـبدرآمدنماید.
الزماسـتهیئـتمدیرهبهمنظـورافزایشاینسـقف،موافقتمجمع
عمومـیراکـهدرمـورد)الـف(بـاآرایاکثریـتودرمـوارد)ب(و)ج(
بـاآرایدوسـومحاضـراندرمجمـعحاصـلمیشـود،کسـبنماید.در
هـردوحالـتبایسـتیگزارشـیتوسـطکمیسـیونمالینیزتهیهشـود.

ماده 67 تراز دارایی خالص
هیئـتمدیـرهمؤظفبهحفظداراییهایخالصباشـگاهاسـتودر
ایـنرابطـهبایسـتیتمامتالشـشرابهمنظـورمدیریتایـنداراییها
کـهبدوناسـتثنادرحسـابهایسـاالنهارائهشـدهبهمجمـعانعکاس
خواهـدیافـت،بـهکارگیـردوتـرازدارایـیخالـصمثبتـیراپـساز
کسـرمالیـاتبـهمجمعارائـهنماید.درمقابلاگراسـنادمالینشـانگر
زیانـیباشـدکـهمـوردتأییـدمجمـععمومـینیزقـرارگیـرد،هیئت
مدیـرهبایسـتیمقـدارزیانیکهبـهواسـطهنتایجعملکردشـاندردو
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سـالاخیـرحاصلشـدهراجبـراننمایند.
بههمینترتیبهیئتمدیرهبایدتمامتالشـشرابرایمدیریتباشـگاه
بـهنحـویکهبدهیخالـصهرگزبیشـترازدوبرابـرEBITDA)درآمدها
پیشازکسـربهره،مالیاتهاواسـتهالک(نشـود،بهکارگیرد.درمقابلاگر
نسـبتبدهیبهواسـطهتسـویهحسـابهایمالیسالگذشـته،بهباالتراز
مقداریادشـدهبرسـدومجمـعنیـزآنراتأییدنماید،هیئـتمدیرهمؤظف
اسـتترازداراییخالصرادردوسـالآتیبرایدسـتیابیبهنسـبتبدهی
قابـلقبـول،مجـددابرقرارنمایـد.انطباقباایننسـبتبایدبـهصراحتدر
گـزارشحسابرسـیسـاالنهباشـگاهتأییدشـود.اگـردراینبیـنتحتهر
شـرایطیتغییـریدرهیئتمدیـرهاتفاقافتد،هیئـتمدیرهجدیدیکه
قـدرتاجرایـیرادردسـتداردمقیدبـهاجرایتماماهـدافخواهدبود.
عـدمرعایـتآشـکارهـریـکازدوقانـونمنـدرجدرایـنمـادهبه
دلیـلگذشـتدوسـالمالـیاززمانـیکـهاولینعـدمانطبـاقاتفاق
افتـاده،بـدوناینکـهموجـودیخالـصمـوردنظـرحاصـلشـود،در
هـریـکازدوشـرایط،میتوانـددلیـلانحـاللفوریوپیـشازموعد
هیئـتمدیرهباشـد،کهتوسـطکمیسـیونمدیریتجایگزیـنخواهد
شـد،بـهشـکلیکـهترکیـب،عملکـردوصالحیتهـایآنمـواردی

خواهـدبـودکـهدرماده35,4شـرحدادهشـدهاسـت.
بـرایمحاسـبهتـرازدارایـیخالصمـورداشـارهدراینمادهنسـبتبه
بدهـیکل،بخشهـایمربـوطبـهتأمینمالـیپروژههایسـرمایهگذاری
فـوقالعـادهدرامـالکمورداسـتفادهباشـگاهبهمنظورتمریناتورزشـی
وفعالیتهـایمعمـول،لحـاظنخواهـدشـدودرایـنحالـت،پروژههای

مذکـور،موضـوعیـکبرنامهتأمیـنمالیمسـتقلوخـاصخواهدبود.
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خالصه سیاستی

38
تهیه شده در 

دپارتمان فرهنگی-اجتماعی
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 تعاونی های فری لنسر، الگویی
برای دموکراتیک سازی روابط کار

پیام های کلیدی
ــطه ــهواس ــیب ــادجهان ــرهادراقتص ــورفریلنس ــشحض افزای

رشدابزارهایارتباطیودیجیتالیشدناقتصاد؛
ــکالت ــلمش ــتح ــرهاجه ــیفریلنس ــکلیاب ــهتش ــازب نی
چهارگانــۀواریانــستنــوعوتعــداد،فقــدانابــزارچانهزنــی،

مداخلکارفرمایاندرفعالیت؛
تعاونــیشــدنفعالیــتبســیاریازفــریلنســرهادرکــره

جنوبی.

