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توسط   گزارش  محرومیتاین  الگوهای  دپارتمان  میز  در  زدایی 

بر اساس مباحث مطرحاندیشکده تعاون  فرهنگی اجتماعی   شده  و 

« که    ییخرد روستا   یمال  نیتأم   یالگو  در نشستی علمی با عنوان » 

مورخ   تعاون  امور  معاونت  دفتر  محل  مدت    1401/  05/02در  به 

 است.  تهیه شده ساعت برگزار شد،    2قریب به 

 

 گیری نشست:  علت شکل

  ژهی به و  ها ی بر نقش تعاون  ، ی قانون اساس  44اصل    ی کل  ی هااست یسدر  

اشتغال  حال   یادیز  دیتأک  ییزادر  در  است،  به   یشده  توجه  با  که 

ها به  چالش   نیترها از مهم آن   ی مال   نی دولت، تأم  یمال   ی هات یمحدود

 رود.   یشمار م 

ایجاد اشتغال   ابعاد مهم در محرومیت زدایی،  از  اینکه یکی  باتوجه به 

می  ا   شکده یاند باشد.  پایدار  راستا  ن یتعاون  در  را    طرح   ی نشست 

  ن یکه تأم  ییجابرگزار نمود و از آن   "هی تعاون پا  یی روستا   ییزااشتغال"

  یی زاو اشتغال  ین یکارآفر  ند یارزش در فرآ   رهیاز زنج  ی بخش مهم  ی مال

  ی )تعاونییخرد روستا ی مال  ن یتأم  یجلسه به موضوع الگو ن یا باشد، یم

 کرده است.  دا ی( اختصاص پییاعتبار روستا
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 بیان مسئله  

ها، وام، خدمات پرداختی، انتقال پول و بیمه به فقرا و خانوارهای  یا دامنه وسیعی از خدمات مالی نظیر سپرده   1تأمین مالی خرد 

به    - ویژه روستاییانبه  - های پایین درآمدی  راهکاری مؤثر جهت تسریع دسترسی گروه  2های کوچک آنهادرآمد و کارگاه کم

 . رود لی و خودتوانمندی به شمار می خدمات پولی، بانکی و اعتباری با هدف خوداشتغا 

اری مناسب جهت مقابله با فقر روستاییان مطرح شده  کراهبه عنوان  مین مالی خرد  أدهه اخیر در بسیاری از کشورها ت   در دو

که   است ای اند. اهمیت این دستاورد به گونه گیری نیز دست یافته های چشم است و برخی از کشورها در این زمینه به موفقیت 

گذاری و کشورهای در حال توسعه را در به کارگیری این شیوه  را سال »اعتبارات خرد« نام   2005سال    سازمان ملل متحد

 .3اعتباری تشویق کرده است 

  ی هااستی س  و همچنین در  است های اعتبار روستایی یکی از الگوهای مناسب جهت تأمین مالی خرد  جایی که تعاونی از آن 

ن  بنابرای   شده است،  ییزادر اشتغال  ژهیها به وی بر نقش تعاون  ایتاکید ویژه   جمهوری اسالمی ایران  یقانون اساس   44اصل    یکل

 سزایی در رفع فقر و بیکاری و محرومیت در کشور خواهد داشت.روستایی، نقش بههای اعتبار  تأمین مالی خرد از طریق تعاونی 

ها در گره  ، بر نقش تعاونی دیدار با مسئولین وزارت تعاوندر   1377/ 02/ 21تاریخ  در بیانات خویش در   مقام معظم رهبری نیز 
  ی جلو  تواند ی است که م  ی از جمله مسائل  های تعاون  ت یبخش تعاون و فعالدر  می فرمایند: »   گشایی امور کشور تأکید نموده و

سرانگشت    تواند ی کشور م  یاست که در وضع کنون   دیی سد کند. تعاون از آن جهت مورد تأ  ی و منطق  یرا به شکل اصول   یعدالت یب
 4. « نجات دهد یباشد و کشور را از لحاظ اقتصاد یی گشاگره 

باشد که  ها بسیار ضروری و حائز اهمیت می بنابراین، پرداختن به مسأله الگوی تأمین مالی خرد روستایی با محوریت تعاونی 
 سیاستی به این مهم اختصاص یافته است.  این سند
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 های سیاستی گزینه
در این بخش، راهکارها و پیشنهادات سیاستی هرکدام از سخنرانان نشست که جهت حل مسئله تأمین مالی خرد روستاها  

هکارها در  گیری سیاستگذاران ذکر خواهد شد. الزم به ذکر است تفصیل این پیشنهادات و رامطرح شده است، برای بهره 

 : بخش مشروح بیانات قابل دسترسی است

 5دکتر زریباف 
 

. این امر موجب می شود  توجه شود   کشور  یو مال   ی پول   کالن   به نظام  دی با  شود میکه در روستاها انجام    ی هر طرح .1

   های ما در مقیاس کوچک با تصمیمات کالن پولی و مالی خنثی نگردد.تا اثر طرح 

هم و به صورت جامع لحاظ    تأمین مالی( با ،  مبادله،  مصرف ،  باید هر چهار نظام اقتصادی)تولیددر توسعه روستاها   .2

 شود.  و باید از بخشی نگری دوری کرد 

این امر    ؛بعاد فرهنگی روستا توجه شود و هویت فرهنگی روستاییان احیا شودباید ا  شودمی اگر مدل در روستا ارائه   .3

 اقتصادی و رفع محرومیت زدایی در روستا است. زیربنای هرگونه توسعه 

زیرا بنیاد خانواده    ی انسانی باشد نه با محوریت فردی و منفعت طلبیهاباید با محوریت خانواده و ارزش ،  احیای روستا .4

 بستری برای رشد ارزش های انسانی و فضایل اخالقی و ایثار و از خودگذشتگی در جهت احیای روستا است. 

گسترش مالکیت پول است یعنی همه باید در آورده شان و در مالکیت سهیم  ، در تامین مالی روستابحث جدی اول  .5

     .منابع را جذب کند  شوند نه اینکه یک قشر خاصی به نام همه انحصارا  

طرح  .6 شودهادر  توزیع  مالکیت  باید  روستا  مالی  تأمین  به  مربوط  بهره ،  ی  و  شده  مشارکتی  هم  مدیریت  برداری 

   نماید.. این امر انگیزه عمومی برای مشارکت در جهت احیای روستا را دوچندان می د شومی عمو

ذیل یک تعاونی مالی  ،  ی کار و سرمایههاانفاقات و شرکت ،  الحسنهجهت تأمین مالی روستاها از سه صندوق قرض  .7

 .  خود اعضای روستا باشند ، سهامداران آنکه صورتی ه ب ،استفاده شود
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 6مسکنی آقای  

 

تسهیل و تقویت  ها را  از اموری است که تشکیل و توسعه تعاونی   هاپیگیری تأسیس بانک قرض الحسنه برای تعاونی  .1

 . شود می ها کند و موجب حمایت مالی از تعاونی می

عنوان نماد  پیگیری شود. زیرا بانک توسعه تعاون به  ها واگذاری سهام بانک توسعه تعاون از دولت به مردم و تعاونی  .2

 ها باید از لحاظ ماهیت نیز تعاونی و متعلق به خود مردم باشد. یک نهاد تأمین مالی تعاونی 

که تأسیس و تشکیل    ی اعتبارهاپیگیری اصالح دستور العمل شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در ارتباط با تعاونی  .3

 دهد. در راستای احیای روستا قرار می سازد و این ظرفیت را  تعاونی های اعتبار روستایی را ممکن می 

و از    ود ش  آماده سازی   با رویکرد تعاون و تعاونی  پیش نویس پیشنهادات مربوط به بسته خودکفایی و اقتصاد مقاومتی .4

 طریق وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی به سمع و نظر وزیر محترم اقتصاد برسد. 

احیای روستا  .5 توسعه و  در روستاهای مشترک جهت  بنیاد برکت  و  تعاون  تا ضمن    مشارکت معاونت  صورت گیرد 

 افزایی، از موازی کاری و اقدامات متعارض جلوگیری شود. هم

تر از ایجاد اشتغال،  زیرا مهم  . وجود داشته باشد  سازی در بحث ایجاد اشتغال در روستاها  رویکرد خودکفایی و پایدار  .6

 بقای آن و خودکفایی آن در طول زمان است. 

تولیدات    موجب رشد و توسعه  ی مصرفهابا استفاده از ظرفیت تعاونی ایجاد شود چرا که  شبکه واحد مصرف    باید .7

   کننده نهایی برسد.گری حداقلی به دست مصرف ه ی و روستایی شده است، و با واسطکشاورز

  ی سهم حوزه تعاون در اقتصاد هاپیگیری تفاهم نامه معاونت تعاون با مرکز آمار و بررسی جهت اصالح و بازبینی آمار  .8

 تا ضمن بروزرسانی آمار این حوزه، روش آمارگیری نیز مورد اصالح قرار گیرد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 ت محترم امور تعاون معاون 6



)تعاونی اعتبار روستایی( تأمین مالی خرد روستایی  یالگو  

 

 

 1401بهار  - 06شماره  
 
  

  

6 

 پیوست یک: مشروح گفتگو
 : شودمی کامل و جامع انعکاس داده  صورت به نت، بیانات سخنرانان نشست رعایت امادر این بخش با 

 7ف  ریبا ز دکتر 

جلسه  برگزاری  ایده و  خوبی   ابتکار   این    مطالعات  دفتر  در  دهممی   پیشنهاد   بنده.  داشت  خواهد   خوبی   نتایج   است 

  دوستان  که اگر دیگر  کنیممی   اعالم  را آمادگی خود ما   تعاون تشکیل شود   میز   یک  جمهوری ریاست   استراتژیک 

  بحث   به  برادرمان   است   کننده  تعیین  بسیار ،  استراتژیک ببینیم  منظر   از   را   ها نگاه   و   هابحث   باشیم  خدمتشان  در   باشند   موافق

 ی هاراه  وجود دارد این است که   که  ییهاولی از ضعف ،    اشاره کردند   سحاب و آفتاب و مهتاب   نامهآیین   و   اشتغال

ی گذشته و  هانگر با توجه به پیش فرض آینده   ودر عین حال عمیق و   های جامع یعنی راه ،  است  کم   خیلی  استراتژیک 

   . باره تدوین شودواقعی که باید تقویت شود و ما این آمادگی را داریم تا راهبردهای مشترک در این 

هدف همه    . تر انجام شودی عمیق و اساسی هاو کار   شود   بعدی  جلسات  ساززمینه   کنیم کهمی مطرح   مسائلی   مقدمه  به عنوان 

  سازی در روستا است ولی در رویکرد استراتژیک چگونگی تحقق این هدف مهم احیای تعاون و احیای روستاها یا تعاونی ،  ما

  کشور   مالی   تامین  مثال  نظام   است  لی م  کالن   اقتصاد   آن فروض در   که   گردد است و این چگونگی به یک سری فروضی برمی 

 .  بدهیم  طرح  هابرای روستا  آن   از منفصل  توانیمنمی  و ما  اندازد می  سایه روستا  مالی تامین  روی  ما

  در   فقر  در روستاها اجرا کند ولی ممکن است آمار   . . .مثل سحاب و آفتاب و  ایی رهاطرح ،  ها بنیاد برکتممکن است سال 

  شود می اجرا    ما   بانکی   ساختار   و در   گیرد می   مرکزی  بانک  رئیس   که   تصمیمی   چرا؟ چون ،  گسترش پیدا کندروستا همچنان  

  در   فلذا کسانی که  .اثری ندارد   خرج کنید،کند که شما هر چه پول در اشتغال روستایی  اجتماعی ایجاد می   نابرابری  آنچنان 

آید که خانه ای که ساخته اند را با خود  کنند سیلی ناگهان می احساس می و    ندشومی   آرام آرام ناامید،  عمل هستند   میدان  وسط

 .  توجه شود کشور  مالی  و پولی  نظام  به باید شود می  انجام که در روستاها طرحی هر پس .  برد می

 .  توجه شود کشور مالی و  پولی نظام به  باید شود می  انجام که در روستاها  طرحی  هر

 

  مصرف   پایه  یک   است  تولید   پایه  یک،  تعریف کنیم  چهارپایه  با  را   معیشت   و  اقتصاد   ،کشور   فرض کنیم در اگر    اینکه   دیگر   مسئله

