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 طرحمو بر اساس مباحث  تعاون شکدهیانددپارتمان حقوقی  گزارش توسط نیا

ر بخش سند هفتم توسعه )بررسی سند هفتم د"با عنوان  ی علمینشست در  شده

ه مدت قریب ب 1401تیر  20 خیدر تاردر سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور  "تعاون(

ترم امور معاون مح و همچنینو خبرگان حوزه تعاون  دیحضور اسات باساعت  3به 

 .دیردگ برگزاری مسکن یجناب آقا وزارت تعاون، راه و رفاه اجتماعی تعاون

د با توجه فرصت محدود تا تدوین سیاست ها و موا علت شکل گیری نشست:

نده است و یت بخش تعاون که تاکنون مغفول ماقانونی برنامه هفتم توسعه و اهم

ده تعاون اقدام فاصله زیادی تا اهداف ترسیم شده در اسناد باالدستی دارد، اندیشک

به برگزاری نشست هم اندیشی جهت ایجاد ظرفیت های مناسب برای بخش 

دان این حوزه نظرات اندیشمنتعاون و تعاونی ها در برنامه هفتم توسعه کرد و از 

 مند گردید.بهره
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 بیان مساله

خُرد را جمع  یهاهیاقتصاد ما؛ سرما یهستند برا یمطلوب یدهیپد اریبس هایدارم... تعاون هایبه تعاون یادیبنده اعتقاد ز"

 کیکرد، در  یسازرا شبکه هایتعاون نیبعد اگر بشود ا کنند؛یم جادیاشتغالِ فراوان ا کنند،یتکِ افراد را توانمند متک کنند،یم

محترم  ریدنبال کنند. وز دیرا با هایتعاون نیبرکات دارد؛ ا یلی. خدیآیبه وجود م یمیعظ یهامجموعه کیجمع کرد،  یاشبکه

 "1.دیبرطرف کن ها،یرا که ذکر کردند در مورد تعاون یمشکالت نیو ا دیرا دنبال کن هایتعاون یمسئله تی حتماً با جد  

برنامه ششم توسعه بر  یجرااهمه  نیبا ا شوند؛ینقشه راه توسعه کشور محسوب م نیترکشور، مهم یاتوسعه یاسناد باالدست

نامه هفتم توسعه و بر بیو تصو نیتدو ندیعقب افتادن فرآ یعنی نیشد و ا دیسال تمد کی یبرا 1401بودجه  حهیاساس ال

 نیدر تدو عینسبت به تسر مجلس ندگانیخود با نما ریاخ دارید در یشد رهبر ببمساله س نیناظر بر آن. هم یکل یهااستیس

 .برنامه هفتم توسعه کشور تذکر دهند

 کردیدر رو یراتییو الزم تغ درصد بوده است35شده بعد از انقالب کمتر از  نیبرنامه توسعه تدو 6شدن  ییدرصد اجرا متاسفانه

فراوان بر  داتیا وجود تاکبنبوده و  یمساله مستثن نیاست که از ا ییاز بخش ها زیشود. بخش تعاون ن جادیبرنامه ها ا نیتدو

ا اهداف و چشم تحقق آن ب زانیم ،یقانون اساس 44اصل  یکل یها استیهمچون س ییها استیبخش و ابالغ س نیتوسعه ا

  .دارد یادیشده فاصله ز میترس یاندازها

و احصاء نظام مسائل کشور  نیدوت ؛یپنج ساله قبل یهابرنامه یسشنا بیکشور؛ آس یآت یهاراهبرد ینظر یهاانیبه بن ینگاه

  .الزم است یسند مهم باالدست نیا نیمسئول در تدو یهاهمه دستگاه یو هماهنگ یو همه جانبه نگر

ود که همین اتفاق در از آن جایی که مساله تعاون و تعاونی ها در سند تحول دولت مردمی کمرنگ است، نگرانی این می ر

اشیه زنی بر برنامه حرویکرد اول  برنامه هفتم اتخاذ کرد: رویکرد می توان در مواجهه با رنامه هفتم توسعه نیز تکرار شود. چندب

ه داشته ها را حفظ کهای پیشین. یعنی برنامه های اول تا ششم و نقاط ضعف و قوت آن ها را بررسی کنیم و تالش کنیم 

 ، رویکرد حداقلی میتواند باشد. ت لفظ تعاونی و برنامه عقبگرد نداشته باشیم که این رویکردکنیم. در برنامه هفتم حداقل در جه

صل در برنامه هفتم به رویکرد دوم که جدی تر و قابل تامل تر است، این است که به دنبال این باشیم که یک بخش یا سرف

نامه کنیم. این رویکرد را پیگیری کرده و وارد بر عنوان تعاون و مردمی سازی اختصاص دهیم و تالش کنیم دغدغه های خود

قسیم میکند، میتوان تحتما موثرتر خواهد بود. برای تحقق این هدف از پشتوانه قانون اساسی که اقتصاد را به سه بخش 

 استمداد کرد.

م نگیرد و تعاون را به جارویکرد سوم رویکرد فرابخشی به سند توسعه است. به این معنا که تمرکز فقط در موضوع تعاونی ان

فع مشارکت است را ندر صحنه اجتماعی می شود و به  معنای اعم آن دنبال کنیم و گلوگاه هایی که باعث مشارکت مردمی

 برد.بارتقا دهیم. مثال الگوی تامین مالی می تواند به شکلی طراحی شود که مشارکت مردمی را باالتر 

عاون را در قالب یک مسئله ث مسئله محور شدن برنامه هفتم است. اگر بتوانیم بحث تبر بح نکته بعد تاکید مقام معظم رهبری

با وجود تاکیدات  44لی اصل تبیین کنیم و در سند بگنجانیم، اتفاق خوبی را رقم زده ایم؛ مثال عدم اجرایی شدن سیاستهای ک

 شد. و قابل پیگیری می با رهبری میتواند یک مسئله کلی باشد که بر فضاهای توسعه ای کشور حاکم است

                                                           
 28/8/1398 یو فعاالن اقتصاد نانیکارآفر دکنندگان،یاز تول یجمع داریدر د اناتیب  1
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توسعه و توسعه بخش  یه هابرنام نهیدر زم یبه ارائه مباحث ی و حجارزادهخیش ،یدریح ،یالهوت ،یزدانی انینشست آقا نیا در

 بیان کردند.را  شاننقطه نظرات آقای مسکنیو  پرداختندتعاون 
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 گزینه های سیاستی

  یانسان محور ژهیبه و یتعاون یاصول و ارزش ها و یاجتماع یتوجه به کارکردها -

 دست اندرکار کشور نیسئولم نیبخش تعاون در اقتصاد ب یدرصد 25به سهم  افتنیدست  یبرا یاتفاق نظر و اعتقاد کاف -

 اهداف شبردیپ یواحد برا استیدر بخش تعاون و اتخاذ س ییصدا کی -

 خاص یه معناب یتعاون یدرصد برا 70عام و  یبه معنا ینتعاو یو توان برا یدرصد انرژ 30اختصاص حداقل -

 ها یبه واگذار دنیخشببخش تعاون و تحقق  نیقوان یاجرا یریگیو مقننه جهت پ هیخارج از قوه مجر ینظارت نهاد -

 یدولت یا و سازمانهاو موظف کردن وزارتخانه ه یو صنف یعلم یانجمن ها تیدر برنامه جهت تقو یماده ا فیتعر -

  ها و برنامه ها استیس نینظرات انجمن ها در تدو افتیت درجه

  ها یاز واگذار یدرآمد ناش ماندهیباق یبخش تعاون برا یاختصاص حساب قابل برگشت برا -

 ها لیانسها و پت تیبر اساس اولو یو استان یها در سطوح مل یتعاون یموظف کردن دولت به سامانده -

 یگذار هیو صندوق ضمانت سرما سهم بانک توسعه تعاون شیافزا -

 هاو سمن یلمع یتشکل ها ان،یو دانش بن دینوع جد یها یبر توسعه تعاون دیاقتصاد با تاک یساز یمردم -

 یو اقتصاد یلت اجتماعتوسعه عدا یدر راستا هایتعاون تیاز ظرف یریاشتغال مولد با بهره گ جادیو ا ینیکارآفر -

 ها یدر تعاون یخرد مردم یها هیسرما عیتجم قیاز طر اشتغالزا یدیتول یطرحها یاجرا -

 یو عموم یخصوص ،یتعاون یمشارکت دادن بخشها قیاز طر یتمام با واگذار مهین یعمران یطرح ها فیتکل نییتع -

 10و بند  یقاومتاقتصاد م یکل یاستهایس 18و  17، 16 یبندها تی)با رعا یانتفاع یعمران یدر طرحها یردولتیغ

 (مصرف یاصالح الگو یکل یاستهایس

 یدر هر بندِ قانون مرتبط با بخش تعاون یاصل یمتول نییتع -

  ها یدولت در امور تعاون یعدم دخالت و مانع تراش -

 کشور ریفروش ذخا یبه جا اتیمال قیمخارج دولت از طر نیتام -

 یگرنظارت و مطالبه ،یریگمی: تصمیاستیمشارکت مردم در سطوح مختلف س -

 ش تعاوناز استحاله بخ یریموجود و جلوگ یها یمردم نهاد و تعاون یتشکل ها یتعداد واقع نییتع -

ها )نسبت وزارت تعاون و اتاق بخش ریروابط آن با سا یو الگو یبخش مردم ینیو تقن یاستیکردن منطق سمشخص -

 (گریکدیها با  یتعاون و تعاون

 نیوزارت علوم به تدو هدفمند؛ موظف کردن وزارت آموزش و پرورش ومشارکت آگاهانه و  یجامعه برا یآموزش عموم -

 یمرتبط با مشارکت مردم یهاکتب و رشته

 بخش نیو اهداف ا تیبخش تعاون منطبق با ماه یو طراح یاستگذاریس -

 یاتاق تعاون مشابه اتاق بازرگان گاهیباالبردن جا -

 ... و یصاد مردماقت ،یمشابه آن مانند اقتصاد مقاومت میاز مفهوم اقتصاد تعاون و مفاه کسانی یعدم تلق -

 یگرید یدر فضا یو دولت یتعاون ،یخصوص یعدم ورود هر کدام از بخش ها -
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 یدر بخش تعاون یلزوم شبکه ساز -

 ها از بطن جامعه به صورت داوطلبانه یتعاون و تعاون شیبستر مناسب جهت رو جادیا -

 از شرکت ها یدر نوع خاص تیعضو یها و اجبار مردم برا یتعاون یبرا تیمحدود جادیعدم ا -
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 2دکتر علیقلی حیدری

 ارزیابی جایگاه تعاون در برنامه های توسعه قبل و پس از انقالب و ضرورت ارتقای آن در برنامه هفتم  

همه استفاده می کنیم.  ادامه از نظراتسعی میکنم مباحث را خالصه بگویم. محور بحث اول طرح مسئله را داشته باشم، در 

اون در برنامه هفتم مقایسه تطبیقی موضوع تعاون در شش برنامه قبل و شش برنامه پس از انقالب هست و جایگاهی که تع

ه جامع مدنظر بوده و تقریبا برنام 1316توسعه داشته باشد. در برنامه ریزی که قبل از انقالب شده به طور غیر رسمی از سال 

ساله بوده و  7ابتدا  تقریبا نوشتن برنامه میان مدت شروع شده که 1324به طور رسمی این کار شروع نشده است. از سال 

قرار گرفته که ابعاد مختلف  عنوان برنامه عمرانی بوده و بعد از انقالب، برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مدنظر

ساله بوده است. 5بعد از انقالب  ساله بوده و سه برنامه دیگر قبل از انقالب و برنامه های7توسعه را دربر می گیرد. دو برنامه 

ت، هم به معنای تشکل در اسناد باالدستی و سیاست های کالن تعاون هم به معنای عامه اش که یاوری و تعامل متقابل هس

ولویت بوده و در مواردی مواردی تشکل های رسمی احقوقی که در موارد متعدد، چه قبل و چه بعد از انقالب داشته ایم، در 

ی پایبند هستند که هم معنای عامه اش اولویت داشته است. تعاونی ها تشکل های حقوقی هستند که به اصول و ارزش های

عد ی هم دارند که این بارزش ها بعد اجتماعی این تشکل ها است. همه تشکل ها درکنار آن سود آوری اقتصادی، بعد اجتماع

عالوه بر بحث بهره  بنابراینباعث شده که این تشکلها از سایر زمینه هایی که موجود است، یک مقداری متفاوت باشند. 