توصیه های سیاستی
اســتفادهازقالــبتعاونیهــایفراگیــرملــیجهــتبســط
تعاونیهــایپلتفــرمبــرایفریلنســرهادرایــران)شــرحداده

شدهدربخشپایانیگزارش(.
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خالصه اجرایی
اشـکالنوظهـوریازتعاونیهـایکاگر-مالـکدرجهـاندرحالرشـد
در کـه بودنـد تعاونیهـا ایـن گونـهای پلتفـرم تعاونیهـای هسـتند.
نوشـتارهایقبلیاندیشـکدهتعاونوتوسـعهبدانپرداختهشـدهاسـت.
ایـننـوعتعاونیهـاروابـطکاررادموکراتیکتـرازقبلسـاختهاند.بدان
معنـاکـهنیـرویکار،صرفاعرضهکننـدهنیرویخوددرمناسـباتتولید
نیسـت.بلکـهنیـرویکار،تصمیمگیرنـدهوحتـیمالکیککسـبوکار
محسـوبمیشـوندومیتوانـدرابطـهکاریعادالنهتـررقـمبزنـد.ایـن
گونـهازتعاونیهـابهواسـطهبسـطپلتفرمهـاودیجیتالیشـدناقتصاد
درحـالرشـدهسـتند.یکـیازایـننـوعتعاونیهـاینـوظهـورکـه
میتواننـددرایـنرونـدایفـاینقـشکننـد،تعاونیهـایفریلنسـریـا
تعاونیهـایکارمـزدیهسـتند.تعاونیهـایکارمزدییاحـقالزحمهای
راکارمزدبگیرانـیتشـکیلمیدهنـدکهجزعرضهمهارتخـوددرقالب
نیـرویکارارزان،داشـتۀدیگـریبـرایخلقیککسـبوکارندارند.این
نـوعمزدبگیـرانبـاوجـوداینکـهدراقتصـادجهانـینقـشمهمـیایفا
میکننـدوسـهمنسـبتاخوبـیدارند،ولیهمچناندرشـبکهایشـدن
دچـارمشـکالتومصائبیهسـتند.ازطرفیسـواسـتفادهازایننیروها
توسـطکارفرمایـاندرجریـاناسـتوازسـویدیگر،شغلشـانانعطاف
پذیـریناچیـزیازحیـثتنـوعسـفارشدهنـدهکاروتعـدادکارهـای
سفارشـیدارد.ازایـنجهت،تعاونیشـدنایننیروهـایحقالزحمهای
دربرخـیکشـورهادرحـالرشـداسـت.درایننوشـتاریبـهدنبالآن
هسـتیمتـامعرفیمختصـریازایننـوعتعاونیهـاینوظهوریداشـته
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باشـیموسـپس،پیشـنهادیرادرانتهـایمتـندرقالـبتوصیههـای
سیاسـتیبـهمقاماتارائـهکنیم.

مقدمه
درایـنبولتـنبـهدنبـالبررسـیتعاونیهـایکارمـزدییـاهمـان
تعاونیهـایفریلنسـر1درکـروهجنوبـیهسـتیم2.درایـننوشـتار
تـالشمیشـودتـادریابیـم،اساسـاچـراکارگـرانبـهدنبـالافزایش
حضـوروکارخـوددرقالـبتعاونیهـایکارمـزدیهسـتند؟مطالعات
موجـودوادبیـاتعلمـیفعلـینشـانمیدهدکـهظاهـراتعاونیهای
کارمـزدیبـاهـدفکاهـشناامطمینانـیشـغلیوکاهـشواریانـس
زمانـیکارهـایمحولهبهآنـانشـکلگرفتهاند.بررسـیخصیصههای
دارای کارمـزدی تعاونـی کـه میدهـد نشـان تعاونیهـا نـوع ایـن
تعاونیهـای و )کارگـری( کار تعاونیهـای از مشـابهی ویژگیهـای
کارآفریـنکوچـک)تولیـدی(هسـتند.لـذاهـدفایـنبولتـننشـان
دادنوجـهتمایـزایـننـوعتعاونیهاباسـایراشـکالمشـابهخـودنیز
هسـت.محتـوایایـنمطلـببرگرفتهوتلخیصـیاسـتازمقالهآقای
جانگیـکجانـگ3،محقـقدانشـگاههانشـین4کـرهبـاعنـوان»ظهور

تعاونیهـایفریلنسـردرکـرهجنوبـیاسـت«.
بـرای اقتصـادی بازیگـران ابزارهـای از یکـی معمـوال تعاونیهـا

1. Freelancer Cooperatives
2.درطــولمتــن،عبــارتفــریلنســربــامعادلهایــیهمچــون،کارمــزدیوحــقالزحمــهای
ترجمــهشــدهاســت.لــذااســتفادهازهــردوواژهداللــتبــرهمــانعبارتفــریلنســردارد.

3. Jongick Jang 
4. Hanshin University
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جبـرانوکاهـشفشـارناشـیازسـودجوییبازارمحسـوبمیشـوند.
شـکلگیریورشـدتعاونیهـایمصـرفوتعاونیهـایکشـاورزیدر
اواخـرقـرن19امنیـزدرهمیـنراسـتاارزیابـیمیشـود.تعاونیهـا
نیـزبـهدلیـلحلعـدمتقـارناطالعاتیرایـجدرصنایـعمانندبخش
مالـی،بـهعنـوانمکانیـزمافزایشارزشتوجیـهشـدهاند.اتحادیههای
اعتبـارییـابانکهـایتعاونـیکـهازاواخـرقـرننوزدهـمشـروعبـه
ظهـورکردنـد،نمونههایشـناختهشـدهایازتعاونیهاییهسـتندکه
ازطریـقجایگزینـیوثیقـهعینـیبـاوثیقـهغیرعینـی،ماننـدنظارت
همتـا1یـایکسـازوکاراعتمادمتقابل2،بـهایجاداعتباربـرایتضمین