  باهم   باید  را  نظام  چهار  هر  که ما  باشدمی   مالی  تامین  و  مال  اش  پایه  یک  و  است  پایه آن مبادله  یک  است  مصرف  الگوی  و

و خدمات در آن جا ارائه شود ولی زیر    ها شهرها ببنیم که همه کاال توانیم الگوی مصرف در روستا را مثل  مثال ما نمی   .ببینیم

در نظام اقتصادی باید وجود داشته باشد که این هم به یک    ارکان   هماهنگی بین  این .  ساخت تولید را در روستا لحاظ نکنیم

 .  معنا از مطالعات استراتژیک است 

 
 یجمهور استیر کیمرکز استراتژ یمعاون اقتصاد 7
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مصرف و   -2 د یتول - 1  باید باهم دیده شوند :که  میکن فی تعر هی را با چهارپا شتیاقتصاد و مع ما
   ی مال نی مال و تام - 4مبادله   - 3مصرف   ی الگو

 

روستا پایه و    و   پایه  مردم  و   است  پایه   پول   ما   ملی   اقتصاد   نظام   که  داریم   ملی   اقتصاد   در  ما یک مشکل 

کند نه بازار  دارد اقتصاد ما را مدیریت می در واقع بازار پول  .  شود می   پولدارتر  دارد  پول  کسی  بلکه هر   .عدالت پایه نیست

است    8آن چیزی که سی سال است بر اقتصاد ما سایه انداخته است اقتصاد مکتب شیکاگو ،  ما در اقتصاد مکاتبی داریم.  تولید 

 .  پول باشد تا نیاز و تولید و مقاومت بیاید، که بازار پول است یعنی باید پول باشد تا کار بیاد

.  است   شده   تولید  مبادله است در حالی که االن منشا   تسهیل   ابزار   پول   ، گوییمبه این اقتصاد نمی   در حالی که ما 

که در    پولی   و  تولید   در   این عدم تعادل بین توانمندی   .کنندهیچ و برای هیچ می   از   اعتبار  خلق  ی ما در حال حاضرهابانک

است زیرا    روستا  خورد می   صدمه  که  جایی  اولین  و   شودمی و تورم به فقر تبدیل    شودمی   تبدیل  تورم  به  شودمی جامعه خلق  

اید و اگر این    نبرده   روستایی   تولید  در   را  زیرا اساس اقتصاد  شودمی   نابودفلذا روستا    نداردغیره    ملک و تراکم و  و  برج  روستا

 . شودمی رویکرد تغییر کند روستا هم احیا 

  احساس   یعنی   است  ها روستایی   فرهنگی   هویت  خوردن  شکست  مشکل اول   .  دو چیز است   روستا  در   اصلی   مشکل 

  احساس   ندشومی   شهر  وارد  کنند  فعالیت  و  دهند  نشان  خودی  اینکه   فلذا برای   ندارند  جایی  ند وشومی ن  دیده  جامعه  در  ندکنمی

توأمان    را  این دو مشکل  اگر  است  اقتصادی  و  مالی  ضعف  مشکل دوم  .است  درست  خیلی  طرف  آن  در  زندگی  سبک  ندکنمی

 .  دده می احیای روستا رخ  کنیم گیری  هدف 

،  فالسفه،  علما،  ایران  مفاخر  اکثر   یمبین، مییمکنمی وقتی بررسی  .  شود  توجه   فرهنگی روستا   باید به ابعاد  شودمی   ارائه  مدلی  اگر  

  احساس   بوده اند ولی  روستا   در  بیشترشان  هاو نخبه   برتر  یهاهمچنین رتبه   است.   بوده  روستا  در   شان  شعرا و دانشمندان ریشه

  در   مثال  در روستایی  کند  آن فرد افتخار  در روستا بستری ایجاد کنیم که  باید  ما   . خسران است  روستا  در  ماندنشان   ندکنمی

عدم توجه به این موارد فرهنگی ما را در   . برگردانیم روستا  به امکانات و هویت و اعتبار را  و پول  باید. کندمی زندگی  مازندران

   . زنداقتصاد زمین می 

  که بانک دارد   نقشی.  بانک و بورس و مالیات است  بر  مبتنی  ما  مالی  نظام  االن  بکنیم  چه   ما  خالصه  طوری  به

دارد و بیشتر    قرار   حاشیه  ما عمال در  بورس   بازار.  است  ایران  در  که تقریبا در دنیا نیست ولی  است  سرمایه   انباشت   و  مالی   تامین

است که وجوهاتی را از    مالیات  سومی هم وجود دارد که  یک رکن  .ندکنمی تأمین مالی    هاهستند که از طریق وام  هابانک

   . کندمی أخذ ،  سری خدماتمردم برای ارائه یک 

 
 باشد یکی از مکاتب اقتصادی طرفدار لیبرالیسم و مخالف مداخله دولت در اقتصاد می 8



)تعاونی اعتبار روستایی( تأمین مالی خرد روستایی  یالگو  

 

 

 1401بهار  - 06شماره  
 
  

  

8 

  باید   شودمی   داده  پیشنهادی   اگر کهصورتی در    شودمی   نگاه  بخشی   اشکالی که در نظام کالن ما وجود دارد این است کهیک  

  عمل  اشتباه جا هر کندمی  اصالح را همه  کند عمل درست جا چون اثرات متقابل دارند و هر  کرد  باهم نگاه را مالی نظام کل

برنامه ریزی کنیم باید نظام مالی آن را جامع ببینیم    هیمخوامی   روستا در مالی  تامین  برای  اگر  میکند پس  خراب  را  همه  کند

 .  بدهیم به افراد وام و نباید بخشی نگری کنیم و فقط

اگر  کهصورتی در    شودمی نگاه  ی است که بخش  نی که در نظام کالن ما وجود دارد ا یاشکال  کی
 . را باهم نگاه کرد ی کل نظام مال د یبا شودمی داده   یشنهادیپ

 

ولی جایگاه خانواده مشخص  ،  که بنگاه محور است  آفتاب  که گروه محور است و  آسمان   که فرد محور است و  سحاب  طرح  مثال 

چون دستگاه تحلیلی بر اساس نظریه حاکمیت بازار پول است  ،  شودمی برنامه داده ن،  خانواده  برای تأمین مالی واحد  چرا،  نیست

د و فرزند وظیفه خود  ده میفرد هویت خانوادگی خود را ازدست    است فلذا   تحلیل   واحد ،  فرد  در آن جا فرد مهم است و   و

به خانواده    هویت و مالی   و  فرهنگی   تعلق   شود  محور   ولی اگر خانواده ،  که گاوداری پدر پیر خود را دانش بنیان کند  داندمی ن

  در .  گرددبرمی   روستا  به  صنایع تبدیلی به سرمایه  و  رودمی   باال  سنتی  یهامعیار   همان  با  روستا  در   وریخورد و بهره گره می 

د تولید کند و بقیه محصوالت نیاز به تولید صنعتی دارد  توانمی   غیره   حال حاضر نگاه ما این است که روستا فقط فرش و دام و

   .که که باید در شهر باشد

  سوم  ولی در کشورهای جهان . ندکنمی  ا ن رالبته شهرها هم کار خودشا ، برویم روستا محور استکه اگر االن به اروپا در حالی 

این بخاطر  .  ید و روستا را رها کنیدشومی زندگی کنید خوشبخت    هان ا و آپارتم  ها ند که اگر در برج کنمی چنان تعبیر  ،  مثل ما 

   .شودمی مدل مالی ما عوض ، ور شداین است که جنبه فرهنگی ما فرد محور است ولی اگر خانواده مح

  ها محور انتقاع شده است در حالی که قرار بود بانک،  د و بانکباشمی   هااالن سیستم تأمین مالی ما بر مبنای بنگاه داری بانک 

  سرمایه   انباشت   بورس در حال حاضر کارشان تجمیع و   و  بانک  .عوض شده است  هاآن   و نقش   مبادله شود   تسهیل   و   ابزار مبادله 

،  د زیرا رویکرد ما در نظام بانکیدهمی تخصیص مالی ن  هاآن ؟ کسی به  شودمی   چه   روستا  ی بزرگ است پسهاپروژه  برای

  احیا   را   بسیاری از روستاها   شود می   خرد   یهاوام   باکهصورتی   در  است   فساد   و   ی بزرگ است که نتیجه آن اختالس هاسرمایه 

 .  کرد

محور انتقاع شده است  ، د و بانکباشمی  هابانک  یبنگاه دار  یما بر مبنا یمال  ن یتأم ستمیاالن س
 . مبادله شود لی ابزار مبادله و تسه هاکه قرار بود بانک ی حالدر
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  مدت   بلند  هایسپرده   شما ببینید حجم .  مالکیت پول است  گسترش  بیفتد: یکی   اتفاق   ما باید کاری در روستاها بکنیم تا سه

  دردسر و بی  مالیات بی یهابه دنبال سپرده  دارند پول   که کسانی است قدر.چ تولید  برای  گردش در   سپرده حجم و  است چقدر

و فرهنگ    کندمی   بازی  بورس  پول  که با   هم  هاکه تولید قفل شود از طرفی بانک   شودمی هستند تا سود بگیرند و همین باعث  

  خود بانک   که  این   یعنی   خودش   به  متصل   بنگاه   طریق   از   مگر   شود می ن  پولدار   تولید  طریق   از  بانکی  سوداگری وجود دارد و هیچ 

نفع  ی ذی هارا به شرکت  هاواماز بانک پاسارگاد منتشر شد که بسیار از    آماری اخیرا  .  بدهد   خودش شرکت  به   وام  بزند   شرکت

مالی و    تامین   و   بانک  اسم   و به  بگیرم  را   مردم   منابع   من   اگر   افتدنمی   راه  اوضاع معلوم است که تولید با این    . د دهمی خودش  

 .  بدهم قرار  خاص گروه در اختیار   انحصارا غیره،  سود و 

شان و در  یعنی باید همه باید در آورده  گسترش مالکیت پول است ،  بحث جدی اول در تامین مالی روستاپس  

وامِ اولِ  ،  داریمنابع را جذب کند به این عنوان که بانک   مالکیت سهیم شوند نه اینکه یک قشر خاصی به نام همه انحصارا 

   .به خصوص در سطح خرد و در مورد روستا که این واقعیت ندارد   داند می تولید را انباشت سرمایه 

 چیست؟  ما اقتصادی  وضعیت مالی  ساختار این  با

  حکومت   تفکر   با  که قطعا   قوی نهاد سازی شده است  صورت بهکردیم و    حاکم  داری راپولی لبیرال سرمایه  نظام  هایآموزه  ما

 نیست زیرا سازگار شرعی  و دینی

  واقعی   باید  منشا اقتصاد   .است  وری   مدیریت و بهره ،  بحث در حاکمیت مردم در حوزه مالکیت،  در حاکمیت دینی -1

  مالی صوری و   یک عده ای گردش  اینکه  نه  کند  ایجاد  ثروت  پول و  ایجاد کند و تولید هم  تا تولید  باشد  کار  باشد

   .هدایت کنند که این اصال امکان پذیر نیست  تولید سمت آنرا به  و سپس بگوییم کند درست   کاذب

  بیشتر   فقر  سمت  به  جامعه  روز  به  روز  و  شده   غیر مولد  ما  داری  سرمایهمسئله دوم این است که   -2

  هم وابستگی   از طرفی  و  شودمی   در باالی هرم مالی جابجا  خاص  اقشار  سمت  به  مالی  میرود و منابع

   .ارز و غیره هم داریم که بحث االن ما نیست و  پتروشیمی  و نفت به

 است ی و بهره ور تیری مد، تیمردم در حوزه مالک تیبحث در حاکم، ین ید  تیدر حاکم
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 انجام بدهیم اینست که:  مالی و  پولی حوزه  در  یمتوانمی اصالحاتی که  که رسیممی  کالن به این نتیجه سطح  این  در  

 و   کنیم ایجاد مصارف کشور و  منابع بین  توازن نسبی  باید اوال  -1

نباید کشور را گره بزنیم به ارز نفتی چون  و    کنیم  تقویت  زابر اساس اقتصاد مقاومتی و درون   را  باید اقتصاد  دوما -2

چه بالیی بر سر مناسبات و  ،  ای در نرخ ارزد و یک تکانهدهمی رخ    فاجعه   و   شود می   گرا برون   هویت اقتصادی ما 