 وری و سود آوری، باید کارکردهای اجتماعی به ویژه انسان محوری و اصول و ارزشهایی که درتعاون

 . است، مورد توجه قرار بگیرد

 میالب اسبرنامه قبل از انقال 6تعاون در 

نامه پیش بینی شده است. شروع شده که در آن تشکیل کمیسیون تعاون در سازمان بر 1334تا  1328اما اولین برنامه از سال 

، 14یها و همچنین ماده میلیون تومان برای مشارکت در سرمایه شرکت های تعاونی به صورت وام به تعاون 25که  2در ماده 

تا  35ما برنامه دوم که از سال معاف شده بودند. ا5بر و امثال آن و مالیات بر درآمد برای پرداخت حق ثبت و هزینه های تم

امه های قبل انقالب تقریبا بعد اجتماعی تعاون در اکثر برن -تعاونی به عنوان یکی از بخش های اجتماعی  7بوده در بند  41

 های صندوق و تولید هایتعاونی برای بودجه ریال یلیونم 400 هم آنجا ورد اشاره قرار گرفته است کهم -قالب بوده است 

 در تعاون حثب از اثری هیچ بوده، 51 تا 47 از و 46 تا 42 از تقریباً که چهارم و سوم برنامه در است. شده بینی توسعه پیش

 عنوان یک هم اینجا .ستا شده اشاره تعاونی به کمرنگ صورت به است 56 تا 52 که پنجم برنامه در نیست. برنامه تا دو این

 گرفته است.  قرار ظرن مد بیشتر تعاون آن بعد اجتماعی یعنی جوانان. امور و تعاون پیشاهنگی، بدنی، تربیت دارد: کلی

 جدی طور به بقیه هست، در تعاون از پایی رد که پنجم و اول ساله هفت برنامه جز به جمع بندی: پس

 تشکل معنای به تعاون -کردیم  اشاره ای که برنامه آن دو - ها ن برنامهدر آ مورد توجه قرار نگرفته است. تعاون

                                                           
 ایران  تعاون یانجمن علم رهیمد تیهئ سیرئ  2
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اول هم بیشترین  برنامه است. در مد نظر بوده تعاون اجتماعی آن بحث های عمدتا هابرنامه بقیه در و بوده نظر مورد حقوقی

همه  شده است. در بینی پیش هاتعاونی برای غیره و مالیاتی تسهیالتی، معافیت های هم از بعد و بعد ساختاری از هم توجه

 پنجم برنامه در خاص و معنای به تعاون بیشتر اول برنامه در اینکه آخر نکته بوده است. قالب اجتماعی کارکرد ها تقریبا برنامه

  شده است. متفاوت گیری جهت مقداری یک انقالب هم از بعد بوده است. توجه مورد عام معنای به تعاون هم

 میالب اساز انقال پس برنامه 6 تعاون در

 توسعه ششم برنامه هم 57 سال ونچ -فاصله افتاده است  قبلی های برنامه بین سال 12 یعنی بوده، 72 تا 68 برنامه اولین

 و روستایی و مسکن های ونیدر اینجا تعا دارد. توقف سال 12 تقریباً 68 تا -نشد  اجرا انقالب، به خاطر انقالب از قبل

  شده است. هتوج هم عام معنای به تعاون برنامه کالن های مشی خط 4 و 3 بند قرار گرفتند. در مدنظر یکشاورز

 تصمیم مجامع در اینکه عدب از تعاون بخش از هایی حمایت داشته، توقف سال یک تقریباً  بوده که 78 تا 74 دوم که برنامه در

 لیدیک های بحث به آمده است. در اعتبار و پول شورای عضویت هب تعاون اتاق رئیس باشند، شده است. داشته گیری حضور

 از که همه کوچک اقتصادی هایبنگاه از حمایت اشتغال و ایجاد محرومیت، و فقر کاهش اجتماعی، عدالت مانند تامین

 افزایش به آن ها برسیم.توانیم ب ها تعاونی طریق از گرفته که قرار توجه مورد برنامه این در انتظار می رفت، تعاون کارکردهای

 و ... . و منابع طبیعی بهینه از وری بهره بحث استفاده از و گرفته قرار توجه کشور هم مورد در ها تعاونی اقتصادی سهم

در برنامه  بندها ثراک در بخش خصوصی کنار در تعاونی بخش که غیره و دامی و یزراع دیتول یتعاون یاز تشکل ها حمایت

 وده است.ب توجه دوم مورد

 بخش کنار در مستقیم یرغ به طور هم مورد 40 و در شده اشاره تعاون بحث به مستقیم طور به موارد برخی در سوم برنامه در

 صنعتی های بنگاه واگذاری و اجاره بحث است. در داده اولویت تعاونی بخش و به خصوصی از بخش تعاونی اسم برده است

 و جمهور رئیس یاستنفتی، که به ر غیر صادرات توسعه عالی شورای در تعاون اتاق عضویت غیره و خدماتی و کشاورزی و

  نیفتاده است. تفاقا بعد از آن می بینیم که خیلی عمل عرصه در ولی شده گفته در این موارد اولویت است. اول معاون

 تعاون بخش برای مشخصی و منسجم های مسئولیت و وظایف بوده که ایبرنامه تنها بوده 87 تا 84 از که چهارم برنامه در

 در یفی برای دولت کهقانون برنامه چهارم، تکال 102 ماده در ویژه به شده بینی پیش تعاون بخش برای خاصی محورهای و

 مباحث و مدیریت ودبهب و وری، توسعه ارتقای بهره واحدهای تعاونی، از حمایت و گیری شکل جمله از مختلف های زمینه

 این که د، تصویب می کرددا می مجلس به و کردمی تهیه الیحه باید دولت از اجتماعی است، و اقتصادی بعد زا که مختلف

 و امکانات منابع، به ها عاونیت فرآیند دستیابی دهند. تسهیل انجام را کارها این بتوانند 84 از که است 83 سال ابتدای مصوبه

 است.  بوده چهارم برنامه در غیره و کار و بکس محیط بهبود و بازارها و نوین های فناوری

 پنجم برنامه 124 ماده اساس بر قبلی، برنامه به نسبت داشته توقف سال یک که بوده 94 تا 90 از که پنجم برنامه در اما

 حمایت داشته، بیشتری انسجام ها برنامه همه از تر جدی درصد، 25 به سهم آن ارتقای تعاون و بخش توسعه برای دولت

 و پنجم برنامه بوده، اجرایی های سیاست 44 اصل ابالغ از بعد چون ویژه به باالدستی، قوانین و قانونی بعد از بیشتر های
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 بعدهای بیش و کم هم گرفتند و قرار توجه مورد اقتصادی بعد کمی، بعد هم که بودند هایی برنامه ترین تقریبا قوی ششم

  کردند. بینی پیش تمقررا و قوانین بعد در تعاون اجتماعی

 بحث تکرار شده و ها حمایت های بحث هم تخفیف ها، های تبصره، هم بحث در ده ها ماده و هم باز توسعه ششم برنامه در

 تعاون اتاق رئیس ویتعض 15 ماده در و شده داده جایگاه تعاون به اشتغالزایی بعد در بیکاری درصدی نرخ دهم هشت کاهش

 است. اعتبار و پول شورای در

 را تری ویژه و هترب جایگاه یک می توانیم انقالب، از بعد اجتماعی اقتصادی و هایبرنامه با توجه بهجمع بندی: 

 یها حمایت شدند و برخوردار بهتری انسجام از ها برنامه .باشیم داشته انقالب از بعد تعاون برای

 زا قبل های برنامه در .شده است بینی پیش خوبی صورت به مقررات و قوانین در ها معافیت و اعتباری

 انقالب از بعد ولی داشته است،ن خاصی کردیم، اما جایگاه اشاره که با جزئیاتی شد برده نام از تعاون برنامه سه در فقط انقالب

ن این آ علت رفته است.گ قرار توجه مورد مشخص طور به اهداف این ششم و پنجم برنامه در و چهارم برنامه از بعد مخصوصا

 44 اصل سیاستهای بالغا با و بود شده قانونی دیده جایگاه این اساسی و سند چشم انداز، قانون 44 و 43 اصول در که است

 است، من از حدودم وقت چون باشند. داشته موضوع این به بهتری جایگاه ششم و پنجم برنامه بود شده باعث 84 سال در

 کارکرد به ویژه جهتو ضمن اصل این در دیده، میگذرم. تعاون برای بخش اشتغال بعد از خوبی جایگاه که 44و  43  اصل

 دولت از لوگیریج و جامعه اقشار درآمدی و کاهش شکاف اجتماعی عدالت در مهم آن نقش تعاون، به بخش زایی اشتغال

  است. شده پرداخته اقتصاد در ساالری

کامل و قرار دادن وسایل در اختیار  به منظور رسیدن به اشتغال همه یبرا کار امکانات و ایطرش تامین قانون اساسی: 43اصل

ه یا هر راه مشروع دیگر که نه همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهر

ای بزرگ مطلق لت به صورت یک کارفرمبه تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دو

 درآورد.

 تحلیل جایگاه تعاون در برنامه های توسعه کشور

اله، س پنج برنامه مخصوصاً شده، دیده خوب و قوی نسبتاً پشتیبان قوانین با که این وجود با متاسفانه

 کنم: می هاشار را دالیل از بعضی .بیاورد دست به را خودش جایگاه نتوانسته تعاون ولی در عمل

آن  که دهستن گیری تصمیم مرجع که است گانه سه تاثیرگذار قوای در مسئوالن برخی کافی اعتقاد عدم  .1

رهبری  معظم مقام پشتیبانی خصوصاً م -کالن پشتیبان  های سیاست کردن آن اجرایی و اعتقاد کافی برای عملیاتی

  سیاست های کالن را نداشتند.توجه به آن  برای کافی عنایت قوا در را نداشتند، مجریان -

 که شود تهیه ماه6 در بالفاصله توسعه بخش تعاون سند بود قرار 44 سیاستهای اجرایی اصل ابالغ از پس .2

 بینیپیش اعتباری و چون دولت دهم، بود دهم مجلس آخر ماهه سه شود. تهیه سند که کشید طول سال هشت تقریبا
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 سندی که برای توسعه تعاون پیش بینی شده، به هم اصالً  12 و 11 دولت در بود، قطعا به آن نپرداخته و نکرده

 است.  شده گرفته نادیده و نکرده توجهی

 قانونی الزامات وجود عدم به ویژه برای خصوصی سازی در کشور مشخص استراتژی نداشتن .3

 هاستسیا نآ که بوده از عواملی یکی هم دولتی غیر های و بخش ها شرکت واگذاری اولویت رعایت در

  نشده است. اجرایی

 برای ونیتعا در ها واگذاری از حاصل درآمد از درصد 3۰ بود شده بینی پیش اجرایی قانون 29 ماده در .4

 ساله هشت در دادند، انجام آقای دکتر خسروی و یزدانی دکتر آقای که تحقیقی .شود داده اختصاص فقرزدایی

 سیده است. نر هم درصد دهم یک به می دادند، حتی بند این هب شده، اعتباراتی که باید اجرا برنامه که

ز منابع اسهم بانک توسعه تعاون و موسسات اعتباری قانون برنامه پنجم توسعه کشور هم  124در ماده  .5

 درصد باید می شد که به نیم درصد هم نرسیده است.  15بانکی دولتی 

 رنگکم مشارکت ا و تشکالت افقی و عمودی و، عدم انسجام مشارکت اعضعدم وجود صدای واحد در بخش .6

  ست.ا بوده گذار که تاثیر بوده بحث یک هم عمودی هایتشکل درصد( در 20تا  15) هاتعاونی

توانیم در گرایش ها و زیرگرایش های مختلف که ب سیاست واحد و قابل دفاعی برای توسعه تعاونی ها .7

 های محیطی،  پتانسیل به هتوج دارند، کدام تعاونی در کدام گرایش با به طور قطع بگوییم تعاونی ها در اینجا اولویت

واقعی  ه که توسعهفرعی( وجود نداشته و عاملی بود گرایش 120 گرایش اصلی و 14این سیاست واحد برای توسعه )

 است. نیفتاده اتفاق در این بخش

 پیشرفته  کشورهای سایر که اربیتج و دارد ما کشور که هایی ظرفیت به توجه با درصد 2۵ رسیدن به سهم .8

 و توان ما این برسند، GDPدرصد  20 و درصد 18 به توانستند خاص تعاونی چند درصد، در 20درصد،  18 دارند،

دستی را اجرایی کند باید وجود بیاید که بتواند اسناد باالحمیت کافی بین همه مسئولین داریم، ولی  را ظرفیت

 تا به آن سهم برسیم.