کردهاند. کمـک بازپرداخـت
ایـنسـهنـوعتعاونـی،یعنـیتعاونیهـایمصـرف،کشـاورزیومالـی
بـهسـرعتدراروپـاوآمریـکایشـمالیرشـدیافتنـد.اگرچـهتوزیعاین
تعاونیهـادرجهـانیکسـانویکپارچـهنیسـت،ولـیمیتـوانادعـاکـه
ایـنسـهنـوعتعاونـیشـایعترینتعاونیهـادرسرتاسـرجهـانهسـتند.
دراواخـرقـرنبیسـتماشـکالجدیدتـریازتعاونیهـاظهـوریافتنـدکه
میتـوانبـهتعاونیهـایانـرژیتجدیدپذیـر3،تعاونیهایاشـتراکگذاری
خـودرو4،تعاونیهـایجامعـهای)محلـی(5وتعاونیهـایاجتماعیاشـاره
کـردکـهازحیـثهـدفوسـاختاراداره،متفاوتانـد.درسـالهایاخیـر
ایـننـوعتعاونیهـابیشـتردرکشـورهایپیشـرفتهدرحـالرشـدونمـو

1. Peer Monitoring
2. Mutual Trust Mechanism 
3. Renewable Energy Cooperatives 
4. Car-Sharing Cooperatives 
5. Community Cooperatives
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هسـتندکـهنـهفقطبـابیـکاریفزاینـدهومزمـنوتعـدادفزاینـدهایاز
جوامـعویـرانشـدهبـهدلیلجهانیشـدنوگسـترشفنـاوریاطالعات
وارتباطـات،بلکـهبـاتضعیـفجایـگاهدولـترفـاهوافزایشتقاضـابرای
خدمـاتاجتماعـیبـهدلیـلافزایـشسـنوافزایـشمشـارکتاقتصادی
زنـاننیـزمواجهنـد.درکـرهجنوبـی،جاییکـهمـردمازموهبـتآزادی
تأسـیسوراهانـدازییـکتعاونـیدرهـرصنعتـیجـزبیمـهومالـیاز
دسـامبرسـال2012برخوردارنـد،تعاونیهـایخویشفرمـا1وکارمـزدی
پـرتکرارتریـنوبیشـتریننـوعتعاونیهـامحسـوبمیشـوند]درامـر
تأسـیسوراهانـدازی[.خردهفروشـان،نانواهـایروسـتایی،تعمیرگاههای
اتومبیـلوکفاشـانتعاونیهـایخـاصخـودراتأسـیسکردهانـدکـه
میتـوانترجیحـاآنهـاراتعاونیهـایکارآفریـنیـادکـرد؛درحالیکـه
محققیـنمسـتقل،نویسـندگان،مدرسـین،مترجمیـن،توسـعهدهندگان
فنـاوریارتباطـاتوطراحـانسـایتمیتواننـدتعاونیهـایخـاصخـود

کنند. راهانـدازی را
ایـنمقالهبهدنبالایناسـتکـهبگویدچگونهعقالنیـتاقتصادی،
کارمزدبگیـرانرابـهسـمتراهانـدازیتعاونیهایـیازایـننوعسـوق
میدهـد.درواقـعکارمزدبگیـراناشـخاصیهسـتندکـهکسـبوکار
خودشـانرادارنـد،اگرچـهتفـاوتآنهـادرایـناسـتکـهکسـیرا
اسـتخدامنمیکننـدوخدمـاتدانش/مهـارتخـودراارائـهمیدهند.
ازسـویدیگـر،فریلنسـرهاازایـننظـرشـبیهکارمنـدانهسـتندکه
ازعرضـهنیـرویکارخـوددرآمـدکسـبمیکننـد،اماتفـاوتآنهادر
ایـناسـتکـهبـاکارفرمـایخاصـیقـراردادکاریمنعقـدنمیکنند،
1. Self-Employed
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درعـوضبـاچندیـنمشـتریقـراردادکارمیبندند.
رشـدفعالیـتکارمزدبگیـرانواهمیـتروبـهرشـدآنـاندراقتصاد
سـببشـدهتـاتوجهـاتآکادمیـکنیزبدینسـمتسـوقپیـداکند.
نقـش و نشـانمیدهـدکـهسـهمحضـور موجـود علمـی ادبیـات
کارمزدبگیـراندراقتصـاددرحـالافزایـشاسـت.حـالمیخواهیـم
بدانیـمچراکـهبرخـیازایـنکارمزدبگیرانبهسـمتتأسـیستعاونی
درحرکتنـد؟ودرنهایـتاینکـهوجـهتمایـزایـننـوعتعاونیهـا
توسـط گرفتـه شـکل تعاونیهـای همچـون دیگـر تعاونیهـای بـا