 .  رد آومی و شهرها  ها روستا

  این  که   کندمی   موقعی حرکت  ما   اقتصاد   و   گرفته است  شکل   پول   خلق   اساس  ای معتقدند که نظام اعتباری ما برعده   یک

در صورتی این    .رودمی   دست  از  چیز   همه   د نداری  را  مالی به سمت تولید  تأمین  کانال  بدهیم در حالی که وقتی  حرکت  را   هاپول 

و مراکزی ایجاد کرده باشید که این پول مثل یک سیل    د الکشی کرده باشیکان   شما قبال   رد که آومی منابع مالی برای شما خیر  

 . برود که االن نیست فلذا حجم باالی نقدینگی در کشور االن مصیبت است هابیفتد و به پای درخت هادر این جوی 

 .  یمکنمی نیست و از آن عبور  اینجا بحث که  بگیرد  شکل ملی ارزش پول  جبران صندوق  که دادیم اینجا پیشنهادی 

نظام    در  زیرا االن   دهد می   جواب  روستاها   در  این اتفاقا در گام اول،  یمکنمی اسالمی و مرد  و   بدهیم   تغییر  را   ما رویکردمان   اگر 

  مردم  و است نیافته شکل  شاهای مالی بافت چون هنوز   روستاها  ولی است پیچیده  داری ما شدنی نیست و خیلی بانکی بنگاه 

 .  گیردمی  شکل  و ذهنشان به سمت الگوهای غربی نیست این کار راحت   هستند  ترمردمی  و  متدین هنوز 

آورد در حالی که االن نه  می   فساد   زیرا،  تضمین شود  نباید  سرمایه  اصل   یکی از اصول نظام مالی اسالمی این است کهاالن  

  نداشته  را  سود   تضمین   ولی   باشیم  داشته   پس ما باید اصل سرمایه را   .ندکنمی را بلکه سود آن را نیز تضمین    سرمایه   تنها اصل

این اقتصاد  باشیم واگر قرار باشد    است  عامل سود سرمایه  ترین  مهم  ریسک   وکند    حرکت  به  شروع  چرخش   تا 

  کند نمی   تضمین  را  است اصل سرمایه  این   در   بورس   اشکال  و  ریسک را صفر کنید بنابر نظر فقها سود سرمایه حالل نیست

   .کالن کشور ماست مالی نظام در   تعادل عدم  ها اینو را  آن  سود هم  کندمی  تضمین  را سرمایه  بانک هم اصل ولی

در    آوردی فساد م  رایز ، شود  نی تضم دینبا  ه یاست که اصل سرما نی ا یاسالم  یاز اصول نظام مال  ی کی
 ندکنمی  ن یتضم ز یرا بلکه سود آن را ن هیکه االن نه تنها اصل سرما  ی حال

 

آن  شامل    دارد و را هم در خود  بورس  و  بانک   و  مالیات   مالی  ی نظام هاکه کارکرد   داریم  را   تأمین مالی  جامع   نظام  پیشنهاد   ما

  که در این صورت   شده   عمومی   هم  برداری   بهره   شده و  مشارکتی  مدیریت،  شودمی   توزیع   مالکیت  که  شکلی   ولی به   شود می

است نه    بیشتر   بخاطر تالش  کندمی کنند که بطور نسبی هر کسی رشد بیشتری  می   و مردم احساس  رودمی   باال  تولید  انگیزه

ها میلیون نفر نزول  و ده   ندشومی یک شبه یک عده پولدار    شودمی بخاطر عدم دسترسی به اطالعات در بازار بورس که باعث  

   . ندکنمی
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و بانک و بورس را هم   ات یمال ینظام مال  ی هاکه کارکرد  میرا دار یمال  ن ینظام جامع تأم شنهاد یما پ
هم   ی شده و بهره بردار یمشارکت تیری مد، شودمی  عیتوز تیکه مالک ی به شکلولی در خود دارد 

 . می شود ی عموم

 

عقد    ما   شریعت   داریم که انواع عقود در ذیل آن وجود دارد و همچنین در   سرمایه   و   کار   مشارکت  صندوق   یک   اسالم   ما در 

  خود   د زیرا ده می ن  ما وجود دارد ولی جواب  بانکی   سیستم  در   ضعیف   صورت   به   االن   متاسفانه   که  کرد   خلق  شود می   را  جدید

نیست در حالی که باید قالب و   تناسب هاو بین آن  عقود ماست  حقوقی ساختار  از متفاوت  ما ی هابانک  حقوقی قالب و ساختار

 .  بشودمحتوا با هم تناسب داشته باشد و ظروف حقوقی باید باهم متناسب 

در    اینکه   یعنی   ؟کندمی   مبادله  تسهیل  صرفا   که  است  عقودی  از   آیا  است در آن بحث است که  الحسنه  موضوع دیگر قرض

  مالی   نظام  ها این که    غیره  و خمس و ثلث و  صدقه  و   نذر  و   وقف  مثل   دارند   انفاقی و حمایتی   جنبه   عقودی است که   سایر   کنار

  بر  مبتنی  بقایش  سال   400  عثمانی   یم که امپراتوریبینمی در تاریخ    . غافلیم  هااین ما از    ولی   دسازمی   را  اسالم

  اختیار   در  را  اموالش  یعنی فرد،  مال است نه بر کنز مال  ایثار   و   گذشت  بر  اساسش  وقف  اتفاقاً  و  است  وقف

  نفع  دنبال  اساس گذاشتیم بر اینکه افراد به اینجا در  ولی  شود  سازیو جامعه  شود اشتغال بیفتد و راه کار  تا دده می  قرار  عموم

،  داریم  انفاقات   صندوق   اسالم  در  . ن وضعیت فعلی استآعمومی هستند که نتیجه   اموال   شخصی حداکثری با سوء استفاده از 

ر  اگدر حالی که  ،  نشنویم ولی در نظام مالی ما جایگاهی ندارد  چند صفحه از قران را ورق بزنیم و درباره آن   شودمی   مگر

  از   داری سرمایه   نظام   و  ما   بین  بنابراین تفاوت   ردگیمی   قرار  مالی   نظام   راس  انفاقات در ،  حکومت ما دینی باشد

 .  است آسمان  تا  زمین

  مثال    شودمی شما یک عقد خاص مطرح    اقتصادی   فعالیت   است ولی به نسبت  تولید ،  سرمایه  و  مشارکت کار   صندوق   نقش 

مثال چرا  ،  دارد  شرعی   و   عقلی  دالیل  همه این عقود .  غیره  و  مشارکت است،  باشد  تولید   عقد   باشد عقد مضاربه است و  بازرگانی

خیلی در    هااین و    است  محور   مساقات محصول   در   ولی   است  محور   مزارعه زمین   مزارعه و مساقات باهم فرق دارند چون در 

   . نشده است توجه  ها آن شریعت مهم است ولی متاسفانه به 

اصال این رؤوس مالی    . باشد  بوده   فقرا  اینکه برای  نه  دارد  پشتیبانی کار و تولید و فعالیت  و  تضمین  جنبه  انفاقات   دیگر   طرف   از

  داشته باشیم که افراد   مالی  کنید ما در روستا یک ردیف حسابداری  شما تصور  .است  بوده  تولید و پشتیبانی  و  احیا  اسالمی برای

 .  دهیمکارکرد اجتماعی و اقتصادی  یم  توانمی وقف را  به    .این امر ممکن است  . باشند   داشته   تولید   ضمانت   و   و نذر اشتغال   بیایند 

  نیاصال ا   . فقرا بوده باشد یبرا نکهیدارد نه ا تیو فعال  د یکار و تول ی بان یو پشت نی انفاقات جنبه تضم
 . بوده است ی بانیو پشت دی و تول ایاح ی برا ی اسالم ی س مالئور
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  صورت به مردم    ند و پول کنمیخلق اعتبار    هادر حال حاضر که بانک؟  را وقف عمومی مردم کرد  هابانک   شودمی چرا ن

  صرف  دیگر   مواهب آن در جای  ولی   است  مردم   پول   درست است که اصلش ،  کندمی   زایش   ها بانک  حقیقی با غیر واقعی در 

ای برای دستبرد به مال مردم وجود ندارد و من یک کارمند هستم که در  دیگر انگیزه   ملی شود وقف  بانک ولی وقتی شود می

  شود می مدام دنبال انباشت سرمایه است و اینگونه    نیست و سهامدار  گونه   این  ولی االن   .مکنمی قبال کار حق الزحمه دریافت  

  هم   تولید  انگیزه  و  رود می  باال به روز  روز  نقدینگی  و حجم  پول  انباشت دیگر   طرف و از  ندارند  مالی  منابع تولید  برای  که مردم 

 .  رودمی  بین از

گویم که اقتصاد باید با انفاقات بچرخد ولی انفاقات جزء مهمی از اقتصاد  چرخد؟ البته من نمی می   چگونه   اقتصاد  کربال   در  

تر  تر و کارامد تر و عمیق ی محلی را جامعهااگر ما برگردیم به روستا و صندوق   . شودمی هستند که در روستاها بهتر انجام  

ند برای فرزندانشان اشتغال ایجاد  توانمی و    دارند  بیشتر  درآمد روستا  ند و وقتی ببینند که در کنمی مردم استقبال    طراحی کنیم

 .  در یک جای کوچک زندگی کنند شهر  بیایند باید روستا با آن آب و هوا و طبیعت را رها کنند و  کنند چرا 

ی عمیق فرهنگی و دینی ما خارج شده و بر اساس تئوری مکتب شیکاگو  هااز جنبه   بخاطر این است که نظام مالی ما   هااین 

خواهد بکند نگاهش به بانک است که یک وامی بدهد که  گرفته و نظام بانکی محور شده است و هر کس هر کاری میشکل  

  پول   با   و این بازی   د ده می ی چند میلیاردی  هامیلیون ندارد بلکه وام  200یا    30یا    20البته بانک تمایلی به اعطای وام خرد  

 : است که نهایی ما این  پیشنهاد  . تعریف نشده اند دو اساسا در خدمت اقتصاد و رونق تولی  ندکنمی

رد و  گیمی اندازد و پول را پس  د و کار را راه می دهمی است و پول را    مبادله   تسهیل  کارکردش   الحسنه   قرض -1

 .  ندارد  انتفاعی دیدگاه  اصال

نذر کنند    خیرها دوست دارند کهخیلی از    .ضمانت  برای راه اندازی تولید و  دارد  ایثارگرانه  نگاه  هم اساسا  انفاقات -2

  و کسر از حقوق و   هاگذارند و وثیقه نمی   هاکه از حرکت جوانان پشتیبانی کنند ولو اگر شکست بخورند ولی بانک

اند و به  که حقیقتا تالش کرده   یی هارند در حالی که باید صندوقی را تهیه کنیم برای پشتیبانی از پروژهگیمی غیره  

   . اندنتیجه نرسیده 

هم بخش دیگر است که جهت احیاء و تولید و کار در هر شکلی است که کامال قابل    شرکت کار و سرمایه -3

 .  توسعه است

اگر چه با سیستم بانکی کار    . باشند   روستا   اعضای  خود   آن  سهامدار  شکل بگیرد که  مالی  یک تعاونی  اگر این سه صندوق ذیل 

و تولید به    سرمایه  و  مشارکت  کار   به  مستقیم  هاپول   درصد بگیرد بلکه   20و    18تا سود    شودمی سپرده ن  هایم ولی پول کنمی

شان را برای ضمانت  خمس   ای که مثال افراد بتوانند بگونه  .نگران نباشد  خورد   حتی اگر شکست  و   دارد  ضمانت  ولی  برود  کار

 .  دیگری بگذارند برای  سرمایه گذاری خودشان یا 
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ن  آکه وقتی فردی به سود برسد خمس   10( 111: 1394)یوسفی،  را فعال کنیم 9اه آبادی یا مدل مخمس آیت اهلل ش 

  سیستم   این    .شود   روزبه   باید  منتها  پیشرفته است  این سیستم خیلی  .کندمی   مالی   مینآت  گردد و ان رادوباره به سیستم برمی 

  هم   روستا   فکر  فقط فکر خودم نیستم بلکه  هم هست زیرا  انسانیی  هاانگیزه   جامعه است زیرا در آن   احیای   و  تولید   مبتنی بر

و از منافع سرمایه    مدهمی   صندوق  پولم را در  مازاد  برم فلذامی   رنج  بیکارند من  وقتی  هستم و  هم  روستا  یهاان جو  فکر  هستم