 ات سیاستی بخش تعاونی برای برنامه هفتم توسعهپیشنهاد

 شود توجه جامعه باید بخش و کار مشارکتی در تعاونی آن یعنی روحیه عام معنای به تعاون در قانون برنامه توسعه هفتم هم 

درصد  3۰حداقل ما پیشنهادمان این استشود.  توجه تشکل و معنای خاص آن باید معنای هم از بعد تعاونی به و

 به تاکید چرا بگذارند. خاص تعاونی برای درصد ۷۰ و تعاونی عام برای هفتم برنامه در را توان و ژیانر

به  مشارکت که است این حقوقی هایتشکل دائمیِ مشارکت کار زیربنای چون داریم؟ مشارکت گروهی در جامعه عام معنای

 از یافته توسعه کشورهای اکثر که االن برسیم مشارکت از ای درجه آن به ما اگر کند. پیدا رشد جامعه سطح در واقعی معنای
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 شوند می آشنا مفاهیم این با دبستان حتی کودکی از افراد که رسیدند مشارکت چون به درصدی از فرهنگی بعد

 شت.آینده خواهد گذا در موفقیت آن ها و ماندگاری و حقوقی های تشکل در بسیاری تاثیر کنند که کار همدیگر با چگونه که

 که در برنامه پنجم و ششم بوده،  44 اصلیی اجرا ست هایایسقانون اساسی و  44 و 43هفتم، اصول  برنامه سند درتدوین

 .ردیگ قرار یارذگ قانون یمبناتکرار شود و 

 ا ت نشده پیش بینی مقننه و مجریه قوه دو از خارج نهادی که است این هم ها ایراد مهمترین از یکی

شخیص یا حداقل در مجمع ت اینکه پیشنهاد .نشده است عملیاتی و اجرایی هایاین سیاست چرا دکن نظارت

  شود. اجرایی و عملیاتی و شود پیگیری شود،نمی اجرایی سیاستها این اگر که شود دیده سازمان بازرسی کل کشور ساختاری

 مشخصی کار و ساز یک ت.نشده اس عملیاتی ولی بوده ها تعاونی با اولویت هاواگذاری در همواره ششم و پنجم برنامه در 

  شود. بینی پیش و غیر دولتی باید دولتی های شرکت برای واگذاری

 داده حسابی اختصاص به باید پول این ،3درصد 30 اختصاص به مربوط 44 اصل سیاستهای اجرای قانون 29 ماده 

 خوبی ظرفیت هم این کرد. استفاده از آن بعد بشود های سال نشده، هزینه سال آن اگر ،باشد برگشت قابل که شود

  تکرار شود. باید هفتم قانون در که است

 نی های یعنی تعاو .شود ها در سطوح ملی و استانی تعاونی ساماندهی به موظف دولت هفتم برنامه قانون در

فرصت  سال پنج یا هارچ شود، اندهیتعاونی های موجود سام و شوند تشکیل ها پتانسیل درصد براساس اولویتها و 100 جدید

 برسند، دست پیدا کنند.  ایدآن سهمی که ب تا به شوند تر قوی یا شوند منحل شوند؛ اگر باید ادغام شوند، داده شود تا درست

 اصل  ییاجرا یها استیدر چارچوب س افزایش سهم بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری

 .در کشور باشد فعالی هزار تعاون 100از  شیب یاعتبار ازین یکه پاسخگو ینحو به 44

 هفتم است در برنامه زملذا الدارد.  یبخش بستگ یو صنف یعلم یها انجمن تیبخش تعاون به حضور و فعال یاز مطالبه گر یبخش

و هم د اشنتا بتوانند زبان گویای بخش ب ودش ینیب شیپی و صنف یعلم یانجمن ها تیتقو یبرا یفیردتوسعه هم 

 مند گردند.بهره یو صنف یعلمی رات انجمن هانظها و برنامه ها از  استیس نیدر تدو شوند ظفمو یدولت یوزارتخانه ها و سازمانها

 پیشنهادات سیاستی انجمن به مجمع تشخیص

 آقای شده است. ارسال جعفری دادیم و به آقای دانش تشخیص مجمع به هفتم برنامه از طرف انجمن برای سیاست را چهار یا سه ما

 اسناد در را این موضوعات از تا سه دو گفته اند اما اند، ندیده میگویند یزدانی دکتر آقای گفته اند ما آن را دیده ایم. هم اردکانی ناظمی

 دادیم: پیشنهاد مشخصا موضوع را 4دیده ایم. ما 

 هانو سم یعلم یها تشکل ان،یش بنو دان دیجد عنو یهای بر توسعه تعاون دیاقتصاد با تاک یساز یمردم 

 یو اقتصاد یاعتوسعه عدالت اجتم یراستا در هایتعاون تیرفظاز  یریاشتغال مولد با بهره گ جادیو ا ینیکارآفر 

 ها یتعاون دری خرد مردم یها هیسرما عیتجم قیاشتغالزا از طر یدیتول یطرحها یجراا 

                                                           
 ییرزدابه منظور فق یمل ریفراگ یهایبه تعاون یحاصل از واگذار یاز درآمدها %3۰اختصاص   3
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 یردولتیغ یو عموم یخصوص ،یتعاون یبخشها مشارکت دادن قیاز طر یارذتمام با واگ مهین یعمران یها طرح یفتکل نییتع 

 یکل یاستهایس 10و بند  یاقتصاد مقاومت یکل یاستهایس 18و  17، 16 یبندها تیبا رعای )انتفاع یعمران یدر طرحها

 ف(مصر یح الگوالاص

 

 

 آقای مسکنی

یک  داریم، تعاون علمی نانجم 500 کشور تعاون. اگر در علمی انجمن و مدیرعامل تعاون معاونت ما در حیدری مشاور آقای از تشکر

 کنم.می تشکر که از مفاخر حوزه تعاون هستند و هستند عزیز حیدری آقای که دارد انجمن

 آقای یزدانی

 است. هفتم هبرنام کشور وسعهت ریزی برنامه در تعاون جایگاه ریزی برنامه به راجع حیدری دکتر فرمایشات پیرو داریم امروز که بحثی

 اساسی: قانون به پرداختن به این مساله برمیگردیم برای

 مروری بر قانون اساسی

 مقدمه قانون اساسی؛ اقتصاد وسیله است نه هدف

 یهانظام رگیاوست نه همچون د رشد و تکامل انیانسان در جر یازهایاصل، رفع ن ،یاقتصاد یادهایبن میدر تحک 

هت در مراحل رشد، ج نیاقتصاد خود هدف است و بد ،یکه در مکاتب ماد رایز ،ییسودجوتمرکز و تکاثر ثروت و  یاقتصاد

بهتر  یجز کارائ یانتظار لهیو از وس است لهیاقتصاد وس ماسالدر  یول شود؛یم یو فساد و تباه بیاقتصاد عامل تخر

 .داشت توانیدر راه وصول به هدف نم

 جهت  نیاست و بد یمتفاوت انسان یهاتیبروز خالق یمناسب برا نهیکردن زم فراهم یاسالم یبرنامه اقتصاد دگاهید نیا با

حرکت  جهت استمرار یضرور یازهایهمه افراد و رفع ن یکار برا جادیو متناسب و ا یامکانات مساو نیتأم

 است. یاو بر عهده حکومت اسالم یتکامل

 هدف. نه است وسیله صادنداده، بیان کرده اقت قرار هدف را اقتصاد و توسعه اساسی قانون 

 اساسی؛ هدف اصلی نظام: قسط و عدل، استقالل و همبستگی قانون دوم اصل

 به مانیا هیبر پا است ینظام ،یاسالم یجمهور: 

 .ر اودر برابر ام میتسل او و لزوم به عیو تشر تیحاکم ( و اختصاص االاهلل ) الاله کتای یخدا .1

 .نیقوان انیدر ب آن یادیبن و نقش یاله یوح .2
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 .خدا یسو به انسان یتکامل ریدر س آن سازنده و نقش معاد .3

 .عیو تشر خدا در خلقت عدل .4

 .اسالم انقالب در تداوم آن یاساس مستمر و نقش یو رهبر امامت .5

 او در برابر خدا، تیبا مسئول توام یو آزاد انسان یواال و ارزش کرامت .6

  ،نیاجمع همیعل اهلل سالم نیمعصوم و سنت کتاب بر اساس طیجامع الشرا یاجتهاد مستمر فقها - : الف راه از که

 ، آنها شبردیدر پ و تالش یبشر شرفتهیپ و تجارب و فنون از علوم استفاده - ب

  ،یریپذ و سلطه یگر و سلطه یکش و ستم یستمگر هر گونه ینف - ج

 کند. یم نیرا تأم یمل یهمبستگ و یو فرهنگ یو اجتماع یاقتصاد و یاسیس استقاللو  و عدل قسط

 و  یاسیس لاستقال عدل، و قسط نظام اصلی هدف کرده است. تشریح را نظام اهداف اساسی قانون دوم اصل در

 می ا مطالبیعمد نیست. بحث توسعه کدام اصال یعنی هیچ ملی. همبستگی ی و فرهنگ  و یو اجتماع یاقتصاد

 تعاون قرابت و نزدیکی دارد. مفهوم با که گویم

 قانون اساسی؛  سوم اصل

 امور  یخود را برا امکانات ، همهدوم مذکور در اصل اهداف به لین یبرا است موظف رانیا یاسالم یجمهور دولت

 :کار برد به ریز

 .یمظاهر فساد و تباه هیبا کل و مبارزه یو تقو مانیا بر اساس یاخالق لیرشد فضا یرامساعد ب طیمح جادیا -1

 .یو معنو یماد یها نهیزم ، در تمامهمه یبرا عادالنه امکانات جادیناروا و ا ضاتیرفع تبع -9

 ساختن و رفع فقر و برطرف رفاه جادیا جهت یط اسالمضواب بر طبق و عادالنه حیصح یاقتصاد یزیر یپ -12

 .مهیب میو تعم و بهداشت و کار و مسکن هیتغذ یها نهیدر زم تیمحروم هر نوع

 .نهایو مانند ا یو امور نظام یو کشاورز و صنعت و فنون در علوم ییخودکفا نیتأم  -13

 .مردم همه نیب یعموم و تعاون یاسالم یبرادر میو تحک توسعه -15

 

 مساعد محیط جادای کند. اقداماتی استقالل و همبستگی و عدل و قسط تامین شده برای موظف در اصل سوم دولت 

در قانون  باشد. هاخالق همرا با است مطرح اقتصاد اگر یعنیو تقوی،  ایمان بر اساس اخالقی رشد فضایل برای

 واضح ظام خیلینظام و هم در وظایف کلی ن اهداف نیست، بلکه ردپا داریم. هم در 44 و 43 اصل فقط یاساس

  آمده است.