چیسـت؟ در مصرفکننـدگان و تولیدکننـدگان

خصیصه ها و نیازهای متداول کارمزدبگیران
و کارکنـان سـایر بـه نسـبت متفاوتـی شـرایط کارمزدبگیـران
کارفرمایـاندارنـد.آنهـامالـککسـبوکارخـودهسـتندوممکـن
اسـتهمزمـانبـاچنـدمشـتریکارکننـد،بـاایـنحـالکسـیرا
اسـتخدامنمیکننـد.مشـاغلمزدبگیـربـهطـورمتـداولدررسـانه،
فیلمسـازی،انتشـار،تألیـفوترجمـه،هنـروفرهنـگ،توسـهوب،
توسـعهنرمافـزار،شـبکهوسیسـتماطالعـاتیافـتمیشـوند.آنهـا
همچنیـندرپشـتیبانیاداری،ماننـدوروددادههـاوجسـتجویوب،
تبلیغـات،تحقیقـاتبـازارونظرسـنجیها،وهمچنیـندرخدمـات
تجـاری،ماننـدمشـاورهتجـاریواسـتخدامیافـتمیشـوند.اگرچـه
نمیتـوانانـدازهمشـاغلفریلنسـرراشناسـاییکـردزیرادربسـیاری
ازکشـورهاتعریـفرسـمییاقانونـیازفریلنسـروجودندارد،شـواهد
موجـودنشـانمیدهـدکـهدردهههـایاخیـرکارحـقالزحمـهای
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افزایـشیافتـهاسـت.بـهطورمثال،شـمارشـاغلینحـقالزحمهایاز
1،036،000درسـال1992بـه1،560،000درسـال2011رسـیده
اسـت.بـهعـالوه،براسـاسعرضـهوتقاضایمشـاغلحـقالزحمهای،
تحقیقـاتموجودنشـانمیدهدکهشـمارمشـاغلحـقالزحمهایدر
آینـدهنیزروبهافزایشاسـت.شـرکتهانیـزازمشـاغلمزدبگیربرای
افزایـشانعطـافپذیـریخـوددرواکنـشبـهتغییـراتشـرایطبازار
وواکنـشتدریجـیبـهانتقـالازتولیـدانبـوهکاالهـایاسـتانداردبـه
تولیـدگروهـیکـمتعـداداسـتفادهکردهانـد.همچنینشـمارافرادی
کـهخواسـتارآزادیعمـلدرتعییـنزمـانآزادواوقـاتفراغـتخود
هسـتندروبـهافزایـشاسـت.همچنیـنرشـدتکنولـوژیوارتباطات
مزیـدبـرعلـتشـدهتـاایـننـوعمشـاغلنیـزامـکانبـروزوظهـور
بیشـترییابنـد.درواقـعآنـاناینفرصـترادارنـدتابینزمـانآزاد
خـودوسررسـیدتحویـلپـروژهخـودبـهمشـتری،مدیریـتالزمرا
انجـامدادهوآزادیعمـلخـودراافزایـشدهند،فارغازاینکهشـغل

حـقالزحمـه،شـغلاولیادومشـانباشـد.
تقسـیمبندیکارمزدبگیـرانبـرمبنـایاسـتقاللوآزادیعملشـان
اسـت:نـوعاول،یعنـیمیـزاناسـتقاللفریلنسـر،بـهمتخصصانـی
اشـارهداردکـهبـاهـدفتعـادلبیـنکاروزندگـیبـااسـتقاللو
حرفـهایبـودن،شـغلحـقالزحمـهایراانتخـابمیکننـد.کاربـه
صـورتپـروژهای،اسـتقاللعمـلفـردرابـاالبـردهوآزادیعمـل
بیشـتریبـهفـردمیبخشـد.ایـنمـدلازشـغلحـقالزحمـهایرا
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مـدلکارگـزار1)عامـل(یـامـدلپرتفولیـو2آزادمینامنـدوشـامل
فریلنسـرهاییاسـتکـهدارایتخصـصبـاالوالبتـهبادسـتمزدباال
هسـتند.ایـنمـدلبانوعدومکهبیشـتربـرفعالیتداوطلبانهاسـتوار
اسـتوبـهنـاممـدلحاشـیهایشـدهشـناختهمیشـود،درتزاحـم
اسـت.نـوعدومکارمزدبگیـرانعمومـاتوانایـیومهـارتکمتـری،از
امنیـتشـغلیکمتـریبرخوردارنـدودسـتمزدپایینتـریمیگیرند.
همچنیـنآنهابیشـترطبـققراردادهایفـروشخدمـاتکارمیکنند
تـاقراردادهـایاسـتخدامی.برخـیازفریلنسـرهاینـوعدومبـرای
دورانطوالنـیبـهشـرکتهایخـاصخدمـاتارائهمیکننـدوازاین
جهـتآزادیعمـلازحیـثتعییـنمحـل،فرایندوزمـانکاریخود
دارنـد.ایننـوعکارمزدبگیرانبهواسـطهبسـطکارهایحاشـیهایدر
شـرکتهاوحتـیبخـشعمومیرشـدیافتنـد.بنابراین،اینمشـاغل
ممکـناسـتبـهعنـوانمشـاغلپنهـان3نیزشـناختهشـوند.بـااین
حـال،درهـردونـوعفعالیتحـقالزحمهایامنیتشـغلیبهنسـبت
کمتـرولـذتازکارتقریبابیشـتراسـت؛لـذاهمهاینمشـاغلممکن
اسـتدرنتیجـهبیـکاریسـاختاریهمباشـند.مثالوقتـیبیکاریدر
انگلسـتانرشـد56درصـدیراحدفاصـلسـالهای2007تـا2011

تجربـهکـرد،فریلنسـرهای11درصـدبیشـترشـدند.
اگرچـهدادههـایرسـمیدراینبـارهوجودنـدارد،ولـیتخمینزده
میشـودکـهتعـدادفریلنسـرهادرکـرهجنوبـینیزدرحـالافزایش

1. Free Agency
2. Portfolio Model 
3. Disguised Employees
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اسـت.شـواهدنشـانمیدهـدکـهبیشـترکارمزدبگیـراندربخـش
تحصیـالت،نشـر)موسـیقی،ادبیـاتو...(،خبـر،طراحـی،فرهنـگ
وهنـر،ورزشوسـرگرمی،توسـعهطراحـیوبسـایتوسیسـتم