وقتی    .دکنمی ی بانکی و بورسی صیانت  هان ا بحر  برابر  در  این مدل ما را  .شود می   ایجاد  هم  و اشتغال  مشومی   مندگذاری بهره 

  روستایی   خرد  منابعبسیاری از کسانی که مالباخته شدند، صاحبان    ،در بحران بورس دو سال پیش   یابیمبررسی کنیم، درمی 

 ند. بود

  اختالفی نداریم و   هاما در سرفصل   .راهبرد خوبی است،  "روستا  در  همکاری  مدل"  به معنای  "سازی  تعاونی"  شدن   عملیاتی

داشته    روستا  احیای  که باید یک برنامه جامع برای  است  من این  احساس  .است  کیفیت  روش و،  اگر اختالفی باشد در چگونگی

 همان هویت،  کندمی و پایدار    کندمی   ایمن  آن چیزی که تأمین مالی و اقتصاد روستایی را صیانت وباشیم و  

و در شهر    کندمی جا هم پیدا  آید و آن می   شهر  به  کند   پیدا  هویت   خواهدمی   طرف  روستا  حاال در،  فرهنگی روستا است

   .یم تا بتوانیم به روستا برویم کنمی خوابد و از طرفی ما در تهران کار و تولید روستایی هم می  شود می فساد ایجاد 

  در حالی که جهاد   هستیم   طلب  و منفعت   فردگرا   بازار   اسیر   است ولی ما  دین جامع  اسالم  کهیک چیز را باید در نظر بگیریم  

کرد ولی ما آن را از سیستم اقتصادمان  را احیا می   ها نبود بلکه با جامعه خواهی و فداکاری و ایثار روستا   طلبی   منفعت  با  سازندگی

د و  دهمی  تشکیل مسکن را هزینه خانواده  درصد40 االن بحث نهضت تولید مسکن خیلی مهم است که باالی .حذف کردیم 

   .یم در حوزه ساخت و ساز احیای روستا شود توانمی اگر خیرین سازماندهی شوند با کمترین منابع مالی 

با   یکه جهاد سازندگ  ی در حال میبازار فردگرا و منفعت طلب هست ریما اس  یجامع است ول  نی اسالم د
ما آن را از   ی کرد ولی م ا یرا اح  هاروستا   ثاریو ا یو فداکار ی نبود بلکه با جامعه خواه یمنفعت طلب 

 . م یاقتصادمان حذف کرد ستمیس

 

 

 

 
از    زیو متما  یاسالم  یآموزه ها  یو ارزش شناخت  یشناخت  ی هست  یبر مبان  یمبتن  است که آیت اهلل شاه آبادی  یجامع  یاقتصاد   یالگویک   9

 . کرده است  یاستخراج و طراح  ،یو شرق  یغرب  یاقتصاد   یالگوها 

،  57پژوهشی اقتصاد اسالمی، سال پانزدهم، شماره    –(. تحلیل الگوی اقتصادی آیت اهلل شاه آبادی، فصلنامه علمی  1394یوسفی، علی ) 10

 . 87  -112صص  
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 11جعفرزاده  دکتر 
 

  ن یبنا شده در ا   .کندمی آن کار    یسال است رو  نیچند  12برکت  ادیاست که بن  ییمناطق محروم و روستا  شرفتیمدل جامع پ

  86فرمان امام از سال    یی برکت ستاد اجرا  ادیبن    . میداشته باش  ی مدل بحث  ن یا  در روستاها   ی مال  نیتأم  وهی جلسه در خصوص ش

بر مشارکت در    ی بتن مدل اول ما م  . کرد  را شروع  ییزااشتغال،  ییمناطق محروم و روستا   یکمک به توسعه اقتصاد  کرد یبا رو

م  هاشرکت را    ی سهام  یشرکتها  میمد آی بوده  روستایی  خاص  مناطق  م در  حداکثر  کردیم  ی انتخاب  را    49و  سهام  درصد 

الزم در ابعاد    رساخت ی پنج سال از ز  ن ی شرکت در ا  م یو انتظار داشت  زان یبا عز   م یسال مشارکت داشت  5  م یکردی م  ی داریخر

و خارج    میفروختی سال سهام شرکت را به خودشان م   5برخوردار شود و بعد از    د یتول  ند یفرآ   و  ی و مال  تیر یو مد  یمختلف انسان 

 .  شدیم می

مقام معظم    تعبیر   کارها   ن یا  ی اصل   ی مبنا  . گرفتی هم در روستاها انجام م  ی رساختیو ز  یی ربنایز   یکارها   کیکارها    نی کنار ا  در 

اوصاف    ن یبا ا   . "را آباد کند  یی هزار منطقه روستا  د یا یفرمان امام ب  یی است که ستاد اجرا   نی در ذهن من ا":که  بود    ی رهبر

مسجد و مدرسه و خانه عالم و راه  بنیاد هم ساخت    بدهند.در روستا انجام    یرساختیز  یو کارها  ندیا یکرد ب  مورأم   را  ادیبن،  ستاد

 .  انجام دادند یی هاتی فعالو را وارد شده   روستا 2000حدود روستا    یادیانجام دادند و تعداد زرا   رهیو غ  یی روستا

است که ستاد   نی در ذهن من ا"بود که : ی مقام معظم رهبر ر یتعب ی اقدامات بنیاد برکتاصل  یمبنا

 .  "را آباد کند  یی هزار منطقه روستا  د یا یفرمان امام ب یی اجرا

 

و توسعه    ق یتحق   ته یکه توسط کم  ییهای بررس   . خاص بود  یسهام  یهاشرکت   در قالب   مان عموما کار اشتغال در آن زمان  

  ه یحاش  کوچک و  ی هادر شهر   یصنعت   ی هامتمرکز در شهرک ،  خاص  ی سهام  ی هاشرکت  صورت گرفت مشخص شد که عمال 

   .میشومی کمتر وارد روستاها  ی لیخ و ما و  ند بزرگ هست  ی شهرها

بر تعادل    یآن مبتن   یکه مبان  مید یرس  ییمناطق محروم و روستا   شرفتیشروع شد و به مدل جامع پ  قاتیحوزه تحق  نی ا  در

  م یافتی دست    یهانامهن یی صورت گرفت ما به آ  ادیبن  تهیکه داخل کم  یبندو جمع   است  هیسرما  5  ه ینظر  هیو بر پا  داری پا  شتیمع

  م یمدل انجام داد ن یبا ا  یی زاهزار طرح اشتغال  180در کشور    م یهست ی حاضر مدع ل در حا.می را اجرا کرد  هاآن   97که از سال 

 .  میبینمی در روستا   ی قابل ارائه در محافل علم یمدل  ،میمدل گرفت نیکه از ا ی های و با توجه به خروج

 
 برکت ادیتوسعه اشتغال اجتماع محور بن ریمد 11
.  کندیم  تیفعال   یعمران  یهاپروژه  یو اجرا  ییزااشتغال  نهیفرمان امام است و در زم  ییمتعلق به ستاد اجرا  یرانیا  یدولتبرکت، سازمان شبه   ادیبن 12
 باشد یشرکت م 40از  شیاکنون مالک بشد و هم  سیتأس 1386برکت در سال  ادیبن
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  5 هینظر ه یو بر پا داری پا شتیبر تعادل مع ی مبتن یی مناطق محروم و روستا  شرفتیمدل جامع پ یمبان
مدل انجام   نیبا ا  یی زاهزار طرح اشتغال  180در کشور   میهست  یحاضر مدع حال است و در  هیسرما

 . میداد

 

دهد،  را نشان می کشور    ی روستاها  از و گزارش شناخت    ینظر  ی که مبان  کشور است  ی روستاها  ت یاز وضع  که  ی گزارش   طبق

است. مطلب    یی و روستا  ی جوامع شهر  ن یب  ی متوسط شکاف درآمد ،  هستندهای اساسی که روستاها با آن مواجه  یکی از چالش 

  ی هاکشور ما توسعه   یهاتیاز مز ،  هست  یرساختیکشور از امکانات ز   یهاروستا   یبهره مند  تی و وضع   ینیدرصد روستا نشدیگر  

  .ستهامهم در داخل روستا یهاساخت  ریز

  ت یو جمع  برابر  9/ 9برابر شده و شهر    2/4کشور    ت یو جمع  ختهیدر کشور ما به هم ر   ین یتعادل روستا نش  1395تا    1335بعد از  

  رات ییتغ.  باالستنیز  باالست و مهاجرت از روستا به شهر    یشهر  ت یسرعت رشد جمع  . است  برابر شده  6/1  یری و عشا  یی روستا

  مه ین  1355در سال    ،کشور  مهیدر دو ن  یت یجمع  یپراکندگ و با توجه به آمار    مشخص است  ین یشنبه روستا  ینیواضح شهرنش

درصد   22 آمار   95در سال   .است را داشته ی روستا تیجمع  درصد  60 یغرب و شمال غرب  درصد و  40  یو جنوب شرق یشرق

درصد    85و    دی آ  شیپ  یبحران  تیوضع  1405که در سال    رودی و غرب و انتظار م  ی غرب  شمالتمرکز آمده    88در جنوب و  

   . وجود دارد  یخطرجد  نیی شدن منطقه پا  یمنطقه و هم خال   نی ا  ی که هم برا  بیاید  و غرب  یما به شمال غرب  ییروستا  تیجمع

ما به شمال   یی روستا  تیدرصد جمع  85و  دی آ  شی پ ی بحران تیوضع  1405که در سال  رودی انتظار م
 .  وجود دارد  ی خطرجد نیی شدن منطقه پا ی منطقه و هم خال نیا  یکه هم برا د یا یو غرب ب یغرب

 

و گسترش    ی رساخت ی امکانات ز  ش ی افزا  که  م یداشتگذشته    یهادر طول سال مثبت    ت یمز  کی که ما    ن ی ا  گر ید   ی بند  جمع

دارند و در کنارش    یاساس  یهارساخت ی به آب و برق و گاز دارند و ز  یروستاها دسترس  یکه تمام  بوده است  ییایحجم جغراف

افزا.  میاررا د   نانیشهرنش  نسبت به  انییروستا  درآمد  ی درصد  40شکاف   ازدواج و  نرخ طالق در دو حوزه    شی کاهش نرخ 

و به هم    ین یروستا نش  تیکاهش جمعیعنی  مشهود است    ی لیمهاجرت روستا به شهر که خ  شی افزا  . میداشت  یی و روستا  یشهر

 .  داریم ت یجمع یایجغراف یپراکندگ   خوردن تعادل در

  ی رساخت یمعنا که امکانات ز   نی در روستا است به ا  دی و تول  ی رساختیامکانات ز  ن یارتباط ب  یبه برقرار  یتوجه   یب   مسئله اصلی ما 

  ی شت یمع  یهاه یور ساختن سرما   بهره   .در روستا هم کم شده است  دی چرا مهاجرت شکل گرفته و تول  یدر روستاها آمده ول

 .  عوامل بازدارنده مهاجرت باشد  از تواندی هست و توجه به توسعه اشتغال و توسعه روستا که م گر یمسئله د  هم  انییروستا
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  نی در روستا است به ا د یو تول  یرساختی امکانات ز نیارتباط ب یبه برقرار ی توجه ی ب مسئله اصلی ما 
در روستا هم کم  د یچرا مهاجرت شکل گرفته و تول یدر روستاها آمده ول  ی رساختیمعنا که امکانات ز

 .  شده است

 

  ی اصل   ی هاچالش   . است  ان ییدرآمد روستا  ش یتوجه به توسعه اشتغال و افزا،  مشهودات   ن یبا توجه به ا   برکت   اد ی بن  یاصل   کرد یرو

  ی نفر   4هر    ی به ازا  ی عن یاست    4که    همان بار تکفل است   ای  تیبه جمع  نی بودن نسبت شاغل  ن ییدر حوزه اشتغال کشور هم پا

به    ی دسترس  ی برا  یاز روستا به مناطق شهر   و مهاجرت   کار   ی رو ین  یبودن بهره ور  ن ییپا   . کندمی نفر کار    کیخورند  ی که م

   .اشتغال هم از مشکالت کشور است

  برکت اد یبن شرفت یجامع پ مدل ی اصلی هاراهبرد

مدل    یطراح   ی برا  یده راهبرد اصل   ، روستا به دست آورده  طیکه از شناخت شرا  یت یوضع  ن یبرکت با توجه به ا  ادیکه بن  یزیچ 