 بیست و هشتم: اصل

 برگزیند.  نیست دیگران و حقوق عمومی و مصالح اسالم و مخالف است مایل بدان را که دارد شغلی حق هر کس 

 کار و شرایط به اشتغال افراد امکان همه برای، گوناگون مشاغل به نیاز جامعه با رعایت است موظف دولت 

 .ایجاد نماید احراز مشاغل را برای مساوی
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 در ها پولدار هک است ایجاد شود. واضح دارد پول و کسی که ندارد پول که کسی یعنی نباید رقابت بین مساوی 

  کند. حل اشتغال را برای مشکل می خواهد این 43اصل  2افتند. بند  می جلو رقابت

 چهل و سوم: اصل

 انیدر جر انسان یازهاین و برآوردن تیفقر و محروم کردن کن شهیرو  جامعه یاقتصاد استقالل نیتأم یبرا 

 :شود یاستوار م ریضوابط ز بر اساس رانیا یاسالم یاو، اقتصاد جمهور یرشد، با حفظ آزاد

 لیتشک یبرا الزم و امکانات و پرورش ، آموزش، درمان، بهداشت، پوشاک، خوراک: مسکنیاساس یازهاین نیتأم -1

 .همه یبرا خانواده

 همه اریکار در اخت لیوسا قرار دادنکامل و  اشتغال به دنیمنظور رس به همه یکار برا و امکانات طیشرا نیتأم -2

 به نه که گرید مشروع هر راه ای بهره بدون وام از راه ،یتعاون کار ندارند، در شکل لیوسا یکارند ول قادر به که ینکسا

 مطلق بزرگ یکارفرما کی صورت را به دولت شود و نه یمنته خاص یها افراد و گروه در دست ثروت تمرکز و تداول

 .درآورد

 .ردیگ رشد صورت از مراحل کیاقتصاد کشور در هر  یعموم یزیربر برنامه حاکم یها ضرورت تیبا رعا دیبا ماقدا نیا

 

 ما اقتصاد همه، اساسی برای نیازهای شود. تامین می استوار زیر ضوابط اساس بر اقتصاد که آمده 43 اصل در 

شد.  خواهد رفع ردمنیازهای م تولید در اینجا با رشد در آنجا هدف رشد اقتصادی است. اما نیست، داری سرمایه

 پوشاک. و خوراک مسکن و بحث اساسی نیازهای تامین کرده تاکید اینجا

 

 خیلی این ی،تعاون شکل در ندارند، وسایل کار اما هستند کار به قادر که کسانی همه اختیار در کار وسایل دادن قرار 

 خیلی اینکه بینند. نمی را "تعاونی" اما شود اجرا 2 بند گویندمی دوستان از بعضی چرا دانم نمی من و است صریح

کار است، فقط  و کسب اشتغال کامل. کار منظور به رسیدن برای همه و امکانات برای شرایط تامین است. واضح

 که سانیک همه ایبر کار وسایل دادن خواهد. قرار نمی کار وسیله استخدامی آدم چون اشتغال استخدامی نیست.

قرار  ندارند پول که ادیافر برای ایجاد کسب و کار برای امکانات و منابع و سرمایه و ابزار یعنی کارند، به قادر

 می چه این نتیجه .است پول بحث بهره، یعنی بدون وام طریق از که گفته بالفاصله و  بدهید. از این واضح تر؟

 شود؟ 

 )ویژگی اول( .شودن یمنته خاص یها د و گروهافرا در دست ثروت تمرکز و تداول به .1

 )ویژگی دوم( .وردنیادر مطلق بزرگ یکارفرما کی صورت را به دولت  .2

 افراد هم کند ایجاد اشتغال هم میشود باعث واقع در که است تشکلی تعاون کرده است: تعریف هم را یعنی تعاون 

 توسعه پیدا نمی کند. ثروت متمرکز داری سرمایه نظام که کندمی اقدام طوری و کند می توانمند را کار به قائل
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 شود؛ می دولت مداخله منع باعث که کند می عمل طوری و گیرد نمی قرار ثروتمندان دست در قدرت و شود نمی

باید  اقدام ایننوشته:  آن ذیل و نشوند بزرگتر و بزرگ دولتی هایشرکت و نشود بزرگ کارفرمای دولت یعنی

 یک اقتصادی ریزی برنامه اقتصاد کشور. عمومی ریزیبر برنامه حاکم های ضرورت رعایت با

نیستند. اینجا الزام قانون اساسی  اقتصادی ریزیبرنامه به معتقد کشورها از خیلی است، تکلیف است، یک ضرورت

  است که حتما نظام باید دارای برنامه ریزی اقتصادی باشد.

 م:چهل و چهار اصل

 استوار  حیو صح منظم یزیربا برنامه یو خصوص یتعاون ،یدولت بخش سه هیبر پا رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد نظام
 .است

 یها سدها و شبکه رو،ین نیتأم ،مهیب ،ی، بانکداربزرگ معادن ،یخارج یمادر، بازرگان عی، صنابزرگ عیصنا هیکل شامل یدولت بخش -
 تیمالک صورت به که است نهایو مانند ا آهن و راه راه ،یرانیکشت ،ییمای، هواپو تلفن و تلگراف پست ،ونیزیو تلو ویراد ،یآبرسان بزرگ

  .است دولت اریو در اخت یعموم

 .شود یم لیتشک یسالمضوابط ا است که در شهر و روستا بر طبق عیو توز دیتول یشامل شرکتها و مؤسسات تعاون یتعاون بخش -
و  یدولت یاقتصاد یتهایفعال مکمل شود که یم و خدمات ، تجارتصنعت ،یدامدار ،یاز کشاورز قسمت آن شامل یخصوص بخش -

 .است یتعاون
رشد و  نشود و موجب خارج اسالم نیانقو باشد و از محدوده مطابق فصل نیا گرید با اصول که ییتا جا بخش سه نیدر ا تیمالک -

هر  طیضوابط و قلمرو و شرا لی. تفصاست یاسالم یجمهور قانون تینشود مورد حما جامعه انیز هیکشور گردد و ما یاقتصاد وسعه
 کند. یم نیمع را قانون خشب سه

 
 بود، دوران  67الب تا سال دوره که از ابتدای انق داشتیم. به نظر من این برنامه بدون ساله 10 طوالنی دوره یک ما

ین مختلف در حمایت آن ها طالیی تعاونی ها بود. تعاونی ها از همه مزایا و مواهب و امکانات برخوردار شدند. قوان

 را پیدا کردند. در این دوره نوشته شد و تعاونی ها در این دوره از نوزادی خارج شدند و گسترش اصلی شان

 ر برنامه های توسعه کشورمروری ب

 برنامه اول

. توسعه تعاون اگر بخواهد در نظام کشوری اتفاق بیفتد، حتما اول باید ببینیم 43اصل  2رسید به قانون برنامه اول. در رابطه با بند 

سرمایه داری یک  چارچوب سیاست های عمومی دولت یا حاکم بر نظام چه هست؟ تعاون در نظام کمونیستی یک کاربرد دارد، در نظام

کاربرد دارد، در نظام جمهوری اسالمی ایران هم یک کاربرد دیگری دارد. هر سه با هم متفاوت است. در نظام سرمایه داری، تعاونی ها 

سوپاپ اطمینان هستند، چون بعضی وقت ها صدای مردم به خاطر ظلم نظام سرمایه داری در می آید، آن سوپاپ را شل و سفت می 

مثال جامعه کارگری و قشرهای کم درآمد نفسی بکشند و این نظام پابرجا بماند. در نظام کمونیستی تعاونی ها پلی هستند  کنند، که

برای عمومی کردن مالکیت خصوصی. یعنی زارعینی که مالکیت خصوصی داشتند را در قالب تعاونی جمع می کردند و می گفتند ذخایر 

مل کنید. ذخایر غیر قابل تقسیم هم پولش در جیب دولت می رفت و مالکیت خصوصی به مالکیت غیر قابل تقسیم، مازاد درآمدتان ع
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میگوید تعاون تاکتیک  44عمومی تبدیل میشد. تعاون همان تعاون است، کاربردش متفاوت است. در جمهوری اسالمی ایران، اصل 

ت. یکی از پایه های نظام اقتصادی است. پس دیگر بحث نیست. استراتژی است. چون میگوید اقتصاد سه بخش دارد. یعنی پایه اس

سوپاپ و امثالهم نیست که یک حزب سوسیالیست روی کار بیاید و بگوید تعاونی را توسعه دهیم و یا یک حزب لیبرال روی کار بیاید 

 قانون اساسیچیز دیگری است. و بگوید خیر. گرچه این اتفاق در عمل افتاد، ولی نگاه قانون اساسی این نیست. نگاه قانون اساسی 

 .توسعه تعاون را به شکل یک استراتژی دیده است، نه به عنوان یک تاکتیک

ست های تسهیالت در برنامه اول برنامه عمومی دولت، سیادر قوانین برنامه توسعه دولت یک خط و مشی عمومی دارد. مثال 

قانون اساسی.  43اصل  2. در رابطه با بند ادامه پیدا کردسال یعنی پایان برنامه دوم هم  1۰تکلیفی بود که تا حدود 

ا بهره پایین، با زمان طویل بتسهیالت تکلیفی بانکی یعنی چه؟ یعنی بانک ها موظفند بدون سپرده گذاری مردم، با سهم آورده پایین، 

داشتیم و دوره قانون برنامه اول و ب که قانون نالمدت وام دهند. دولت اینها را تکلیف کرده بود این کار را انجام دهند. دهه اول انقال

 دوم این سیاست بر کشور حاکم بود. 

 یگذارهیالزم جهت سرما یاعتبار التیتسه ،یبانک ستمیمکلف است از محل منابع س رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز 

 یهاقانون به منظور تحقق هدف نیقسمت دوم ا 4( را در قالب جدول شماره یو خصوص یتعاون ،یعموم)یدولت ریبخش غ

 4برنامه را فراهم آورد.

ره مستقیم به تعاون شده در این قانون تکلیف کرده است که چه کاری باید انجام دهد. در قانون برنامه اول در هدف های کلی اشا

 است:

 قیاز طر یو عدالت اجتماع یقسط اسالم نیتالش در جهت تأم: 

اسرا و  ن،یشهدا، مفقود یهاز خانوادها یاجتماع - یاقتصاد یهاتیاو گسترش حم هایازمندین نیتأم   -

 .مک به امور فرزندان شاهداشتغال مناسب و ک نیتأم ،یزندگبر بهبود سطح دیجانبازان و آزادگان با تأک

اسراء، جانبازان و  ن،یدشهداء، مفقو یهاجانبازان، رزمندگان و فرزندان خانواده لیتوجه خاص به تحص   -

 (.مدارس شاهدندگان )رزم

 .ییتوجه خاص به آموزش کودکان استثنا  -

مناسب  یها نهیزم جادیو ا یقانون اساس 29بر اساس اصل  یاجتماع نیچهارچوب نظام تأم نیو تدو هیته  -

 .آن یاجرا یبرا

 .الزم یحقوق یهاچهارچوب نییو تع هایتعاون جادیاز ا تیحما -

 .5ریپذبیآس یو گروهها ریعشا ان،یتائروس تیبا اولو یاجتماع یهامهیب میتعم -

                                                           
 .توسعه قانون برنامه اول  4
 توسعه. قانون برنامه اول  5



توسعهسند هفتم  یررسب  

 در بخش تعاون
 

 1401 بهار - 08شماره  
 
   

  

19 

الن برنامه گفته است وام یعنی در خط و مشی هایش حمایت از تعاون را به طور واضح تصریح کرده است. اما در عین حال در تصویر ک

. به خاطر ت محور بوددهی سیستم بانکی به بخش دولتی باید بیشتر از بخش تعاونی و خصوصی باشد. یعنی قانون برنامه اول دول

اش را قوی تر  بازسازی بعد از جنگ، بخش خصوصی وجود نداشت، بخش تعاونی هم نوپا بود، دولت میخواست شرکت های دولتی

ا عاونی ها باید رشد      می کردند، در آن فضا که دولت بیشتر شرکت های دولتی ردر آن فضا ت -فضا را می خواهم ترسیم کنم –کند 

ر گرفته بود بیش از های غیر دولتی. طبق قانون برنامه، تسهیالتی هم که برای شرکت های دولتی در نظتوسعه می داد تا بخش 

 تسهیالت بخش خصوصی بود. 