اطالعـات،معمـاریوخدمـاترفاهـیدرحـالفعالیـتهسـتند.
مشـکالتفریلنسـرهاعمومایکسـاناسـت.چهارمسـألهاساسـی
وجـودداردکـهکارمزدبگیـراندرگیـرآنهسـتند.نخسـتفقـدان
امنیتشـغلیاسـت.فقـدانامنیتشـغلیجـزالیتجـزایخصوصیت
کارآفرینانـهمشـاغلفریلنسـرهااسـت.مزبگیـرانپـاداشتـالشو
زحمـتخـودرامیگیرنـدومخاطـراتناشـیازآنرانیـزبـهدوش
آنـانراتضمیـننمیکنـد میکشـند.هیـچسـازمانونهـادشـغل
ومعمـوالخـودآنـاننیـزبـهطـورمسـتمربـایـکسـازمانونهـاد
کارنمیکننـد.آنچـهکـهفریلنسـرهایمـدلعامـلآزادراازسـایر
خوداشـتغالیهامتمایـزمیسـازدایناسـتکـهکارمزدبگیـرانعموما
محصـوالتناملمـوسخـودهمچـوندانشومهارتشـانرابـهفروش
میرسـانند.بنابرایـنراهحلـیکـهبـرایحـلمشـکلفقـدانامنیـت
شـغلیآنهـابـهنظـرمیرسـد،شبکهشدنشـانبرایکسـبمسـتمر
سـفارشوپوشـشهزینههـاازطریـقمشـارکتسـایرافـراداسـت.
بیشـترفریلنسـرهاایـنموضـوعرادریافتـهوبـهسـمتیکیشـدن
وشـبکهایشـدندرحرکتنـد.تحقیقـاتنشـانمیدهـدکـه1612
نفـرازکارمزدبگیـراندرهلنـد،درحـالحاضـردرقالـبیـکشـبکه
فعالیـتخـودراانجـاممیدهنـدونسـبتبـهسـایررقبـایخـوداز
مزایـایاقتصـادیبیشـتربرخوردارنـدوکمتـربـاکمبـودسـفارش
مواجـهمیشـوند.بـاایـنحـال،ممکـناسـتکسـیاسـتداللکنـد
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کـهتـالشوزمانـیکـهفریلنسـرهاصـرفمیکننـدتاحـدیبیهـوده
اسـتزیـرامنابـعمصـرفشـدهازمنظـراجتماعیبـاهمهمپوشـانی
دارنـدورفتـارشـبکهایافرادممکناسـتدارایاثـراتخارجیمنفی
شـبکهباشـد.بنابرایـن،رقابـتافـرادبـاسـایرفریلنسـرهابـرایایجاد
شـبکهبایسـتیارتقایابـد.مشـکلدومواریانسباالیتوزیـعکاربرای
فریلنسـرهااسـتکـهدرمشـکلاولنیـزبهطورضمنیاشـارهشـد.
درواقـعشـغلحـقالزحمهایبـهیکچرخهجشـنوقحطـی1دچار
اسـت.یعنـیدریـکبـازهزمانـیکارزیادیتوزیـعمیشـودودرآمد
بـاالاسـتودرمقطـعزمانـیدیگـرایـنتوزیـعبهـمریختـهوتعداد
سفارشـاتبـهشـدتپاییـنمیآیـد.درواقـعدرمشـکلاول،تنـوع
سفارشـاتازسـویمشـتریمطـرحاسـتودردومی،تعـدادآن.حل
اینمشـکلنیزباشـبکهایشـدنمیسـراسـتچراکهتوزیعمیتواند
دریـکشـبکهمنسـجم،بـاقـدرتانتقـالبـاالیسفارشـات،حـلو
فصـلشـود.مشـکلسـوموچهـارمفریلنسـرهابهتشـکلیابیشـان
نیـزبازمیگـرددکـهایـندومـوردنیـزبهماننـدمشـکلاولودومبه
یکدیگرشـبیهند.مشـکلسـومایناسـتکـهکارمزدبگیـرانعمومااز
قـدرتچانهزنـیکمتـریبرخوردارنـدونمیتواننـددرتعییـنقیمـت
سـفارشکارجایـگاهخـودراحفـظکنند.همچنینمداخـالتبیشاز
حـدکارفرمایـانوسـفارشدهندهاسـبابنارضایتـیکارمزدبگیرانرا

فراهـمکـردهوآزادیعملشـانرانیـزکاهـشمیدهـد.
ارائهشـدهاسـت:برخـی ایـنمشـکالت بـرای راهحلهـایمتعـددی
ازکارمزدبگیـراندرقالـبپرتالهـایوبوپلتفرمهـاوبرخـیدیگـر

1. Feast-and-Famine
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ازطریـقتشـکیلانجمنهـاواتحادیههـایصنفـیسـعیدرحـلایـن
معضـالتدارنـد.یکـیازایـنراهحلهاکـهدرکـرهجنوبیبیشـترمورد
توجـهاسـتقبالواقعشـدهاسـت،تعاونیهایفریلنسـراسـت.اینقالب
تعاونیهـاتوانسـتهاندبـهمصائـبفـوق،بهتـرازسـایرراهحلهـاپاسـخ
دهنـد.درادامـهبـهمعرفـیبرخـیازایـنمـواردپرداختـهخواهدشـد.