  ی مدل طراح  نی برد ا  شیپ  یبرا   یو برنامه اجرا  مدل جامع  یاستقرار و ارتقا ،  ی طراح  .است  کرده  نیخودش تدو  شرفتیجامع پ

  تیترب  ،در روستا  یتالش اقتصاد  ،  یدها   مدل   ای مهتاب    یهاکوچک در قالب مدل  یکارهاکسب و  یساز  استاندارد  .شده است

و    ی طراح،  خرد و کوچک  یواحدها   ی رشد و ارتقا،  بر اراده خاص و اقدام مردم  د ی تاک  و   یانی م  ی هاو آموزش و استقرار حلقه 

خرد و متوسط به صورت قرض    التیتسه  ی و اعطا  ی امر آموزش و مهارت آموز  به  ی توجه جد،  ییاجرا  یاستقرار سازوکارها

 .است یی زااشتغال  ی هاو استقرار طرح  جادیسامانه نظارت و کنترل بر ا  جاد یا، الوصولالحسنه و سهل 

   برکت  ادیبن  ییدر مناطق محروم و روستا شرفت یجامع پ مدل

  تیرا با محور   ی ا  رهیاست و زنج  دهیمدل رس  ن یبرکت به ا  ادیبود که چطور بن  یو چهارچوب شناخت   ینظر   یمبان،  یقبل  مباحث

  هابر آن چالش   یمبتن   یاساس  یشد و راهبردها   جادیا  یچالش اساس  10بر   یکه مبتن  یی هانامه  نییآ  . اشتغال شکل داده است

   .شد یطراح  ها د مدل جامع بر اساس راهبر نی شد و ا ن یتدو

اشتغال    یت یحما  ی گذار  هیسحاب بوده که سرمانامهآیین   ، میهدف قرار داد،  برکت  ادیکه در مرحله اول در مدل جامع بن  یزیچآن 

آسمان است که  نامهآیین مرحله باالتر از آن   کی .م یهزار روستا انجام داد 12برکت است که در آن مبنا فرد بود و داخل  ادیبن

   .میکنمی  ی مال نی روستا را تام  یاقتصاد یها بنگاه آفتابنامهآیین گروه را محور قرار داده و در مرحله سوم با  

،  یع یطب،  یانسان،  ی زکیف  هی)سرما  چرخد ی است اطراف فرد م  داری پا  شتیمع  هیسرما   5که در مدل    یاصل   ه یسرما  سحاب  در

  ات یدر ادب  .کندمی   ی موارد را بررس  نی شغل در روستا ا  جاد یافراد جهت ا   ی سنجت یاهل  ی گر ما برال ی ( و تسهیو مال   ی اقتصاد

  ی هات یمردم تا ظرف  یهال یو پتانس  هاتیروستا با ظرف  یهال ی و پتانس  ها تیظرف  ق انطبا  یعن ی  میکنی توسعه هم از آن صحبت م

 .  شود یی شناسا  یی زااشتغال
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سحاب فرد را هدف    .رسد یم  ی و به جامعه محل  شودمی از فرد شروع    سحاب و آسمان و آفتاب است که،  یاصل  نامهآیین   سه

  ی به نوع  ی تعاون ی هاشرکت  در آفتاب  مرحله باالتر  ک یند و شومی  ز یتجه ها گروه ،  در آسمان مرحله باالتر   ک ید و دهمی قرار 

 .  ندکنمی فعال را با هدف توسعه اشتغال کامل اشتغال در روستا  رهیزنج

،  آسمان، در  ددهمی سحاب فرد را هدف قرار . سحاب و آسمان و آفتاب است، یاصل نامهآیین سه 
کامل اشتغال در روستا را با   رهیزنج  یبه نوع  یتعاون یهاشرکت ند و در آفتاب شومی  زی تجه هاگروه 

 .ندکنمی هدف توسعه اشتغال فعال 

 

مهتاب فعال هستند جهت استاندارد    ی هامدل ،  سحاب و آسمان و آفتاب  یاصل   ی هانامه   نییدر مدل توسعه اشتغال در کنار آ  

از  کسب  ی ساز آموزش  به  کسب   یهاشبکه   نی تأم  رهیو زنج  میکنمی استفاده    ها آن وکارها و  تا برسد  فعال هستند  وکار که 

 .  توسعه منطقه هدف و شرفتیپ

  ی هاره یزنج  ف یو تعر  ی طیمح  یهات یبرکت با هدف شناخت ظرف  اد یاشتغال بن  ی ت یحما  یگذاره یسرما  یبرا ،  سحاب نامهآیین 

  ت یاهل  ی اصل   ندیکه فرآ  یطی مح  یهات یظرف  با   قی و تطب  یانسان   یهات یشناخت ظرف.  است  یی روستا   ی هاتیو اولو   یارزش

توسعه    اتیفشرده ادب  ی که همان فضا  یط یو مح  ی فرد  یهاتیبا ظرف  ب متناس  یوکارهاو انتخاب کسب  ف یتعر  .ماست  یسنج

که    مهتاب است  ی هاو کتابچه  یتالش اقتصاد  ید هامتناسب با کسب و کار که همان مدل   یآموزش و مهارت آموز   ،ما است

سال    که در  ییزاهر طرح اشتغال   یازابه ماکه  از کسب و کارها است    ت یحما  یقرض الحسنه برا  منابع  صیتخص  .،گفته شد

تا سقف   تسه  ون ی لیم  50قبل  داده    الت یتومان  الحسنه  تا سقف    شود میقرض  امسال  است  ونیلیم  100و    ن یتام،  تومان 

مستقر    یو مجر  لگریآن با تسه  یریگی که پ  هاوکارکسباستقرار    و  یراه انداز،  ستهان ابیپشت  قیوکار از طرکسب  یهانهاده 

 .  استوکار کسب استمرار  و یساز داری پا تا  یدر منطقه است و نها

  سحاب ندیفرا

پ  ل ی نامه سحاب ذن ییآ و    ی گذاره یسرما ،  کف و بستر مدل  ی عنیشده    ن یتدو  یی مناطق محروم و روستا  شرفت یمدل جامع 

  یگزارش شناخت   یعن یکار است    ند یاز فرا   ی بخش  ی مال  نیمأت  فرد شکل گرفته است و  تیاشتغال برکت است که با محور   تیحما

 .  رسدی م  یمال  ن یمأبه ت نهم ،در مرحله هشتم   شودمی  یتا به روستا منته  شود می که از شهرستان شروع 

آورد و گزارش شناخت شهرستان  ی ما شناخت کامل از شهرستان به دست م   یگر و مجرلیتسه  ،سحاب  نامهن یی مرحله اول آ  در

شهرستان را   یهال ی و پتانس ها ت یظرف یتمام سند توسعه شهرستان هم هست و که شودمی  ی طراح  هیسرما 5بر مدل  یمبتن

 .  کندی م یی شناسا
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  ی هاگزارش شناخت شهرستان در حضور دستگاه   ن یکه ا  دهدی م  ل ی توسعه اشتغال شهرستان را تشک  ته یکم  یمرحله بعد   در 

  ی از موارد  ی کی .  کنندی بحث م  گری بار د  گر یکه در آنجا هست را با همد   یی هاچارچوب   ی و به نوع  شودمی   یری بازخورد گ  یی اجرا

 ،هستنامهآیین شاخص که در    7بر    ی آن شهرستان است که مبتن  ی روستاها  ، برجسته است  اریکه گزارش شناخت شهرستان بس 

 .  شوندی م  یسنجتی اولوورود به روستاها  یبرا ،هستنامهآیین که داخل  ی ند و طبق آن راهنماشومی  ی طبقه بند

ما    لگریو تسه  ردگیمی توسعه صورت    تهیداخل کم  هاطرح  بی و تصو   وکارهاکسبتوسعه اشتغال شهرستان نوع    تهیاز کم  بعد

جا  که ارکان روستا آن   دهد ی کارگروه توسعه اشتغال روستا را شکل م   شود می وارد روستا    نکهی به محض ا  . شودمی وارد روستا  

  روستا   ن یامام جماعت روستا و معتمد ،  روستا   ن یمعلم،  اریده  روستا است که  ی م اسال  ی در کنار شورا ی نهاد رسم   ک یهستند و  

روستا در    ف یشناسنامه روستا است و سند توص  یکارگروه مبنا  ن یند و ادهمی کارگروه توسعه اشتغال روستا را شکل    غیره،  و

  جاد یا،  یتخصص   یهاگروه   لی تشک،  افراد مستعد   ییشناسا،  ییجهت گشت روستا  لگر ی و بعد از آن تسه  ردگیمی جا شکل  آن 

  رد یگی صورت م  یمال  نیو سپس تام  کندمی به روستا ورود    ،اشتغال دارند  جادیا  یالزم برا  نهیکه زم  یافراد  ییصندوق و شناسا

 .  کند تا با آموزش مستمر به سرانجام برسد ش یپا   را هاطرح  نی ا، موظف است لگریو تسه یو بعد آن مجر 

را شکل    ی بسترسحاب    ندیدر فرآ.  باشدی نامه آسمان من ییاست در آ   ی تخصص  ی هاگروه  یر یگکه بعد از شکل   ی بعد  حلقه 

  . است  شکل گرفته  یتخصص  یهاخودشان را در معرض اشتغال قرار دادند و در کنارش صندوق و گروه   که افراد آمدند و  میداد

د قرار  توانمی توسعه در روستا   یمحورها که مبنا  یکسریافراد حول    .م یدهی م  ریی مرحله ما هسته را از فرد به گروه تغ  نی در ا

که    آسمان هستندنامهآیین   یر یگشکل   یمبنا  یکه در مرحله بعد   دهند ی توسعه را شکل م   یهاو گروه   شوندی جمع م،  رندیبگ

روستا    ی دی تول  ی اش محصول اصل هسته   وه گر  ک یاش نخبگان باشد  د هسته توانمی گروه    کیهسته دارد و    کیدر آن هر گروه  

  ک یهرکدام محورش    ردیگی توسعه شکل م   یهاآسمان گروه   در  .د زنان توانمند روستا باشد توانمی اش  گروه هسته   کیباشد و  

روستا اجرا   12000در  یی هزار طرح اشتغال زا 180سال   4داخل   است یمدع  که م یدیرس  ییمدل اجرا  کیما به . هسته است

 .  است لگریو تسه ی مجر 760کرده و  

  یی مدل اجرا کیما به . هسته است کی هرکدام محورش    ردیگی توسعه شکل م   یهادر آسمان گروه 
  760روستا اجرا کرده و  12000در    ییهزار طرح اشتغال زا 180سال   4داخل  است  یمدع  که م یدیرس

 . است لگریو تسه یمجر

 

  ی هاو سپس گروه شکل گرفت و هسته   م یشکل داد  ی اصل   ی هاه یما با سحاب و توسط فرد و حول سرما  ها را در روستا   بستر

حلقه اتصال    ، مرحله  نی ا  .روستا شکل گرفت  ی توانمندساز  ی در روستا برا  یاجتماع   یهاگروه  ی ریگشکل   ی دار برا  تیظرف

هر گروه    رند گیمی و توسعه در هر روستا شکل    ی مشارکت  یها گروه   .با مردم است  ی مشارکت  ی گذاره یسرمانامهآیین سحاب با  

 .  شکل گرفته است ی دارد که حول محور اصل  ییهاتیخود را دارد و فعال  ی رهبر اجتماع 
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  ی نقطه مطلوب  ک یتوسعه به   ی هاگروه ن ی ند که اشومی  ی ابیآسمان ارز نامهآیین مدت تحت عنوان  ک یبعد از  یهات یفعال نیا

شکل گرفته    هاصندوق   ی ارتقا  ی قبال در سحاب برا  ند کهشومی   یی هاصندوق   ی امنا  ئت یه،  یبودند رهبران اجتماع   ده یاگر رس

   . ردگیمی داخل روستا هستند شکل   یتوسعه اجتماع  یهاکه رهبر گروه  ی رهبران اجتماع  تیصندوق روستا با محور  .است

داخل آسمان    یعن ی  .شودمی منسجم شدند شروع    ی که به لحاظ اجتماع  یی هاگروه   یصندوق شکل گرفت انسجام اقتصاد   یوقت

را    شی هاکه هسته   شودمی شکل داده    یتوسعه اجتماع  یهاجلب مشارکت مردم گروه  یهدف جلب مشارکت مردم است و برا