برای برنامه اول چنین  منظور سیاست های کلی ابالغی رهبری نیست، چون –سیاست های کلی اش  10اما در قانون برنامه اول، بند 

 یان شده:ب –سیاست هایی وجود نداشت 

 تیفعال تیبسته به ماه یتعاون یدولت قرار خواهد داشت و شرکتها تیهمچنان مورد حما یدیتول یتعاون یشرکتها لیتشک -10

 یخصوص یقادر به رقابت با بخشها دیبایفرصت مزبور م انیدولت برخوردار خواهند بود و تا پا تیاز حما ینیزمان معخود مدت یدیتول

 6باشند. و حفظ خود در بازار

 می حمایت بیشتر توزیعی هایتعاونی انقالب اول دهه توزیعی. در نه بوده تولیدی تعاونی از این سیاست عمومی دولت بود. حمایت

 و بدهند را اولیه وام الی، یعنیس چند تا هم آن بوده، تولیدی تعاونی از حمایت اول برنامه قانون در ولی مصرف. و مسکن شدند: تعاونی

 تمام.

 رنامه دومب

 قانون بعد کلی، هایسیاست البا از که سیاست گذاری بدین شکل است ما کشور در ابالغ شد. کلی هایسیاست دوم برنامه برای قانون

 از اسمی هیچ که بود دهش نگاشته طوری دوم برنامه کلی سیاستهای در اجرایی. های بسته و ها سند و بودجه قوانین بعد برنامه،

 کردند. تشریح را دوم برنامه قانون بود. کلی نبود. یخصوصی و تعاون

 تعاونی بخش به مربوط دهند می اختصاص ها بانک از که منابعی از درصد 55 که نوشتند اینجا کرد پیدا ادامه تکلیفی تسهیالت سیاست

 درصد پنج دوم برنامه رد وداد  دولتی هایشرکت به بیشتری تسهیالت اول برنامه در دولت سیاست؛ چرخش باشد، یعنی خصوصی و

  کرد. بیشتر از بخش دولتی را خصوصی و تعاونی سهم

 های اقتصادی بخش فعالیتهای دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور، افزایش سهم ایجاد تعادل در سهم بخش

 7تعاونی.

 شد باعث نگاه همین شد. دوم برنامه در تاکیدی گرفت. قرار هدف خصوصی و و تعاونی های فعالیت سهم افزایش در شد توجه کمی

 به بخش تعاون اختصاص داده می شد: سهم تکلیفی تسهیالت از خاصی سهم بود دوم برنامه طول در که سنواتی بودجه قوانین در که

 بود. کمیته تعاون اداره دبیرخانه اش تصویب        می کرد، را تعاونی و خصوصی بخش های طرح که کمیته ای درصد. 60 و درصد 50

 هم تعاون وزارت تاسیس خاطر به -بود  شده زیاد تعاون محوریت آنقدر است. برنامه سازمان اش دبیرخانه نبود که استان ریزی برنامه

                                                           
 سیاست های کلی قانون برنامه اول توسعه  6
 قانون برنامه دوم توسعه.  7
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 داریم و اشتغال عالی شورای تجسم کنید مثالً دبیرخانه آن هم سو بود. هم شد و زیاد و مشخص تعاون بخش سهم هم که -بود 

تصویب  را اینها تعاون مدیرکل که کنید فرض روستایی پایدار اشتغال شد برای می تصویب که هایی طرح و باشد عاونت دبیرخانه اش

  بود. دوم برنامه و این حاصل میداد ها تعاونی های طرح به را گیریجهت می کرد و

 برنامه سوم

شده  اداره وجوه نعنوا تحت جدیدی ادبیات یک و کرد کمرنگ را تکلیفی تسهیالت اصالً شد. عوض دولت سیاست سوم برنامه در

بسیار به آن ها  تکلیفی تسهیالت که آوردند فشار ها بانک کرد. تغییر سیاستش دولت یعنی افتاد. اتفاق اعتباری و فنی های کمک

 تگاه اجراییِ بخشی مثل، هر دساجرایی های دستگاه برای می کنیم بینیپیش بودجه قوانین در هایی بودجه یک فشار می آورد. گفتند

 های بخش به شده هادار وجوه عنوان تحت تواند می را اش بودجه از قسمتی خودش برای کشاورزی و نفت و نیرو و راه و مسکن

 ملی مراجعه بانک به مثالً د.کنی بانکی تلفیق منابع سیستم با بروید گفتند می بود، کم مقدارش بدهد. چون خصوصی تسهیالت و تعاونی

خصوصی  بخش به را پول برابر هس برابر آن اضافه کنید، جمعا دو هم شما گذارم می          شما دست سپرده را پول این بگویید و دکنی

 بدهید. یک چیزی هم به اسم کمک های فنی اعتباری بود که یارانه سود و کارمزد می داد.  تسهیالت

 20درصد،  18 درصد، 17 هبهر همان شد خیر، گفته اینجا بدهند. کم بهره باکردند وام  می مجبور را ها بانک تکلیفی تسهیالت در

 طول در بود که م سیاستیهاین  کند. می تامین دولت را درصدش 6اعتباری، مثال  فنی هایکمک عنوان تحت ولی را بگیرید، درصد

اینها را  -بود نوشته تعاون وزارت را 56بود. ماده  سوم امهبرن قانون 56 ماده افتاد سوم برنامه در اتفاق بدی یک افتاد. اتفاق سوم برنامه

 2 بند رایاج در -غییر نکند تمیگویم که متوجه باشید آن چه را که نگارش میکنیم به عنوان قانون باید بسیار دقت کنیم تا در مجلس 

 اعتراض سمنان نماینده مجلس رفت و به بدهند. الحسنه تعاونی قرض بخش به سوم برنامه در تکلیفی تسهیالت اساسی قانون 43 اصل

 بیشتر فرد هر سهم گفتند و ادندد تغییر را ماده و بدهید اشتغالی خود را این است. فقرا پول نیست، ها تعاونی پول الحسنه قرض که کرد

 ماده همان که خاتمی ایآق دوره در شد. اشتغال تبدیل ضربتی طرح شد و به انفرادی که گفتند طوری فقط نشود. تومان میلیون یک از

دیناری به بخش تعاونی  نی.به شکل تعاو -نوشته شده واضح 2 بند -شد نوشته اساسی قانون 43 اصل 2 بند اجرای در بود که 56

 شد. بدیلت دفعه یک شکوفایی و دوم برنامه تکلیفی تسهیالت از سوم برنامه قانون در اشتغالی سیاست نرسید. یعنی

 زارت تعاون دستگاه اجراییشدند. و اجرایی دستگاه ردیف در اعتباری فنی های کمک و شده اداره وجوه افتاد. هم دیگر بد اتفاق یک

 از و شد داده عمرانی هایطرح رندگاندا به فقط دارند. عمرانی هایطرح که هستند آنهایی ها اجراییدستگاه گفتند و نشد تلقی

و  عاون چنین بودجه ای نداشت.تو وزارت  بدهند اعتباری فنی های و کمک شده اداره وهوج که داشتند اجازه ها آن عمرانی هایبودجه

 وجوه تمام شد، تکلیفی تتسهیال بود. یعنی صفر سوم برنامه طول وزارت تعاون در اعتباری فنی کمکهای و شده اداره وجوه سهم لذا

 دولت بود. صفر ونتعا سهم الحسنه، قرض بود 43اصل  2 بند برای که هم پولی و صفر هم کمک های فنی اعتباری و شده اداره

 دولت دهد. می نشان اضحو هم عملکرد نداشت و تعاون به اعتقادی اصال بود یعنی لیبرال کارگزاران بود، دولت به معروف که هشتم

 بود.  سوسیالیستی مقدار اقتصادش یک بود. اقتصاد وزیر نمازی آقای اولش
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 برنامه چهارم

 بود داده ابالغ رهبری د.بو تشخیص مصلحت مطرح مجمع در شود، ابالغ 44 اصل هایسیاست اینکه از قبل چهارم. نامهبر به رسید

 کلی سیاستهای در بار ولینا واضح حکم تا دو داد، نشان را خودش چهارم برنامه کلی هایسیاست در رهبری نیت آن کنند. تهیه که

 : 48 بند تعاون آمد. برای برنامه چهارم

هاى بخش تعاونى از طریق تسهیل فرآیند دستیابى به منابع، اطالعات، فناوری، ارتباطات و توسعه ارتقاء ظرفیت و توانمندیـ 48

 8پیوندهاى فنى، اقتصادى و مالى آن.

 – چهارم نامهبر در سیاست های را اقتصادی امور از بند یک کنیم. خیلی واضح تقویت را باالدستی شبکه تعاونی ها های تشکل یعنی

است. در انتهای  خاتمی دولت فضای در به این امر اختصاص داده شده است. -بود  نشده ابالغ 44کلی اصل  هایسیاست که هنوز

داد  برنامه سازمان رفتم من نبود. تعاون الیحه دولت هیچ چیز درباره در و شد تدوین چهارم برنامه قانون دولت خاتمی و مجلس ششم

 مدیران ارشد از نباشد؟ با یکی الیحه برنامه چهارم در میشود مگر آورده، خطی رهبری بودم. رفتم گفتم هم معاون ،کردم و فریاد

 ماده یک و کرد مصوب . او هم آن را در جلسه دولت 102 ماده چهارم شد برنامه الیحه در و متنی نوشتیم که نشستیم برنامه سازمان

 و به مجلس رفت هستید، ضد والیت فقیه هستید، رهبری ضد شما که گرفت صورت که ریادیداد و ف خاطر به شد اضافه الیحه به

مجلس  ندارد. اختیار دولت و خواهدمی قانون محورها، و کلی اهداف نوشتید که گرفتند ایراد نگهبان شورای در شد، تصویب ایراد بدون

 اینکه هیچ جایی ندارد. علیرغم تعاون چهارم برنامه در چیز. هیچ یعنی برسد؛ مجلس تصویب به برنامه این که نوشتند کرد و اصالح

 ما آن از قبل یعنی شد. ابالغ 44 اصل کلی هایسیاست تا نکرد پیدا اعراب از محلی داشتیم چهارم برنامه قانون در بزرگ ماده یک

 می چه هر بودند. کرده که اشکالی برود. سمجل به سند توسعه تعاون تا عنوان به بدهید الیحه بودند گفته چون رسید، نمی زورمان

 تشخیص در مجمع نرسید. زورمان ولی داده است؟ مجلس به اختیار ماده یک این چرا داده، دولت به اختیار دیگر مواد و ها بند آقا گفتیم

می  و مخالف هستند رسید و ابالغ شد. بعضی افراد در مجمع تصویب به 44های کلی اصل  سیاست باالخره انفعاالتی و فعل تحت

 مورد تواندمی هست که تعاونی سهامی عام ظرفی و نمیکند رشد دیگر تعاون ذکر شود. در صورتی که عام سهامی تعاونی گویند باید

 تعاونی های شرکت بود. دیدگاه این با شد مطرح زمان آن در مجمع هم که سرمایه. کسب برای بگیرد قرار متعارف هایتعاونی استفاده

شرکت. مدیریت  آن موسسه شوند می عام سهامی قالب در کنند تاسیس بانک بروند خواهند می مواجهند سرمایه کمبود با رف کهمتعا

 برای مردم پول آوری جمع برای بستری می کنند. جمع را مردم پول بدست         می گیرند و عام را سهامی تعاونی شرکت های

 شکل و کرد مخالفت بورس کرد، مخالفت دولت اینکه کما اشخاص باشد. حضور با مستقال نکهای نه متعارف است، های تعاونی تقویت

 ما و شد ابالغ 44 اصل هرحال سیاست های به ندارند. قبول اصالً تشخیص تعاونی حالت متعارف را مجمع اعضای از بعضی نگرفت.