تعاونی های فری لنسر در کره جنوبی
بـهواسـطهرشـدجمعیـتمشـاغلحقالزحمـه،تشـکلیابیایـن
دسـتهازافرادنیزتوسـطخودشـاندنبالشـد.درحالحاضرفعالیت
برخـیازایـننهادهـادرمقیـاسبینالمللـیدرحـالوقـوعاسـت.
ازجملـهایـنمـواردمیتوانبـهانجمـنبینالمللیترجمه1اشـارهکرد
کـهحتـیآزمونهـایبینالمللیبرایصـدورمدارکمعتبـرمترجمی

میکند. برگـزار
بسـیاریازشـرکتهایفعـالحـوزهITدرکـرهجنوبـیخصوصـی
بخـشدرشـرکتخـود ایـن توسـعهدهندگان ازحضـور و هسـتند
اسـتفادهمیکننـد.سـالهابودکـهکارمزدبگیـراناینعرصـهبهدنبال
تأسـیسیـکتشـکلتعاونـیبـرایرفـعنیازهـایموجودشـانبودند.
نهـادیکـهبتوانـدمطالبهگربـرایاعضاباشـد،سـوداقتصادیبیشـتر
بـهبـارآورد،عادالنهوبرابرادارهشـودومهمترازهمهثباتمسـتمری
بـرایفعالیـتکارمزدبگیـرانایجـادکنـد.ایـنشـرکتهایتعاونـیبا
شـرکتهایخصوصـیبربسـتریـکپلتفـرممتفاوتند.باوجـودعالقه
بـهتشـکیلتعاونـیتوسـطحـقالزحمـهبگیـران،بـازهـمتشـکیل
1. International Interpretation and Translation Association
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تعاونـیتـااصـالحقانـوندرسـال2012متوقـفمانـد.قانـونقبلـی
کـرهنگاهـیازبـاالبـهپاییـندررابطـهبـاتأسـیستعاونیهاداشـت.
یعنـیاینکـهبازیگـرانبزرگتـرومهمتـربایسـتیدرجهتتأسـیس
تعاونـیگامبردارنـد.امـابااصالحاتسـال2012رویکردبـاالبهپایین
برعکـششـدوبیشـتربـهنقـشبازیگـرانکوچکتـردراقتصـادتوجـه
شـد.ایـنتغییـررویکـردلوازمتأسـیستعاونیهـایمزدبگیـررافراهم
کـردکـهبـهقانـونچارچـوببـرایتعاونیهـا1 مشـهوراسـت.قانـون
FACبـهماننـدیـکمـادهمنفجـرهدربخـشتعـاونکرهعمـلکرد.
پـسازتصویـبایـنقانـون،شـمارتعاونیهادراینکشـوربهسـرعت
افزایـشیافـت.در30مـاهاولتصویـبایـنقانـون،7،132تعاونـی
درایـنمشـورراهانـدازیشـدکـه74درصـدازآنهـاکسـبوکارهای
کارآفرینانـهکوچـکمقیاسمحسـوبمیشـوندکهبیشـتردربرگیرنده
افـرادخویشفرمـاومشـاغلآزادهسـتند.وزارتاسـتراتژیومالیـه2
کـرهجنوبـیتعاونیهـاراپنـجدسـتهکردهاسـت:تعاونیهـایکوچک
تعاونیهـای تعاونیهـایمصرفـی، تولیـدی(، )تعاونیهـای کارآفریـن

کاروتعاوتیهـایچنـدمنظـورهبـههمـراهتعاونیهـایاجتماعـی.
کارگـرانخوداشـتغال،کارگـرانخانگیبدوندسـتمزد3وکارگران
اشـتغال 57,8 مسـتخدم، نفـر ده زیـر بـا بنگاههایـی در مشـغول
کرهجنوبـیراتشـکیلمیدهنـد.درکرهجنوبی،درسـال2012،نرخ

1. Framework Act on Cooperatives (FAC)
2. Ministry of Strategy and Finance
3.ایــننــوعمشــاغلبیشــتربــهزنــانخانــهدارمربوطاســت.کســانیکهدســتمزدمســتقیمی
ــهمــواردیهمچــونادارهمنــزل ــرایکارخــوددریافــتنمیکننــدوعمــومفعالیتشــانب ب