  ی رهبران اجتماع .  صندوق است  لی که تشک  رند گیمی   شی در پ  ی تصاداق  کرد یرو  ک یها  انسجام گروه   ی برا  از سحاب گرفته و 

ا  ند کهشومی   یی هاصندوق   ی امنا  ئت یه،  هاگروه  کارهان یکه  است  قرار  دهند  یاقتصاد   ی بار  انجام  اجتماع   . هم    و   ی رکن 

   . خوردی م وند یپ  گری در داخل روستا با همد ی اقتصاد

 صندوق   لیتشک ندیفرا

دو: در    .آورند ی شان را میهامنابع و آورده،  یاجتماع  یهاگروه   ی : اعضا  کی  .شود می   یمال   نیدر ابتدا صندوق در چند محور تام

اگر    و  کندی م  یاب یرا ارز  هابرکت صندوق  ادیسه: بن  .زند یدر صندوق بر  ااز هر طرح ریک درصد  سحاب الزام هست که  نامهآیین 

 . کندی م ی مال نی مأآنرا ت  باشند دهی رس ی انسجام منطق کی به

  رقابل یخود من و شما غ  یبرا    .میدر صندوق دار   ی تومان آورده مردم  ونیلی م  700بندان در شهرستان نهبندان    یمثال  در روستا

است روستا.  باور  نهبندان  خان   یدر  در  م  اردیلی م  کیشرف  در صندوق   ونیلی و ششصد  پول  مردم  ما که    .آوردند  هاتومان 

ثبت نشده   ییو در جا ستین افته یتشکل  رایز میدر روستا است وام بده یرسم  ری نهاد غ کی  تا یبه صندوق که ماه میتوانمی ن

  ن یمأت  ، برکت به نام صندوق  اد ی ند از بنشومی آن صندوق حاضر    ی امنا  ئتیه  نی است و فقط در روستا ثبت شده است بنابرا

  ی ول   د آوری ضامن م دهد و  به نام خودش میوام قرض الحسنه  میلیون    300  درخواست امنا   ئتیاز ه  نفر   کی  ی عن ی  شوند   ی مال

  . در روستا است  یاجتماع   یهاآن کار گروه   جه ینت  نی ا.  تا صندوق در جهت توسعه روستا عمل کند   د زیری وام را در صندوق م 

 .  ستیبه حضور ما ن یاز ین گر یو د  وجود دارد یانسجام اجتماع  ی عنیاتفاق افتاده  ن یروستا ا ک یدر  م ییگوی ما م  یوقت

در  .2 ، یاجتماع  ی هاگروه  یاعضا منابع مالی .1 : .شودمی  یمال  نیصندوق در چند محور تام
برکت   اد ی بن .3،  زند یدرصدش رو در صندوق بر  ک یسحاب الزام هست که از هر طرح نامهآیین 

 .کندی م  یمال  نیآنرا تام  ،باشند دهی رس ی انسجام منطق کیاگر به  کندی م ی ابیرا ارز  هاصندوق 

وام  ،  از محل آورده ماهانه مردم  ، آورده سحاب   درصد   ک یاز محل    صندوق که در آسمان شکل گرفته است  ی مرحله بعد  در 

  دهد ی مبه مردم    ییوام کارگشا  -1  کندمی و سه کار    شودمیانجام    یمال   نی تام  نیر یبرکت و از محل آورده خ  ادیبن  یمال   نیمأت

وام    د یجد  ی کسب و کارها  جادیا  ی برا  -3  دهند ی م کردیم،    جادی که قبال ما ا  ی توسعه کسب و کارها  یبرامتوسط    یهاوام   -2

 .  دده می
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توسعه کسب و  یمتوسط برا یهاوام - 2  دهدی به مردم م یی وام کارگشا - 1 کارکرد های صندوق: 
 . دهدی وام م د یجد  ی کسب و کارها جادیا  یبرا - 3  دهندی م م،یکرد جاد ی که قبال ما ا ی کارها

 

  ها وکارکسب  ی هاوام  ن ی ا  به مشکل برنخورد   د ی جد  یهاکسب و کار   جاد ی ا  ی پرداخت وام برا  یبرا   دفعهک یصندوق    نکه یا  یبرا

فالن محصول را   دیگلخانه مثال تول   کیکه بتواند  دبرسان  یت یدر صندوق افراد را به ظرف  اگر کسی . میدهمی را خودمان  دی جد

 یم.کنمی  یمال نی تام درصد  10 ا یدرصد    4از منابع با نرخ  ماوام را  ، کند جاد یا

اطالع دارد   سکیبازده و ر از شودمی با شغل مواجه  یوقت نی کارآفر .ستیمسئول ضرر ن ولی  د دهمی آموزش الزم را   صندوق

که با    دیرس  یاگر فرد به نقطه اکه    است  نیفرد ا   ن یصندوق از ا  تیحما  .شودمی وکار اطالع دارد و وارد  و از طرح کسب

بتواند  دوباره  تول  مساعدت صندوق  نقطه  کند ی به  بازگشت  حت ،  د  و  او حما  اد یبن  ی صندوق  از    ی بعض  ی ول   کندی م  ت یبرکت 

 .  دنشوی و صندوق خارج م  اد یبن ت یاز حما خورند و یشکست م یبعد از مدت وکار کسب

به    ها که صندوق   ی تا زمان  کنندنظارت می   لگر ی و تسه  ی مجر،  کندمی   دا یادامه پ  هاصندوق   ی مال  نی با تأم  یی زااشتغال   ند یفرا

مردم    یمشارکت اجتماع   -1 :میکرد   جاد ی که ما ا  ییهاکار نهاد   ی نجایتا ا   .بمانند   هادر روستا   ی تشکل و نهاد رسم   کیعنوان 

به ما ندارد و کم کم    ی ازین  گر یاست که د   ی صندوق  -3کردند و  جاد یاست که مردم ا  یتوسعه تخصص   ی هاگروه  - 2است و  

آفتاب فعال  ن یی کشند و آی روستا کنار م   یو اقتصاد  ی خودشان را از حدود اجتماع  یو مجر  لگریتسه   ن یند به اشومی نامه 

 . ردگیمی صورت  یتعاون  یهاشرکت ، هاصورت که حول صندوق و افراد توانمند در روستا 

  ها آن برکت از    اد یبن  ، کند  جاد ی ا  یتعاون   ی هاشرکت  جاد یا  یرا برا   ییهاتیتوانمند باشد و بتواند ظرف  هاروستا که  ی در صورت 

تام  کندی م  تیحما تا آن    دهدی انجام م   التیتسه  صورتبه چه به صورت مشارکت و چه  ،  تومان  ارد ی لیم  10تا    یمال   نی و 

هم با    یساز   استاندارد  . اشتغال کامل شود  رهی تا زنج  ردیوار پشت طرح سحاب و آسمان را بگ  رهیها به صورت زنجشرکت

م   ی هامدل برا  ردیگی مهتاب صورت  برا  یطراح   ییهااستاندارد وکار  کسب هر    یکه  که  است  استفاده    یشده  آموزش هم 

 .  شود می

است که مردم   یتوسعه تخصص  یهاگروه . 2  مردم یمشارکت اجتماع . 1:  نهادهای ایجاد شده در روستا
   .به ما ندارد  ی ازی ن گری است که د یصندوق.3  کردند جاد یا

 

  م یدار   لگریتسه  کی، روستا  14هر    یبه ازا  .ند دهمی کارها را انجام    نی وجود دارد که ا  هاگر درروستالیو تسه  ینفر مجر  736

وارد  ،  ندبینمی و آموزش    ندشومی و مصاحبه    شودمی گرفته    ی و آزمون کتب  شوندی انتخاب م  کیکامال دموکرات  صورتبهکه  

ی  وکارکسبهر طرح    یو به ازا  کنندی م  یخدمت با ما همکار  دیخر   صورتبه و    تندروستاها هس  ی همه بوم،  ندشومی   هاروستا
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  ن یکه ا  هست  یمجر  هاآن سر    یباالند و  کنمی   افتیالزحمه در سحاب و آسمان و آفتاب حق   ندیند طبق فراکنمی که اجرا  

 .  ندکنمی  ی مال نیمأرا ت   هاگر لی تسه ،های مجر

  14هر   یند به ازادهمی کارها را انجام  نی وجود دارد که ا هاگر درروستالی و تسه ی نفر مجر 736
 .  ندشومی انتخاب  ک یکامال دموکرات صورت بهکه  میدار  لگر یتسه کی،  روستا

 

در آفتاب از    و  شودمی   قیتعم  ی اجتماع  یهات یفعال  رندگیمی شکل    هاگروه   ،ما هستند   ی حوزه بنگاه  شتریآفتاب ب  هاینامهن ییآ

بزرگتر را شکل  های  وکارکسببتوانند    یدر قالب تعاون   گریکه با همد  شوندی م  بیمردم ترغ   هادر بنگاه   . شودمی   ت یحما  هابنگاه

کشک    یند گروه کنمی جمع    ر یش  یگروه   شهیدر سرب  و مثال   کندی م   یآورجمع   ریداشته باشد ش  نیشنفر ما  کیبدهند مثال  اگر  

 .  هستند ی شرکت تعاون هااین ند و کنمی درست   گری و محصوالت د

 ؟  دیدانی : فرق گروه و بنگاه را شما خودتان در چه م   یمسکن  یآقا

مثال     ردیگی روستا باشد شکل م  لیپتانس  ا ی  تیظرف  ا ید چالش روستا باشد  توانمی هسته در روستا که    کیتوسعه با    یهاگروه 

الزاما  موضوع    رد یگی چالش در روستا شکل م   ک یحول    شان ی هات یگروه فعال  ن یا .  گروه زنان روستا مثال  گروه نخبگان روستا 

  ی هات یرا آموزش بدهند و عمدتا فعال  ی هابچه  ا ی روستا را درست کنند    ی هابروند جاده   هااین مثال  چه بسا    ستیمطرح ن  ی اقتصاد

ند  توانمی که    میبینمی   ی مشارکت اقتصاد  ک یروستا را آماده    نی ما ا   ی اجتماع  یهات یفعال  قیو پس از تعم  انجام دهند  ی اجتماع

کرده اند و    نی را تمر ی اجتماع  تیموضوع فعال  ک یبا هم    بال ق  ها این که    چرا  .هم با هم تعامل کنند   ی محور اقتصاد  کیحول 

   . شده است یابیکرده و ارزش ی را ط ند یفرآ  ک ی نیا
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 13ی آقای مسکن

بنده    . بگیرد  شکل   هم   کار   و  شود   دنبال   ها آن کنیم و    عملیاتی مباحث را    که   رفتیم  سمتی  به   یهادوشنبه   جلسه   پنجمین   در   

  .دارم   سوال   که اینجا هستند دو   ناطقی   آقای  و   نجفی   آقای   و  جمشیدی   دکتر   آقایان ،  ی محترم تعاونهاهمین جا از مدیر کل 

مسائل و مشکالتی که در این نوع  ما قبال تعاونی اعتبار داشتیم ولی بعد از  .  بزنیم   اعتبار  آقای زریباف فرمودند ما باید تعاونی

ایجاد شد  تعاونی ،  تعاونی  اعتبارهادر حال حاضر  اعتبار   داریم   شغلی   گروه  ی  تعاونی    اعتبار   یهاتعاونی   یا  رانانتاکسی   مثال 

قانونی  رند آیا از نظر  گیمی های شغلی کسانی است که حقوق  با توجه به اینکه منظور از گروه   حال  . مسکن  کارمندان بانک

 تسهیالت بدهیم؟  هاآن کنیم و به  بندیرا طبقه  هاآن  و  بگیریم اعتبار  تعاونی  گروه یک را  ممکن است که روستاییان 

در حال  ،  شد جادیا  ینوع تعاون ن یکه در ا یبعد از مسائل و مشکالت  ی ول م یاعتبار داشت ی تعاون ما قبال 
   میدار  ی اعتبار گروه شغل ی های حاضر تعاون

 

تعاونی بزرگ مقیاس را جمع کردیم و    50  نزدیک ،  در یک جلسه ای که با حضور آقای عبدالملکی ،  گزارشی بدهممن یک  

  تومان   میلیارد   هزار   5  تا   ها آن ،  الحسنه  قرض   بانک  مثل   شود   ایجاد   ها تعاونی   ویژه   بانک تعاونی   یک   اگر   تعهد کردند   هااین 