 اسمش بعداً که افتاد، قانون اصالح برنامه چهارم اتفاق و این دمیگذار برنامه قانون در این سیاست ها جای پایش را که بودیم خوشحال

 و شد نوشته 44 اصل الیحه که دیدیم ما هم جا همان شد، شبهیک ، همانجا44 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون شد و شد عوض

 جلسه ای آقای کردیم، داد و فریاد یمرفت بعد بود، غیره و انحصار و رقابت همه اش پرید. سرمان از برق نیست. تعاونی از اسمی هیچ

گنجاندند. این حکم در قانون  یک باالخره دولت آن که داد و فریاد کردیم و گفتیم و کردیم سخنرانی یک آنجا بود، گذاشته نژاداحمدی

 را ما دست بیامرزد، را داوودی آقای پدر خدا نگنجاندید در قانون؟ بند یک شما چرا است، این است و ادعا هم والیت دولت که ذوب در

 اصل اصل سوم قانون شد نوشتیم و داشتیم دوست چه هر هم ما بنویسید دارید دوست چه هر بنشینید صمصامی آقای با گفت و گرفت

                                                           
 توسعه. برنامه چهارمقانون   8



توسعهسند هفتم  یررسب  

 در بخش تعاون
 

 1401 بهار - 08شماره  
 
   

  

22 

انه بعدا یک قانون جداگ گفتند می نیاوردید؟ چرا گفتیم: می بود. ها سیاست اجرای قانون دل در و ها سیاست ابالغ از . متاسفانه بعد44

از  تشخیص مجمع االن هم او در افتاد. نمی اتفاق این نبود داوودی آقای برایتان می آوریم. گفتیم االن نیاورید، کی می آورید؟ اگر

 آقای بگیرید، باید از او درخواست کمک کنید. می خواهید در این موضوعات از کسی می خواهید کمک اگر و تعاون حمایت می کند.

 تغییرات و بدون کردند حمایت مجلس در نادران و توکلی آقای و شد سوم فصل هم کردند. آن می حمایت وانیایر آقای و داوودی

سازمان برنامه را  برنامه های بچه نشد. اجرا ندادند، پول چون است، دیگر بحث نشد شد. اینکه اجرا تصویب جزئی تغییرات با و کالن

 غیره. خودشان نوشتند و خودشان آنطور و سازمانی بین روابط و آنقدر بانکی تسهیالت و منابع که نوشتند را سند خودشان صدا زدیم و

 اغراق میگویم و کنم می صحبت رهبری با که بوده جمهور رئیس صریح کنید. دستور حذف گفت نژاد گفتند احمدی و گذاشتند ردیف

 دوره آن در نداشت قبول را تعاون جهرمی آقای وقت، جمهور رئیس ساده، اراده دالیل این هاست، تعاون بخش شده است. مشکالت

شبیه  نوشت، را اشتغال نامه بنگاه های اقتصادی زودبازدهباید محور اشتغال قرار گیرد، آیین 44سیاست های اصل  اساس بر تعاون که

 ما که عملکردشان از بعد هاتعاونی سهم نبرد. اسم تعاون از کلمه و یک کرد تصویب خاتمی. دولت آقای دوره ضربتی اشتغال طرح

 تعاونی به اعتقاد اصال کرد. یعنی اجرا نهم دولت اشتغالزایی که زودبازده های بنگاه منابع در درآمد. درصد نیم و پنج اندازه گرفتیم،

 دادند دستور انایش و رهبری پیش رفتیم ما که آوردند جلسه در هم کار وزارت و تعاون وزارت ادغام الیحه نداریم، کاری نبود. مطرح

  نشد. ادغام و ماند مسکوت

 

 برنامه پنجم

پنجم  برنامه کلی هایتسیاس در محکمی پای جای بختانه رهبری خوش شد. مطرح سند توسعه تعاون بحث دوباره پنجم برنامه در

 گذاشتند. ادامه برنامه ها برای فرصت بعد انشاء اهلل.

 9الهوتی آقای بائوج

 موفقیت بخش تعاون کشور

تشکر کنم که در مدتی که افتخار خدمت در این مسئولیت را داشتم ایشان را همواره حامی  مسکنی دکتر از که دانم می وظیفه ابتدا

غیره.  و یزدانی آقای و حیدری آقای می کنم و همچنین تشکر همچنین از آقای مقدم که پیگیر این جلسه بوده اند این بخش دیده ام و

 هم خیلی می گویم. اوال که کوتاه ریخ این موضوع پرداختند، بنده مسیر بحثم را تغییر می دهم و صحبتم راچون این عزیزان به تا

تعاون و اتاق  وزارت و مسکنی استاد همت با و امروز دارد گفتن برای حرف هم دنیا در باالخره ایران تعاون بخش نباشیم. ناامید

هستند و کشورهای بزرگ دنیا مثل آمریکا، چین، انگلیس، فرانسه در آن  عضو دنیا رکشو 130 که ای سی آی در اخیراً تعاون ایران،

 رای ما به که نبوده هم همینطوری بگیرد، شکل تا این موفقیت مسکنی حضور کامل داشتند دکتر اخیر که انتخابات در حضور دارند،

تعاون و  وزارت که دهدمی نشان و دادند ما علیه بر رای ما هب کشور 50 حکام شورای در دانید می که سیاسی اوضاع در این باشند داده

                                                           

 رانیاتاق تعاون ا یو امور حقوق یمعاون پارلمان  9
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 ۷ رتبه توانستند عضویت هیات مدیره آی سی ای را آن هم درکه  دارند قبول قابل و علمی های حرف تعاونگران ایران

این موضوع را میدانم تشکر کنم از استاد مسکنی که محویت  وظیفه که بوده است این افتخار بزرگی، برای خود کنند دنیا

 داشتند و تالش کردند.

 نیاز به اتفاق نظر فعاالن بخش تعاون

شروع کند، فکر میکنم  را الیحه خودش بگیرد تا دولت صورت باید که رهبری سیاستهای ابالغ و نداریم زیادی فرصت دوم اینکه نکته

ی آملی صحبتی داشتند و آیت اهلل جواد با مسکنی دکتر گرفته است. هم هایی صورت شده و رو به اتمام است. تالش کار مجمع تمام

د، اشاره ای داشته باشند. کردن قبول ایشان هم داشتند. دیداری الریجانی آملی هم آقای عبدالهی با معاونینشان دیداری حضوری با

 بشود که تعاون بحث به ره ایدادند اشا ها نمی توانند سه چهار بند بیاورند، ایشان قول سیاست ابالغ در همانطوری که اطالع دارید

شروع کرده است.  ارنکرده، اما عمال پیش نویس موارد  شروع رسما را خود الیحه هم دولت الیحه. بحث در کند کمک تواند می

واهیم در مشترک درباره آن چند بند که می خ فهم یک به خواهشم از همه عزیزان و آقای مسکنی این است که ما همه

اگر  نامهقوانین بر در .کنیم حل یکجا را همه عالم اسالم را نمی خواهیم همه مشکالت. برسیم برنامه ذکر کنیم،

 همین شده، اجرایی که ایهبرنام قانون بهترین درصد بوده و 27 یا 25 اش اجرایی درصد برنامه قوانین کنیم، شناسی بخواهیم آسیب

 و نهم و هشتم مجلس در و سمجل در بود. بنده اختالفی که ششم برنامه ونقان شده است. اجرا درصد 40 که بوده چهارم برنامه قانون

 که اساسی قانون اصول هببدهم. اشاره کرده بود  برنامه اصال نباید من که داشت اعتقاد دولت و در برنامه ششم داشتم حضور دهم

 رئیس الریجانی آقای شد به یدهکش موضوع این بدهم. برنامه نباید قانون اصالً من است و دولت اختیارات از بودجه برنامه و اختیارات

 دولت باشد، اینطور بدهد، اگر هالیح حتماً باید دولت خیر، گفتند: ایشان که رهبری با داشتند ایمکاتبه مجلس. آقای الریجانی وقت

 و ببینند را ید این بودجهردم بااست. م مجلس که مردم بدهد باید ولی است، دولت اختیارات از بدهم. هم نباید بودجه من گوید می

 مجلس نباید به طرف را خودمان هم خیلی و کنیم رایزنی دولت در که باشد این باید ما تالش دهند. االن انجام روی آن اصالحات

 حداکثر درصد 5 تا 3 تغییراتش غیره و هامخالفت و فریاد و داد این همه درصد بیشتر نیست. 5 تا 3 مجلس در تغییرات چون ببریم.

 کند، رایزنی آقای مسکنی ابجن االن باید انجام شود. وقتی الیحه از دولت به مجلس برود اگر بگیرد، صورت بخواهد هم اتفاقی است.

 از که است موقع بهترین د. االنداد، چرا االن دارید با نمایندگان مجلس البی می کنی را الیحه ما دولت که کند گله مجلس از او شاید

 سکنی برگزار شود وم آقای محوریت با ایجلسه که گفتم تلفنی کوتاه فاصله در همین اوالً  شویم. برخوردار ایشان عنایت

  اصل مشترک. پنج یا چهار متمرکز شویم، پیشنهادات روی

 هاتعاونی که داریم اسناد در . برای مثال ماکنیم. متولی هر قانون باید به طور دقیق مشخص باشد اصالح را قانون ما باید

 نیستم. دولت که من گوید می ولی است درست گویدمی هم اجتماعی تامین باشند. داشته را باید اجتماعی تامین تخفیف درصد 20

 باید بدهد.  کسی چه را درصد 20 سهم اما دارم اجرا آمادگی

دارند، اما اینها عضو نیستند و  عضو میلیون یازده اطالع دارید که تعاونی های مرزنشین ما حدود مستقیم، مالیات های 133 قانون

 تنفیذ برویم اند راکردهاشاره حیدری جنابعالی و جناب که 29 ماده همین نشدند.  اجرا قوانین از بعضی مالیات نیستند. 133 ماده مشمول

بگوییم  دارد. دولت و مجلس پذیرند. عبارت جا افتاده ای در می بهتر را تنفیذ هابعضی است، خوبی قانون کنیم.
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 دکتر خدمت را پیشنهادات که هستیم این دنبال صورت هر در .داریم قانون را تنفیذ قانون اجرا نشده است، درخواست

 که با همدیگر بتوانیم کاری کنیم.  کنیم تقدیم

 کشور راه نجات اقتصادکم رنگ شدن دولت، 

 این کشور اقتصاد تنجا راه غیره نیست، و دولت آن و دولت نای بحث بیان کنم، و دل من به عنوان درد که آخر هم نکته اما

دش در الیحه خو برای دولت امسال همین شود. درست میخواهند اگر دارند. بر کشور از سر اقتصاد دست ها دولت که است

 دالر میلیارد 65 مشش برنامه همین در درصد. 8 اقتصادی رشد به رسیدن است. برای کرده بینی پیش اقتصاد بودجه درصد 8 بودجه

 سرمایه گذاری دالر لیاردمی 65 مجموع در و است مستقیم  دالر میلیارد 20بگیرد.  صورت خارجی باید سرمایه گذاری شده بینی پیش

است که  من  یش بینی کردهپامسال دولت  بودجه درصد. در 8کنیم تا برسیم به رشد اقتصادی  اقتصادی رشد بتوانیم ما تا خارجی شود

 درصد 8اقتصادی  رشد این به تا شود گذاری انجام سرمایه دارد تا الزم منابع تومان هزار میلیارد 3400 درصد برسم. 8واهم به رشد میخ

بکنم. من و شما می  عمرانی می خواهم کار میلیارد تومان هزار 250 امسال قانون بودجه در داد. مثال فشار را چیز همه دولت برسد.