همچــونآشــپزی،تعمیــر،مراقبــتازکــودکانو...مربــوطاســت.
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.OECDخـوداشـتغالی29درصدبـوده،باالتراز16درصدمتوسـط
مشـاغلخویـشفرمایـیوکوچکدرعمدهفروشـیوخردهفروشـی،
اجـارهمسـکن،خدمـاتغذایی،تعمیـراتوحملونقلرایجهسـتند.
شـواهدنشـانمیدهدکـهتعاونیهایکوچـککارآفریـن)تعاونیهای
تولیـدی(بیشـتردربخشهـایتأمیـننیـازعمـدهفروشـیوخـرده
فروشـی،کشـاورزیوکارگاههـایکوچـکصنعتـیفعـالهسـتند.
همچنیـنحضـورتعاونیهـادرسـایربخشهـایخدماتـیهمچـون
خدمـاتآموزشـی،خدماتشـخصی،خدمـاتهنریواوقـاتفراغت،
انتشـارات،پخـش،خدمـاتفنـاوریاطالعـاتوارتباطـاتوخدمـات
تخصصـیعلـموفناوریدرحالافزایشچشـمگیریاسـت.بسـیاری
تأسـیس کارمزدبگیـران توسـط خدماتـی تعاونیهـای نـوع ایـن از
شـدهاند.عمـدهتعاونیهـایکارمزدبگیـرانکـهدرکـرهجنوبـیدر
حالتأسـیساسـت،مربوطبهمشـاغلزیراسـت:مدرسـینومربیان
خصوصی،مشـاوران،توسـعهدهنـدگانفناوریاطالعات،دانشـمندان،
صنعتگـران، هنرمنـدان، شـهری1، محیـط طراحـان پژوهشـگران،
مترجمـان،بازیگرانتئاتر2،خبرنگاران،داسـتاننویسـان،گزارشـگران،
عکاسـان،نویسـندگانوعواملپشـتصحنهفیلم3،تأسـیسشـدهاند.
ازهمیـنجهـتاسـتکـهوزارتاسـتراتژیومالیـهتفاوتآشـکاری
میانـیدیگراشـکالتعاونیهـایتولیدکننـدگانوتعاونیهایکارگران
بـاتعاونـیکارمزدبگیرانقائلنیسـتوایندسـتهبندیرابهرسـمیت

1. Civic Landscape 
2. Theater Freelancers
3. Movie Staff
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تعاونیهـای برتریـن از مـورد دو معرفـی، بـه حـال نمیشناسـد.
کارمزدبگیـراندرکـرهمیپردازیـم.

تعاونی پژوهشگران زن خالق کره ای1
KCWRCدردسـامبر2013توسـطهفتزنپژوهشـگرآزادکه
دارایمـدرککارشناسـیارشـدیادکتـرادرعلومفیزیکی،مهندسـی،
بازرگانـیومدیریتدولتیهسـتند،تأسـیسشـد.اکثرزنـانبهدلیل
زایمـاندچارشـغلخودراازدسـتدادهبودندوبهصـورتداوطلبانه
یـاغیرداوطلبانـهبـهپژوهشـکدهمحلکارخـودمراجعهنکـردهبودند.
آنهـاچندیـنسـالپـساززایمانبـهعنـوانفریلنسـرکارمیکردند،
امـایافتـنوایمـنکـردنپـروژهتحقیقاتـیکـهمیخواهنـدانجـام
دهنـد،اسـترسزابـودهاسـت.هـدفایـنتعاونـی،ایجادتعـادلمیان
نقـشمادریشـانوکسـبدرآمـدمسـتمروبدوناسـترسبرایشـان

بودهاسـتکـهبـهخوبیمحققشـده.
شـیوهکارKCWRCبهاینشـکلاسـتکهاعضـایآناطالعات
رابـایکدیگـربـهاشـتراکمیگذارنـدکـهاحتمـالیافتـنیـکپروژه
تحقیقاتـیراافزایـشمیدهـد.هنگامـیکهیکپـروژهتحقیقاتیپیدا
شـد،تعاونـیکارپـروژهرابـهمناسـبتریـنکاراختصـاصمیدهدو
بیـناعضـاومشـتریقـراردادخدمـاتپـروژهمنعقدمیکند.سـپس
تعاونـیقـراردادخدماتـیرابـااعضـاامضـامیکنـدتـاکارپـروژهرا
انجـامدهـدوپـسازتکمیـلپـروژه،نتیجـهتحقیـقرابـهمشـتری
تحویـلدهـد.بـهاینترتیـب،تعاونـیباجمـعآوریاطالعـاتمربوط
1. Korean Creative Woman Researchers’ Cooperative )KCWRC(



156

ی
اون
تع
ور
ظه
نو
ل
کا
اش

بهسـفارشپروژههـایتحقیقاتی،ایجادشـبکهمؤثریازپژوهشـگران
زنوارائـهپشـتیبانیاداریبـهاعضـاکمـکمیکنـد.ایـنفعالیتهـا
توسـطهیئـتمدیـرهکـهمرکـباز4عضـواسـتکهتوسـطمجمع
عمومـیاعضـاانتخـابمیشـوندتعییـنمیشـود.تعاونـیازطریـق
دریافـتهزینـهبراسـاسپـروژهدرآمدکسـبمیکند.حداقلشـرایط
عضویـتشـامل)یکسـهم(صـدهزاروونکـرهایاسـتدرحالیکه
اعضـایهیئـتمدیـرهحداقلبایـددهسـهم،یعنییکمیلیـونوون

کرهای،داشـتهباشـند.