 .  آورندمی  سرمایه

تعاونی   مثال  داریم که  تعاون  این صندوق ضمانتهاما االن صندوق ضمانت  از  اخذ وام دچار مشکل هستند  برای    ، یی که 

همانطور    بزنیم  هاتعاونی   برای  الحسنه   قرض   بانک  یک اینکه   داریم:   بحث   دو  ما   . وام بگیرند  توانند رند تا بگیمی ضمانت نامه  

  مرکزی   بانک  با  مذاکرات  هم  ما  و  ریمآومی   سرمایه  تومان  میلیارد   هزار  5  تا  برای این کار  شدند و گفتند   جمع  هاکه تعاونی 

  از  را  تعاون   توسعه  بانک  بیایید  که  دادند  پیشنهادی   ولی   کنیم  کاری  چنین   هم   توانیمنمی   است و  ممنوع  گفتند  کردیم  شروع

   .کنیممی  تسهیل هم  ما را کار  اینو  و تبدیل ماهیت کنید  کنید واگذار  ها مردم و تعاونی  به دولت

  یممنوع است ول ولی از نظر بانک مرکزی  میبزن ها ی تعاون ی بانک قرض الحسنه برا ما باید
  ل یو تبد  دی واگذار کن های به مردم و تعاون بانک توسعه تعاون را از دولت  د ییا یکه ب ادند د  یشنهادیپ

 م.یکنی م  لیکار را ما هم تسه نی و ا د یکن تیماه

 

جاست که اگر ما بخواهیم  ولی سوال این   . دست ماستبه  اعتبار با هماهنگی بانک مرکزی    ها مجوز تعاونی   اینکه   دوم   نکته

 یم؟توانمی تعاونی اعتبار روستاییان بزنیم آیا از لحاظ قانونی 

 
 معاونت محترم امور تعاون  13
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 مدیر کل تعاونی های خدماتی معاونت امور تعاون ، جناب دکتر نجفی

آمد    وجود   به  پیش   سال   چندین   در   ی اعتبار هاتعاونی   در   که  مشکالتی   بخاطر   اعتبار   و  پول   شورای   به دستورالعمل   توجه   با 

تعاونی  تأسیس دارد هامتاسفانه فقط  امکان  اعتبار گروهی شغلی  بر اصالح دستورالعمل  ما .  ی  را مبنی    بانک  به   پیشنهادی 

ی  هاارتباط با تعاونی   در   اعتبار   و  پول   شورای   دستورالعمل   و   جمهوری کمک بفرمایید   ریاست  نهاد   در   هم  شما   دادیم و اگر   مرکزی

هم بحث سرمایه    سرمایه مردمی در روستاها را تضمین کرد و  توانمی پذیر است و هم  امکان شود این    اصالح  پول و اعتبار

موجب کاهش نقدینگی و تورم در کشور    ا  مدیریت کرد که نهایت  شود می راحتی  ه را ب  ها و حجم نقدینگی روستا   ها اجتماعی روستا 

   .شود می

  جلو  را  خانگی   مشاغل و روستایی  اشتغال که بحث گرفتیم هدف 1401  در را  روستا  هزار اینکه ما دوم  : سوالآقای مسکنی

  های تعاونی   ببریم یعنی  جلو  باهم   پوشانی دارد رابکنیم تا مواردی که هم   مشارکت  توانیممی  هم  برکت  البته ما بابنیاد  ببریم

 .  روستایی را در این هزار روستا احیا کنیم

و    انجام شود چون ناپایدار است   از اشتغال است زیرا اگر اشتغال   بهتر   بگذارید   خودکفایی   در  را  هدف   شما   : اگر آقای زریباف

 .  مقاومت کند  هاالزاماتی دارد و باید به سطحی برسد که در مقابل تکانه  خودکفایی اما کندمی  سقوط  خودکفایی ندارد دوباره 

به دوستان اندیشکده    را   نویس اولیه آن دستورالعمل پیش    نجفی   دکتر   آقای ،  برای اینکه جمع بندی کنیم:  آقای مسکنی

  آماده  نویسیپیش   نسبت به اینکه چه پیشنهاداتی داریم یک  گیری از کارشناسان حوزه تعاونو دوستان اندیشکده با بهره  بدهند 

آقای ،  کار  وزیر   امضای   با   کنند به  اجتماعی  رفاه    با بسته   رابطه  در   را  هاپیشنهاد   این   ما   بدهیم که  خاندوزی  دکتر   تعاون و 

 .  نویس را ببینند باف پیش زری آقای ، قبلش حتما  و  داریم در زمینه بحث روستایی  مقاومتی  اقتصاد و  خودکفایی

بلکه ما در حوزه مصرف و حوزه تولید هم روستا باید به یک سطح  ،  : مشکل ما فقط در حوزه تأمین مالی نیستآقای زریباف

یعنی ما برای احیاء باید    . نرود از مغازه لبنیاتی در شهر بخرد  را  دوغ   و   شیر   و   ماست روستایی    خودکفایی حداقلی برسد یعنی 

 .  همه ابعاد را در روستا ببنیم و فقط مسئله مالی نیست

ام و یک سامانه  با توجه به تجربه ای که در بنیاد برکت هم وجود دارد چون من سامانه بنیاد برکت را دیده   :آقای مسکنی

یم با محوریت این هزار تا روستا این چرخه تجربی را انجام  توانمی را دارند و ما    هاپروژه   پیگیری و دنبال کردن ی  خوب برا 

 .  شود  ایجاد  روستایی  تعاون روستا یا  احیا  بهره نماند در اندیشکده میزحال برای اینکه روستا هم بی  . دهیم

 ؟ چگونه است  ها: پراکندگی روستا دکتر زریباف

در ضلع غرب و شمال غرب    1405درصد روستاها تا سال    88ای که آقای جعفر زاده ارائه دادند که  : این نقشه آقای مسکنی

  یکی و  شرق   جنوب  در  یکی  باشند می   پهنه   چند   در کهداریم    کشور   در  محروم  شهرستان  130 ما .  رد درست استگیمی شکل  

 . کندمی نه استان را درگیر  تقریبا  که است کشور  غرب  جنوب  سمت به غربی شمال در   یکی و  پهنه مرکزی است
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  به   و  شهرستان است  130شهر از مناطق محروم و جزو آن  شروع کنیم که خود فریدون   اصفهان  شهرفریدون   قسمت  اگر ما

اوز و گراش و  ،  شیراز  جنوب   و   لرستان و آن قسمت اصفهان ،  ایالم،  خوزستان  سمت   به  هم   پایین   از  آییم می   کرمانشاه   سمت

و بیشتر بحث    شودمی درگیر این کار    استان  هزار تا روستا در این نه  .بوشهر  تا پارسیان و  هرمزگان  سمت  به  الر و المرد و مهر

،  درمان  و  بهداشت.  2،  زیرساخت  و  عمران.  1ایم:  پنج عرصه را دیده ،  ما برای پیشرفت و توسعه روستایی.  دباشمی اقتصاد روستا  

اشتغال    و  اقتصاد   بسته  فقط   کردم  عرض   من  که  بحثی  این   .است  اشتغال   و  اقتصاد   بحث.  5  و   اجتماعی.  4،  فرهنگ  و   آموزش.  3

   .است آن 

بهداشت و  .2، رساختیعمران و ز .1:    میا ده یپنج عرصه را د ، ییو توسعه روستا  شرفتیپ  یما برا
 بحث اقتصاد و اشتغال  . 5 یاجتماع  .4، آموزش و فرهنگ . 3  ،درمان

 

و اال در هر    شودمی : اگر ستادی ایجاد شود که این پنج بسته با هم دیده شوند در منابع صرفه جویی  آقای دکتر زریباف

 .  جدا نیست غیره زیرا اشتغال از عمران و زیرساخت و شود می بخش سیستم ناقصی ارائه 

اگر بخواهم صادقانه عرض کنم چون من    . ما هر پنج عرصه را باهم باید جلو ببریم  ،فرماییدشما درست می   :آقای مسکنی 

بحث اقتصاد و اشتغال مردمی است و اگر در موضوعات    ، شودمی مربوط    معاون تعاون هستم آن چیزی که به من مستقیما  

ولویت دادند و شعار سال تولید و اشتغال  همچنین با توجه به اینکه رهبری اقتصاد را ا  .دیگر کار کنم شاید به من خرده بگیرند

م و  یکرد   شروع  هادر زمینه روستا  شهرستان  47  با  ام  .یمکنمی اجرا    نمونه  صورتبه است ما این هزار تا روستا را    بنیان   و دانش

   . آن را تا هزار روستا رساندیم

یعنی ما طیوف    . چون این نوار پهنه زاگرس است،  گرفتیمو اینکه چرا ما این نوار را    ی مختلف ایران را درآوردمهابندی من پهنه 

از لر احمد ستاره تا لر شیراز و بوشهر و هرمزگان و اصفهان و خوزستان همه در این پهنه  ،  مختلف فکری قوم لر را داریم 

ن و بلوچستان  هستند این پهنه هم آب دارد هم گردشگری دارد هم مرتع و دام دارد ولی در عین حال فقیر است و مثل سیستا

تسهیلگران    یی به نام تعاونی هافلذا ما االن داریم تعاونی   است  فرهنگی   نیست که بیابان برهوت باشد و مشکل اصلی آن هویت 

آسمان بنیاد    مدل   ی هاجهادی و فعالیت  ی هاگروه   تسهیلگری   ی هاکه در آن فعالیت   یمکنمی را تقویت    بوده است   که قبال  

   . انجام شود ها اد برکت در راستای توسعه مردمی و اجتماعی روستا تسهیلگری بنی برکت و مدل

که استان ایالمی که اصال سینما ندارد    شودمی ولی صادقانه اش این است که ما اگر چهار بعد دیگر را نبینیم نتیجه اش این  

 ؟شودمی شما باورتان  .ایالم استیم چرا باالترین نرخ آمار خودسوزی زنان در ایران مربوط به استان گویمی بعد ما 
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کیلیومتر    160جزیره ای که تقریبا  ،  ما به قشم رفته بودیم حدود شصت و خورده ای روستا را بررسی کردیم،  : بلهدکتر زریباف

آب    هاآن کیلومتر وسعت دارد فقط یک درمانگاه دارد یا اینکه با وجود اینکه در کنار دریا هستند تقریبا نیمی از    50 در عرض

   . آشامیدنی ندارند

همکاران    است  که چند سال  هست   مصرف  و  توزیع  و  تولید  هایی که گذاشتیم تعریف چرخه: ما یکی از سیاستجناب مسکنی 

  تعاونی ، کارمندان دولت، فرهنگیان مصرف تعاونی مثال   ند،کن  ایجاد  تعاون بخش  در  مصرف  واحد شبکه ند که کنمی ما تالش 

  3500شعبه و    5000  بزرگ در بخش تعاون داریم که  مصرف  پنج نوع تعاونی  که ما   کارگران   مصرف تعاونی  ،  سپه  مصرف 

بیایند و    هاکردیم که این تعاونی   تالش  ماهاین پنج   در  د و ماباشمی تعاونی هستند که یک شبکه مویرگی پخش در کل کشور  

توزیع را انجام دهیم تا االن موفق نشدیم چون مشکل فرهنگی تعارض منافع وجود  ،  با یک برند واحد و با یک شبکه واحد

   .دارد 

هستند که  یتعاون  3500شعبه و  5000 که م یمصرف بزرگ در بخش تعاون دار ی پنج نوع تعاون ما
 .دباشمی پخش در کل کشور  ی رگیشبکه مو کی

 

ند مصرف شود  کنمی کنیم که در این هزار روستا وقتی تولید   ایجاد مصرف را و توزیع و شبکه بین تولید  اینکه ما چگونه حال

هد  خوامی که    داشت  عناب   درخت  4  یک فرد روستایی   را تأمین کنیم مثال   هااین و اینکه چگونه شبکه حمل و نقل و لجستیکی  

یم این بار را بدست  توانمی   ما چگونه،  تای آن را با ارزش افزوده توی شهر بفروشدیکی را خودش و فامیل مصرف کنند و سه  

   . مشتری برسانیم

ند و  شومی محور بازاریابی و انتقال کاال از روستا  ها این ی تعاونی توزیعی را تقویت کنید و ها: شما باید شرکت دکتر زریباف