که  این است است. اوراق مانشتو میلیارد هزار 50 کند، عمرانی کار بخواهد  تومان میلیارد هزار صد اگر هم دولتنمیشود.  که دانیم

 نیم و سه و گذاری سرمایه ز طریقادرصد  نیم است. تازه چهار و تومان کم میلیارد هزار 95 دید، باز عالی حد در دولت اینها را همه اگر

 ت.اس وریبهره رشد درصد از طریق

 رد. امکان ندا رسید؟ وری درصدی بهره نیم و سه رشد ارتقای یک به می شود دولتی اقتصاد یک با واقعاً آیا

کل اقتصادی که دست  ت.اس درصد 25 تعاون سهم ما بگوییم که ندارد وجود درصد 25 بردارد. اصالً اقتصاد سر از دست باید دولت

 اقتصاد سبد در را تدول سهم توانیم می ندارد. هرچه در اقصاد وجود درصدی 25 اصالً است، درصد 20 از کمتر بخش خصوصی است

 کند. یک مثال بزنم: کوچک صاداقت سهم در را خودش سبد باید کند پیدا نجات کشور این اقتصاد خواهدمی دولت این اگر کنیم. کم

 کسب ارز ر نفت فروختیم،میلیارد دال 2536 د ماکردن محاسبه پیش سال چهار و سی دادم حدود مجلس هایمرکز پژوهش به بار یک

 باید با نداشت نفت کشوری گرا اگر کمتر بود، کمتر می خوردیم. و خوردیم بیشتر بود، بیشتر کردیم. اداره کشور را آوردیم کردیم و

ر و صداهایی سابتدا ممکن است در هر صورت یک  رویکرد این دولت در مالیات قابل تحسین است. اداره می کرد. مالیات

 حساب کند؟ ما یک بار کار چه باشد، حتی یک بی عدالتی هایی باشد، اما این رویکرد زیباست. حاال اگر کشوری نفت نداشته باشد، باید

 گرفتن رد. خیلی ها فکر میکنندبب این سود باشد مراقب بعد و کند جذب گذار سرمایه برود باید دالر میلیارد 86100 کردیم. باید برود

 خودش یاتمال گرفتن با بخواهد اگر دولت است. چون کشور اقتصاد نفع به گرفتن مالیاتمالیات به ضرر کشور است. 

یلیارد دالر، م 86 مقدار این اگر .بگیرد مالیات دولت بتواند تا ببرد سود خصوصی بخش این است مجبور کند اداره را

 که کشوری در میلیارد دالر. 2537درصد از این مالیات بگیرد، می شود  25دولت  میلیارد دالر، تازه 8610ببرد، می شود  سود درصد 10

 همه باید هاتعاونی از ذشتهگ نیست، بیکاری نیست، فساد نیست و خیلی از مشکالت دیگر نیست. فقر آن برود، در میخواهد را مسیر این

 کنیم. تر پررنگ شورک بتوانیم در را ها تعاونی و وصیخص بخش سهم و کنیم کوچکتر کشور اقتصاد در دولت سبد سهم کنیم تالش

  



توسعهسند هفتم  یررسب  

 در بخش تعاون
 

 1401 بهار - 08شماره  
 
   

  

25 

 1۰آقای دکتر شیخی

 دیگر جاهای و اینجا در مه قبالً که فرض پیش یک با و ببریم پیش گذاری سیاست منطق به توجه در این ارائه سعی کردیم بحث را با

 روی تعاون بر تمرکز هارائ این در ما و است نیتعاو بر مقدم تعاون که رسیدیم موردش در مشترک فهم یک به تعاونی دوستان با

 انتفاعی غیر صورت به که جامعه است و حاکمیت از بخشی از بخش مردمی منظور مردمی گذاشته ایم. بخش است. تعاون را هم مساوق

 دولتی بخش که دیگر شو بخد کنار در مردمی بخش گذاشتیم را آن اسم می کند. ریزی برنامه و سیر اجتماعی اهداف با و دولتی غیر و

 گویم: می اول را آخر حرف است. خصوصی بخش و

 مختلفمان هایبخش منطق ما این است که برنامه های توسعه داریم سیاستگذاری نظام در که بحران مهمترین

بین بخش ها نامشخص  هم ارتباطی منطق نامشخص است، هابخش درونی منطق تنها نه است. نامشخص

 . است

 هدایتگر رار استباشد؟ ق قرار است رئیس باشد؟ گر تنظیم است چیست؟ قرار مردمی بخش و دولتی بخش انیم نسبتیعنی نمی د

 بحران این هم گذاریم، بازب دست قسمتی هم هر داریم. در را بحران این هم تعاون بخش در که دهم می نشان حاال باشد؟ چه یا باشد؟

نباشد؟ چرا بخش  سالمت خیریه چرا ؟سالمت تعاونی چرا گویممی بیندازیم. راه سالمت نیتعاو میخواهیم ما گویدمی کسی داریم. را

 برای که است سواالتی مهه اینها بسپاریم؟ جامعه بخش کدام به را سالمت باالدستی، اسناد به توجه با خصوصی سالمت نباشد؟ اصال

 سراغ می روم میشههکرده است. برای همین من  مشخص را ییبخش ها اساسی قانون در نیامده است، ولی حاال پیش ما سیاستگذار

  چیست، اما ادامه ندارد. کلیاتش بخش هر کرده منطق مشخص و ماست اسناد بهترین از یکی که اساسی قانون

 مردمی قانون اساسی و بخش

 نیمه طرح اگر یک گفته است: 19 دهما داخل کردید، اشاره شما که 44 اصل هایسیاست مثالً است. آشفته خیلی اوضاع زمینه این در

 دولتی متکفلش شود. بخش باید و بدهید خصوصی بخش به توانید نمی دارد، این را اجتماعی سود و ندارد اقتصادی سود که بوده کاره

 االن چرا بکنی. هم خرج باید و ندارد اقتصادی سود توانبخشی و گویید؟ مثال بهزیستی نمی آغاز از می گویید و کاره را نیمه این چرا

 اصالً  چون به بخش خصوصی ندادید؟ اول از دهید، چرا می خصوصی بخش به را کاره اش وقتی نیمه دهید؟ می خصوصی بخش به

 احزاب چه دانیم می مورد این در آمریکا در دولتی؟ یا بدهیم خصوصی بخش به است بهتر را بیمه ما نیامده است. پیش پرسش این

 همین است قرار توسعه است. برنامه های بهتر برود سمت کدام به دانیم نمی هم کالن سیاستگذاری مورد در یرانا در اما دارند موضعی

 از اول کند؟می تصویب را بودجه است؟ قانونی چه بودجه الیحه کند. برنامه های توسعه قرار نیست بودجه را مشخص کند. مثالً  را کار

 هم 1402  و 1401 بودجه الیحه نیست. اسالمی جمهوری اقتصاد تعاون بخش الیحه مثالً م.بفهمی را توسعه برنامه منطق باید همه

 اساسی قانون که اهدافی است مبنای بر هم کند. سیاستگذاریش گذاری سیاست است قرار بپردازیم. آن به دقیقاً باید را اینها نیست.

 حکومت از تعریفمان ما گفته است، جلوتر بروم. را اساسی، کلیتشآرمانشهری که در مقدمه قانون  خواهم می سال 5 گوید می دارد.

 اسالمی حکومت مورد در آمدند که کسانی آن ولی می فهمیدم. عدالت با من خودم قبل از اینکه این بخش را ببینم چیست؟ اسالمی

مردمی  آحاد گفته است، یعنی آنمستضعفینی که قر حکومت حتی و اسالمی حکومت گوید: می نوشتند، در مقدمه انقالب ابتدای در

 -نه فقط روز انتخابات –مراحل  همه در همه مردم جامعه، یعنی کنند. شرکت گیری تصمیم مراحل در تمامی که جامعه

                                                           
 مجلس یمرکز پژوهش ها یو مشارکت مردم یمسئول گروه اجتماع  10
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 باید است. ارجاع قابل دارد، در اصل های مختلف وجود دارد. منطق چهار ما مردمی شود. بخشمی مشخص اینطوری ما مردمی بخش

 مشارکت این انجام دهد. هم اجرایی کارهای که کندمی اشاره اصل یا دو اصل یک کند، نظارت کند، گری مطالبه ند،ک گیریتصمیم

  فرهنگی. هم و اجتماعی است هم اقتصادی است، هم سیاسی است، هم، هم

 ر عرصه:دکت مشار                                                         مشارکت در سطح:               

 سیاسی                                                               تصمیم گیری           

 قتصادیا                                                                 گریمطالبه           

 اعیاجتم                                                                   نظارت              

 رهنگیف                                                                       اجرا              

  ه.ن یا برد و متکفل    می شودیم پیش چهار وظیفه ضربدر آن چهار زمینه را ما، این کشور وضعیت ما، توسعه هایبرنامه ببینیم باید

 نهادهای مردملتشک

 70خیریه هایمان  عاون است،منطق ساختارشان ت و سیاستگذاری که تیپ نهاد مردم های تشکل بسیاری از بگویم: در ابتدا آمارهایی را

 های تعاونی ست،امورد  هزار 10است، امداد کمیته که برای نیکوکاری مراکز هزار مورد است، 42 ما جهادی هایهزار مورد است، گروه

 هزار مورد است.  100هم تقریبا  غیرفعال و هزار مورد است 100المان فع
 

 
 -ایران در است درصد 10 جهان هایتعاونی در اشتغال اما هستیم، دنیا در تعاونی اول کشور 10 جزء کنم، ما تقریبا دار معنی آمار را

 های تعاونی می گویند. کل درصد 7تا  6 کال گوناگون بیان کنند،البته اعداد و ارقام را اصال افراد میتوانند از منطق های مختلف، به اش

چیست؟ اصال  آن مالی گردش است. کم آن اشتغال تعداد اما داریم، بزرگی تعاونی بخش همه این ما مورد است. 2800000 جهان

 که آلمان امثال آن، و نیکوکاری و جهادی های گروه مورد در چیست. مالی گردش ندیدیم اصال آمارها سراغ هر چه رفتیم نمیدانیم.

70000

42000
10000

100000 100000

خیریههاوتشکلهای

مردمنهاد

گروههایجهادی مراکزنیکوکاری تعاونیهایفعال تعاونیهایغیرفعال

1400سال مردم نهاد و گروه های جهادی در آمار تشکل های 
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 کل که سوئیس از داریم. آنها خیریه از بیشتر ما خیریه دارد، هزار 17 به اصطالح خودشان است،       11Charity حوزه اول کشور

 مورد دو در ست،بیشترین حد برای ما ارقام و آمار همه این می کند، خیریه هایمان بیشتر است. در پشتیبانی دارد را با خیریه هایش دنیا

 در است، ای خرده و میلیون یک فرانسه مورد است، در هزار صد چند آلمان در که گر است، مطالبه های تشکل یکی هستیم، کمتر

تشکل  کارگری. های تشکل در است، جالب احتماالً هستیم. کمتر خیلی دیگر هم یک چیز در مثال بیست، سی هزار مورد است. ایران

 در شما که شکلی به کنیم گذاری سیاست یک ما بود ما. قرار کارفرمایی هایتشکل سیزدهم یک مورد است، 1700های کارگری ما 

هم  کار وزارت ما که گزارش بعد از برعکس دارد می شود.  بینید می می روید وقتی ولی محروم، مردم نفع به کردید، اشاره 43 اصل

 نماینده یک یعنی کارگری است. نماینده آن مورد 9000 دیدیم ولی ما رفتیم ورد است.هزار م 13 کارگری ما های که تشکل کرده اعالم

 اگر به او دهید؟ می نفره یک هم تشکل کارفرما به دارید؟ شما نفره یک تشکل یک شما دنیا کجای کارگرها. از کندمی نمایندگی دارد

 کردم، بخش مردمی ما بخش تشکل مند است.  بتصح این ها همه مورد در نگذارید. تشکل هم را این اسم دهید، نمی

 . وضعیت شناسی

 بودن بخش مردمی و عدم حمایت کافی از آن. معلق1-1

، تعاونی بخش مردمی، بخش این است که کشور به ما نشان می دهد، وضعیت و توسعه های برنامه در آن چه که

  است. رها نسبت به بخش های دیگر

 ها NGO و اه خیریه و تعاونی است؟ بخش به بخش دولتی دهیم؟ چقدر حواسمان می مکاناتا خصوصی بخش به چقدر ما یعنی

وشته اند: امکانات و ن -کنید  اجمالی مقایسه یک فقط - تعاون بخش برای فقط و ندارد مشخص پشتیبان های قانون هستند. رها

دالر در سال  لیاردمی 10دهیم،  می   بخش خصوصی به گازی که و برق تعاون. ما فقط بخش با در مقایسه خصوصی بخش حمایت از

دارم، مقدار کمی  نمی رب گفت که آمد دولت  علیه هجمه آنقدر بردارند، مقداری یک خواستند بودجه این در برآورد شده است. 97

هم  مسکنی آقای خود ای رهست. گروه های جهاد نامه آیین مردمی، عموما بخش دیگرِ های حوزه مورد در سوبسید را برمیدارم. حاال

بت کلی، نسبت این بخش که در آن نس دیگر مسئله یک و شوند نمی دارند در مورد تعلیق حمایت مشکالتی چقدر که هستند در جریان