تعاونی توسعه دهندگان فناوری ارتباطات کره ای1
)KITDC( کـره اطالعـات فنـاوری توسـعهدهندگان تعاونـی
درفوریـه2013توسـطپنـجفریلنسـروکارآفریـنکوچـککـهدر
یکپارچهسـازیسیسـتم،آژانـسوب،سـاختپلـتفرمهـایتجـارت
الکترونیـکوارائـهخدماتمشـاورهفنـاوریاطالعاتتخصـصدارند،
تأسـیسشـد.آنهـانیازمشـترکیداشـتندکهعبـارتبـوداز:»بهبود
شـرایطشـغلیخـوددرمحیطهـایصنعـتITکهدرآنبسـیاریاز
توسـعهدهندگانمسـتقلیـاکوچـکITازموقعیتضعیـفچانهزنی
خـوددرسـاختارکاریرایـجقراردادهـایپیمانـکاریرنـجمیبرنـد«.
هـدفاصلـیKITDCارتقـایحقـوقوشـرایطکاریبرایتوسـعه
دهنـدگانفنـاوریاطالعـاتبااعطـایمسـتقیمپروژههـایمرتبطبا
فنـاوریاطالعـاتازنهـادسـفارشدهنـدهپـروژه،حـذفکمیسـیون
کارگزارانـیکـهرویسـاختارهایپیمانـکاریفعالیـتمیکننـد،بود.
1. The Korean IT Developers’ Cooperative )KITDC(
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فعالیتهـایاصلـیKITDCشـاملجمـعآوریاطالعـاتدرمـورد
تقاضـاوارسـالپروژههـایمرتبـطبـافنـاوریاطالعات،سـازماندهی
توسـعهدهنـدگانفنـاوریاطالعـاتبـهعنـواناعضایمناسـببرای
پروژههـایهـدف،وارائـهخدمـاتاداریبـهاعضـامانندحسـابداری،

قانـونوبیمـهحـوادثصنعتیاسـت.

توصیه های سیاستی
تعاونـیفراگیرملـی،ابداعیبودکهدرابالغیهسیاسـتهایاصلچهل
وچهـارمقانـوناساسـیمطرحشـد.ایـنگونـهتعاونیدربدوتأسـیس
خـودبایسـتی70درصـدمؤسسـینشازسـهدهـکپاییـنجمعیتـی
باشـندودرحـالحاضـربیـشاز220مـوردازاینتعاونیهادرکشـور
وجوددارد.همچنینطبقابالغیهوبراسـاسقانوناجرایسیاسـتهای
اصـل44قانـوناساسـی،30درصـدازمنابعحاصلازخصوصیسـازی
بـهمنظـورفقرزدایـیازاینسـهدهکبایدبـهتعاونیهـایفراگیرملی
اختصـاصیابـد.حـالسـؤالایناسـتکـهایـنتعاونیهاچـهارتباطی
بـاتعاونیهـاپلتفـرموتعاونیهـایفریلنسـردارنـد؟اعضـایتشـکیل
دهنـدهتعاونیهـایپلتفـرم)تعاونیهـایکارگر-مالـکبـربسـتریـک
پبتفـرمدیجیتـال(وتعاونیهـایفریلنسـر،نوعیتعاونـیکاریاهمان
کارگر-مالـکمحسـوبمیشـوند.افـرادیکـهعمومـاتنهـابـرنیـروی
کارخـودجهـتعرضـهدربـازاروکسـبدرآمـدتکیـهکردهانـدویـا
اینکـهبـاسـرمایهاندکشـان،کسـبوکارهایبسـیارکوچـکراهاندازی
میکننـد.جمعیـتهـدفدرایـننـوعتعاونیهـاعمومـاازهمـانسـه
دهـکپاییـنجمعیتـیتشـکیلشـدهاند؛یعنیهمـاناعضایتشـکیل
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دهنـدهتعاونیهـایفراگیـرملـی.اینافرادسـرمایهاندکیدارنـدوتنها
بـرمهـارتخـودمتکیاند.تشـکلیابیاینگونـهافـراد،همانطورکهدر
متـنحاضراشـارهشـد،میتواندبراسـاستعاونیشـکلبگیـرد.تعاونی
کار)طبـققانـونشـرکتهایتعاونـی1350(نیزالگویمناسـبیبرای

ایـنگونـهتعاونیهااسـت.
حـالپیشـنهادوتوصیـهمااینگونهاسـت:بهتراسـتکارمـزدبگیران
یـاهمانفریلنسـرها،حسـبهرگرایـشوموضوعفعالیتـی،درقالب
تعاونـیفراگیـرملـی،باسـرمایهگذاریدولت)بهواسـطهمنابعحاصل
از30ازخصوصیسـازی(ومشـارکتکامزدبگیـرانداوطلب،تأسـیس
شـوند.تعاونیهایـیکـهکارگر-مالـکویـاهمـانتعاونـیکار)طبـق
قانـونشـرکتهایتعاونی1350(محسـوبمیشـوند.سـپسسـهام
دولـتدرطـییـکبـازهزمانـیمشـخصشـدهدراساسـنامه،پساز
ارزیابـیاولیـهکارشناسـان،بـهمتقاضیـانعضویـتدرتعاونـیواگذار
شـود.تمـامفراینـدحضـوراعضـادرمجامـع،خریـدسـهاموعضویت
بـربسـترپلتفـرمانجـاممیگیـردوقـراردادفیمابیـنتعاونـیواعضا
نیـزبـربسـتربالکچیـن،هوشمندسـازیشـدهاسـت.ازایـنجهت،
تعاونیهایـیخلـقمیشـودکـهدرگسـترهملـی،بـاکمتریـنهزینـه
بـرایآسـیبپذیرتریناقشـارکشـورمیتواننـدمثمرثمـرواقعشـوند.
سـرمایهاولیـهدولـتنیـزبازگشـتهوافـرادفاقـدسـرمایه،یـاحداقل
بـاکمتریـنسـرمایهممکـن،عضـوتعاونـیوصاحبشـغلمیشـوند.
همچنیـنازمزایایجانبیتشـکلیابیهمچونبیمـهتأمیناجتماعی،
مازادبازگشـت،سـهیمشـدندرداراییوسودشـرکتتعاونی،امنیت

شـغلیبرخوردارمیشـوند.
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