 .  این شدنی است

درصد مسافر کشور در بخش    70  مثال    . تعاون داریم ولی نکته مهم لجستیک این کار استما این شبکه را در    : آقای مسکنی

درصد حمل و نقل دریایی ما در بخش تعاون است   95  .درصد بار کشور هم در بخش تعاون است 30و    شود می تعاون جابجا  

بین آن روستا تعاون و تعاونی تولیدی و بین  ی گردشگری که در بخش تعاون هستند ولی هیچ ارتباط منطقی  هایا مثال تعاونی 

   .در این هزار تا روستا این کار را انجام دهیم  نمونه صورتبه هیم خوامی وجود ندارد که ما  ها این شبکه 

که محصوالتش از قبیل نمک و فلفل و ادویه و    برتر   تعاونی نوید کاران برتر با برند   کردیممی   بازدید   مرکزی که   استان   از ما  

ی  هااز جمله کانادا و کشورهای اروپایی و توانسته با استاندارد  دارد صادرات کشور  15  هست و به هادر اکثر فروشگاه  باتحبو

روستایی را از زنان سرپرست    محصوالت ،  اگر یک تعاونی  حاضر بودند کهنفر عضو دارد و    32  این تعاونی  .رقابت کند   ها آن 

 بندی و توزیع کنند. بسته  راها ببرد، آن و برای آن آوری کند جمع  غیره  خانواده و 
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: ما در سفری که چند ماه پیش به قشم رفتیم جالب بود که یک تعاونی به نام مهرسازان بود که ما اولش فکر  آقای زریباف

توانسته  غیره    بدون کمک دولت و وام و  ها این گرچه اولش همینطور بوده و  ،  ندسازمی ی درب و داغون چوبی  هاکردیم لنج 

     .ند دانش بنیان باشند توانمی حمایت کنیم  ها و اگر ما بتوانیم از تعاونی  .کردند بودند به جایی برسند که لنج را صادر می 

  % 100  یعنی.  شودمی تعاون تولید  ی آمپول در کشور در بخش  هام تمامی این شیشه گویمی : من با افتخار  آقای مسکنی 

 .  شودمی تولید  ها توسط تعاونی 

 ند ؟  کنمی : پس چرا در اقتصاد کالن سهم تعاون را اینقدر کم و حدود سه درصد مطرح آقای زریباف

برسیمخوامی : من  آقای مسکنی به همین جا  آمار   . ستم  تعاون(این  برآورد سال    )سهم سه درصدی بخش    89بر اساس 

سهم  ،  صورت نمونه شماریهب  89سال    .مگویمی صورت شفاف جلوی دوربین  همن این مطلب را تحقیق شده و ب.  دباشمی

سهم بخش تعاون در کشور محاسبه نشده که ما با  ،  أثبت دیتا از مبد   صورت ه ببخش تعاون محاسبه شده است و هیچ وقت  

 .  تیم که بیایند محاسبه کنندای نوشمرکز آمار تفاهم نامه 

نمونه   صورت به که  دباشمی  89بخش تعاون( بر اساس برآورد سال  یآمار)سهم سه درصد   نیا
سهم بخش  ، أاز مبد  تایثبت د صورت به وقت  چی سهم بخش تعاون محاسبه شده است و ه، یشمار

 .استتعاون در کشور محاسبه نشده 

 

 .  معاون تعاون نسبت به تعاون تعصب دارد : خدا رو شکر که آقای زریباف

از حضار  سوال آسیب یکی  که:  محور  توسعه  و  هاصندوق   به  نسبت  شناسی  که   انجام  دنیا  در  صندوق  است  این    شده 

تمهیداتی در نظر    چه  سوال من اینست که شما.  شده   گرفته  نادیده   اجتماعی   در اقتصاد بازار هضم شده اند و ابعاد  هاصندوق 

 گرفتید که این آسیب وجود نداشته باشد؟ 

فهمم و در ادبیات اقتصادی  نمی   که صندوق در بازار هضم شده را اساسا  : با اینکه دکترای اقتصاد دارم این آقای جعفر زاده

  ب جل  هدف ما   یماه فرآیند چید  یک   صورت   در   ما   که  ایتوسعه   ادبیات   در   .نیست  مالی   مین أت  صرفا    صندوق  وظیفه   .هم ندیدم 

  اجتماعات   .اینکه بستر فرد شکل گرفت  از  و بعد  است  بستر  فرد   . نگذاشتیم  کنار  را  است و ما خانواده  روستا در  مردم  مشارکت

هم حذف    پس آن خانواده   کندمی   را   خانواده  معاش   تأمین  خانواده است و  سرپرست  و اینکه چون فرد   .رد گیمی   دیگر هم شکل

 . شودمی ن

  آن   از  دقیق  شناخت  بر   مبتنی  یشهاهسته   که  دهیم می   تشکیل  و برای آن گروه  است  مردم  مشارکت  جلب   هدفبنابراین  

  و   دارد   غیره  و  مالی   مین أت  کارکردهای  صندوق   و   گیرد می   شکل  صندوق   ها گروه   به   بخشی   و انسجام  تامین   برای   است   منطقه
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که مبنای    است  اجتماعی  اول  مرحله   در   که  باشند  داشته  مراودات  باهم  گروه  اعضای  ایست کهبهانه   که  کنید  تصور  را  نهاد   یک

 .  تعامل اقتصادی است

تأمین اعتبار است و    credit  .تفاوت زیادی در اقتصاد دارند   Financeبود و با مقوله    credit،  14موضوع گرامین بانک

،  ولی در مدل ما که تأمین مالی است  .شدندخورد تبدیل به بانک  گرامین بانک وقتی دید که تأمین اعتبار دارد شکست می 

  صندوق  مجموع  در داند.میو ریسک شکست پروژه رو هم   داند می فردی که آمده تأمین مالی بشود مفهوم ریسک و بازده را 

  من  از  ردپایی شدم خارج روستا از من برای اینکه وقتی روستا  در اجتماعی  نهاد  یک  به  دستیابی جهت برای ما  است ابزار  یک

 .  در روستا نماند

د و کارگشایی  دهمی و وام    کندمی و تأمین مالی    شود می بعد از یک مدتی بزرگ    باشند  هم  گرد   هااین   که  مبناست   اولین   صندوق 

  شرطی   به  میدهم  صندوق  به  میلیارد  یک  من  میگوید   زده  زنگ  بوشهر  خیری از  همین امروز   .هم ارزش است  هااین که    کندمی

بر مبنای صندوق    هااین و گرچه ما سازوکار آن را نداریم ولی چون    بریزد   روستا  صندوق   به  میلیارد  یک  هم   برکت  بنیاد  که

   . شودمی هم به دنبال آن جاری  ها است و این ارزش 

 مدیرکل تعاونی های توزیعی معاونت امور تعاون ، ناطقی دکتر

ما    .دیگر اجرا شده که در بحث پایدارسازی دچار مشکل بوده استی  های زیادی توسط بنیاد مستضعفان و مجموعه هاطرح

کوچک  ها  وکارکسب معموال هر چه    .توجه کنیمها  وکارکسبسازی  سازی و شبکه باید به موضوع تجمیع   هاوکارکسب در حوزه  

ماندگاری   این    شود می نیز کمتر    هاآن باشند  ماندگاری  افزایش  به  این موضوع  به    .کندمی کمک  ها  وکارکسب و  نکته دوم 

  اساس   بر   زیرا ماندگاری تولیدات در دنیا  است  برندسازی  بعدی  نکته  . بازاررسانی و بازارسازی و ایجاد بازارهای جدید است

اجتماعی است که تعاونی بهترین مدل برای این  و نکته بعدی مشارکت اقتصادی و    است  صادرات  بعد  نکته   .است  برندسازی 

 .  ستهاویژه در روستا همشارکت ب

 

 

 

 

 

 

 

 
مدیریت ،  گذاریبانکداری سرمایه ،  گذاری خرد سرمایه ،  بانکداری خرد :ای از خدمات بانکی شاملاست، که گونه  بنگالدشی بانکداریو   خدمات مالی شرکت 14

 . نمایدرا ارائه می وامو  گذاریسرمایه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%85
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 بندی پیوست دو: جمع
 

وقوع  دهد که تحوالت مختلفی در ابعاد متنوع جامعۀ روستایی به روند تغییرات جوامع روستایی کشور در دو دهۀ اخیر نشان می 

ماندکی و فقر مطلق شده است. اگر ارکان  و خارج شدن آنها از حالت عقب پیوسته که منجر به تغییر چهرۀ مناطق روستایی  

رسد که قسمت اعظم بهبود  های روستایی بدانیم، به نظر می جوامع روستایی را شامل انسان و تولیدات کشاورزی و زیرساخت 

ای که  گونه است. بهخ نداده های پیشرفت محسوسی رهای روستایی بوده و در سایر زمینه ایجاد شده صرفا در بعد زیرساخت

نیافتگی جوامع روستایی دارد.  های نظیر فقر و نرخ مهاجرت از روستا و درآمد سرانه و نظایر آن حکایت از عمق توسعه شاخص

ایجاد و گسترش موسسات مالی خرد گامی مهم در حرکت به سمت توسعۀ مناطق روستایی باشد.    رسد، همچنین به نظر می 

گذارد. اثرهای مثبت موسسات تامین مالی  ۀ این قبیل موسسات در شرق آسیا نیز بر این کارکرد صحه می ویژه که تجرببه

روستایی، نظیر گرامین بانک بنگالدش در کاهش فقر در جوامع روستایی، تسهیل دسترسی فقیرترین اقشار اجتماع به اعتبارات  

فراوانی برای سایر کشورها است. هرچند باید این نکته را    هایکوچک و نسبتا ارزان و جلب مشارکت جوامع روستایی درس 

در نظر داشت که در تحلیل عملکرد این قبیل موسسات الزم است شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مربوط نیز  

 لحاظ شود. 

 باشد:  با توجه به سخنان مطرح شده توسط سخنرانان جلسه، در موضوع تأمین مالی خرد روستایی چند مسئله حائز اهمیت می 

و همچنین در روستا نیز  کنیم.    ما در مسئله تأمین مالی خرد روستایی باید به نظامات کالن پولی و مالی کشور توجه -1

 نماییم.  اقتصادی را باهم لحاظ  های نظام ابعاد مختلف 

زیربنای هرگونه فعالیت  . این مهم  توجه به ابعاد فرهنگی روستا و ایجاد هویت باارزش روستایی است  دیگر   مسئله   -2

 .صادی و اجتماعی در روستا استاقت

نظام اس  -3 از  تعاونی   های تفاده  قالب  در  انفاقات  و  الحسنه  قرض  های  صندوق  جمله  از  اسالمی  مالی  های  تأمین 

کند. در این راستا همگرایی و همسویی نهادهای فعال  کمک شایانی به رفع مشکل تأمین مالی روستاییان می ،مالی

 تاییان در این حوزه باشد. تواند زمینه ساز رفع مشکالت روسزایی و تأمین مالی خرد روستایی می در زمینه اشتغال 
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 کنندگان : مشارکتسهپیوست 

 مدیر محترم اندیشکده تعاون  ، جناب آقای مسعود راییجی : نشستدبیر 

 سخنرانان: 

   . یجمهور استی ر ک یاستراتژ مرکز  ی معاون اقتصاد دکتر مهدی زریباف: -

 .  برکت  ادیبن محور  توسعه اشتغال اجتماع ری مد :جعفر زادهدکتر  -

های خدماتی، جناب آقای نجفی، مدیر کل  جناب آقای ناطقی، مدیر کل تعاونی همچنین در این نشست تخصصی،   -

های توزیعی، جناب آقای جمشیدی مدیر کل تات، جناب آقای ابراهیم نژاد، مدیر عامل مرکز نوآوری و توسعه  تعاونی 

ی از معاونین  های مجلس نیز حضور داشتند و جمع تعاون، جناب آقای علی حسینی، مسئول میز تعاون مرکز پژوهش 

   برخط در جلسه حضور یافتند.  صورتبه ها نیز برای اولین بار تعاون استان 

 

 منابع و مآخذ 
 

، صص  57پژوهشی اقتصاد اسالمی، سال پانزدهم، شماره    –(. تحلیل الگوی اقتصادی آیت اهلل شاه آبادی، فصلنامه علمی  1394یوسفی، علی )

112-  87. 
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)تعاونی اعتبار روستایی( تأمین مالی خرد روستایی  یالگو  
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