 دولتی بخش خواهیممی و دولتی بخش تام مدیریت زیر بریم کامال می را مردمی بخش ها را مشخص نمی کنند،

به  مثال شود. نمی که بخش مستقلی از بخش دولتی باشد مدیرش است قرار اگر که صورتی در باشد مدیرش

  بدهی. بهزیستی را حوزه در تشکل های فعال مجوز توانی می تو گفته ایم بهزیستی

 گریگیری، نظارت و مطالبهگرفتن مشارکت در سطح تصمیم. نادیده2-1

تو  وقتی اما ،کند اجرا هم آخرش و کند نظارت کند، ریگمطالبه تصمیم گیری کند،است  اساسی به ما گفت قرار قانون

 این صد تا صفر ما اگر ست.ا همین طور هم تعاون حوزه در کند؟ گریمطالبه و کند نظارت تواند در آن حوزه مگر می شدی، متکفلش

 باشد، جدا نباید قطعاً ر چنده ؟آن کار فعالش را انجام دهد و گری مطالبه و گیری تصمیم تواند می آن بدهیم دولتی بخش به را حوزه

 چگونه ها بخش این نسبت که مکنی فکر که کنممی مطرح دارم پرسش یک در باب فقط باشد؟ چه شانرابطه اینکه دولت، گری تنظیم

 آن. به گردم برمی ها پیشنهاد قسمت در که بود خواهد

                                                           
 خیریه  11
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انجام  اجرایی ارهایک یک سری بیاید دیدیم. را اجراییآن  شده، فقط آن به توجه هم جاهایی یک و شده معلق مردمی بخش گفتم

 ماست، گریمطالبه و تنظار اصل که مهمترین اساسی قانون 27 خیر. یعنی شما اصل گری مطالبه و ولی تصمیم گیری و نظارت دهد،

 هستند اقتصادی هایبحث ر مجریانبیشت هاتعاونی واقعاً آیا کشور، اقتصادی گیریتصمیم ساختار در تعاونی جایگاه است. معطل تقریباً

 توانند می نظارت و گری لبهمطا کنند؟ می توانند گیری تصمیم توانند می آیا کشور اقتصاد برای عرصه هستند؟ نه، تصمیم گیر هم یا

تقلیل انتخابات  در به یک تصمیم گیری کردم عرض که مهم های گیری تصمیم سپردیم؟ خصوصی بخش به کالً را این یا نه، کنند؟

 میلی بی یعنی د.می خواه را مشارکتشان و که حاکمیت، تعاون کنند نمی          باور ما مردم شده که این کرده و پیدا

مشارکتی در تعاون و  دیگر. آیا برای همکاری های جاهای در هم بینید، بخشی انتخابات می شما در را بخشی دارند. مشارکت به

  ی آیند؟سایر بخش های دیگر سراغ شما م

 

 میلی جامعه به مشارکت و عدم باور به اراده واقعی حاکمیت برای جلب مشارکت مردمینتیجه: بی 

 

 های دولت با اهداف اقتصادی . نگاه ابزاری و اجرایی به  مشارکت مردمی؛ اجرای برنامه3-1

به برنامه توسعه  ر چهه یعنی شما ایی است.اجر و ابزاری نگاه سوم در وضعیت شناسی که به این مورد هم کمی بر میگردد، مسئله

 حاال کنید. اجرایش ی ها بیاییدشما تعاون فقط نویسد، می دولت خود را هم قرارداد دارد. واگذاری یک دولت کنید، گفته است: ششم نگاه

 قرارداد نوشتن تواند درمی آن یعنی کند، گیریگفتید تصمیم شما بنویسد، خودش دهد قرارداد را می نه اجازه تعاونی به اینکه از غیر

 چه کسی به بعد و ودش می طرفه یک قراردادها کند. شرکت گفتید شما باید بیاید در مناقصه آن طور که فقط نه؟ یا کند شرکت

 مهبرنا در همه این شما هید؟د می است نزدیکتر شما به که کسی به دهید یا می اختصاص مردم به واقعاً آیا کند؟می پیدا اختصاص

 که دارید معیاری چه هید؟بد میخواهید تعاونی کدام به چگونه؟ تعاون، بخش آن به تعاون و بخش این به اختصاص دارید: ششم توسعه

 اجتماعی مشارکت بخش به ومانمیلیارد ت ، چهار هزار1401 سال در بودجه بفهمیم: را بحران که بزنم مثال یک است؟ بهتر تعاونی کدام

 عملکردش که خاصی تشکل یک هب دادند بیشتر را یا میلیارد تومان 2800بیشتر از  غیره. و خیریه ها و جهادی های گروه دادند، یعنی

 سال گذشته. در بود مدرسه هزار هم

د، کردی اجرایی و ابزاری را مسئله مایعنی وقتی ش آورد. می خودش هم میلیارد هزار 35 باید گرفتمی را فردی بودجه این اگر فرانسه در

 که ا چه کسی می برد؟ کسیرآن رانت  ببرد. را رانت که آن آیدمی گروه هم یک نیست. اجتماعی دیگر و است اقتصادی دیگر مساله

  ندارد. منطق در این دولت باشد یا دولت بعد، حاال است، نزدیکتر شما به

 خصوصیاستفاده نامناسب از ظرفیت بخش تعاون و تبدیل آن به بخش . 4-1

 اشاره است که بزرگواران تعاون بخش ظرفیت از نامناسب استفاده هاست، تعاونی خاص بخش مردمی، مورد در که مسئله نچهارمی

 بخش نوشته همه که آمده ششم برنامه در تعاونی بخش مورد اسم 11 کردند ما آنرا به بخش خصوصی تبدیل کردیم.

 در باشیم. داشته تعاونی بخش گفتید چرا اصالً باشد، پس یکی است قرار این دو اگر تعاونی. بخش و خصوصی

 خودیاری، ارزش اجتماعی، پذیری مسئولیت دموکراسی، انصاف، اصولش: تعاونی که در مقاالت مختلف گفته شده که بود قرار که صورتی

 این به که گذاشتید هایی سیاست چه گذاری،سیاست سند عنوان به شما باشد تعاونی در است قرار اگر مسائل این همه آزادی، صداقت،
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 آمده است؟ چرا نیست معلوم هم درصد 25 اینکه از غیر اصالً بعد ذکر کرده ای؟ خصوصی بخش نوشته ای،  که هر چه شما برسد؟ ها

 است. این خودش یک سوال  و نیامده درصد 27 چرا نیامده درصد 24 چرا مثالً

تعاون،  وزارت در پایه لندب مسئوالن چهار نفر از 1399 یا 1400 سال در دمکر نگاه است؟ من درصد چند که دانیم حتی نمی ما اصال

 رب نیست معلوم گفته هشت درصد. هم یکی و درصد گفته هفت یکی و درصد گفته چهار یکی دیگر گفته است: سه درصد، یک نفر

 پیش فرمان این با اگر گویممی شناسی وضعیت ادامه در اعداد؟ این هست چه مبنای بر یا مالی گردش یا است افراد تعداد مبنای

  .خصوصی بخش میشود رسمش ماند و می اسمش فقط تعاون بخش برویم،

 توجهی به تقویت ساختاری بخش مردمی . کم۵-1

ه همیشه می ک -جلسمیک مثال میزنم: من همیشه به نمایندگان  توجهی کردیم.مردمی کم بخش ساختاریِ تقویت به

ش اقتصادی سیاست گذاری نیم به همکاری، تعاونی ها را دعوت کنیم بیایند فعالیت کنند، تعاونی ها در بخگویند مردم را دعوت ک

ا ردولت  ویم درباره بخش مردمی: این را می گویم که شما با دولت این طور تعامل می کنید؟این را می گ -اقتصاد نظراتشان را بگویند

تاری می دهید؟ می گوید من او را بردار. یا به او قدرت ساخ بود بد وزیر اگر ی کنیددعوت می کنید که وزیر خوب بگذار یا دعوت م

نها، اکثر بخش مردم، چه تعاونی، سرت می آورم. ما نگاه کردیم، حقوق اکثر ای را نکردی، این کار استیضاح. اگر عمل قدرتی دارم به نام

 لبج . پس اینمل نکرد، هیچ مواخذه ای نمی شوداصال ضمانت اجرایی ندارد. اگر آن مسئول عچه جاهای دیگر، 

  است ضمانت. شوخی مثل یک مشارکت

 

 . دولتی شدن امور مردمی و مردمی شدن امور دولتی6-1

 برگزارش دولت میکنی و شرکت و غیره تو قدس روز اربعین و و هیئت در یعنی .شدیم کننده شرکت اصالً مردمی جاهای در 

 ولتد  -فقر و محرومیت است رفع باشد، داشته وظیفه یک ه دولت در قانون اساسی اگرک -محرومیت  و قرف بحث رودمی ولی کند.می

 نمی که - مردمی لتدو تحول سند در محرومیت رفع گوید می است، مکرر مردمی جمهور رئیس و انقالبی دولت که هم رئیسی آقای

ولت نمیداند چه کسی هیچ کس در د دولت؟ خود در نوشته کسی چه که پرسیدند مسکنی آقای خود واقعاً، نوشته است کسی چه دانم

را هم به مردم سپرده اند. آن  حرومیتم بود، رفع خصوصی نداشت، اقتصاد کال بخش فصل هم یک اصالً تعاونی -آن را نوشته است

 که بودند نوشته وشته بودند،نقبل  دولت هم که در ها آمایش سند حاال است؟ کاره چه دولت دهد. پس اصال انجام دولت بود قرار را که

 اصال است؟ چون ممکن گرم دهد. انجام مردمی بخش هم شما گفتید را مسئله ترین امنیتی مرزهاست. یعنی امنیت  حفظ وظیفه مردم،

 است. مشکل این همه را گفتم حاال حوزه. این در ندارد وجود منطقی

 رفتن بخش مردمی واقعی  . ناکارآمدی بخش مردمی اسمی در پی به محاق۷-1

 متبادر هر کسی ذهن به میته.ک تا هزار ده و جهادی مورد هزار 42 فعال، صد هزار مورد غیر فعال و صد هزار مورد آمده آمار که این

 گانه هفت اصول این با توانمی را کشور تعاونیهای واقعاً  آیا یعنی نباشد. و واقعی است اسم فقط ها این که کندمی

 ینواقعی به محاق رفته است و ا مردمی بخش که آورد می ما ذهن به چیزی یک یعنی بدانیم؟ تعاونی ،تعاونی

 کند.می مدام زیاد را ملت و دولت فاصله



توسعهسند هفتم  یررسب  

 در بخش تعاون
 

 1401 بهار - 08شماره  
 
   

  

30 

 انداز استمرار وضع موجود. چشم2

 ملتدولتفاصله گرفتن روزافزون مردم از حاکمیت و افزایش فاصله . 1-2

رصد کم د 50افت کمی هم نیست، مثال  .دارد محسوس افت ه در این پیمایش هاغیر و خیریه و عمومی نهادها، همه 

مدیگر است. یعنی ه از حاکمیت و مردم روزافزون گرفتن فاصله باشد، یک موجود وضعیت اگر درصد کم شده است. 60شده است، 

 ماندن به تمایل انشگاهیاند درصد 25 تر ازافت جدی دارد. اصال بعضی آمارها شوکه کننده است. کم اجتماعی سرمایه آمارها می گوید

ن و کشورهای دیگر مقایسه کنید ایران است. یعنی با افغانستا به مربوط خاورمیانه در مهاجرت به تمایل نرخ باالترین دارند. کشور در

 است دیگر پارامتر یک هم ها تعاونی به مردم اعتماد .درصد است 25است، خاور میانه  درصد 33 -نظرسنجی کیو اعالم کرده است –

 حس و کنند استفاده آن و این و اتیمالی معافیت رانت این از که گرفته اند شکل هاتعاونی که کنندمی حس و واقعا مردم شده کم که

 است. خودشان از هاتعاونی نمیکنند

 های فراوان مردمی در اداره حکمرانی. محرومیت از ظرفیت2-2

 ونی است،تعاونی هایش، تعا نئولیبرال است و تقریبا می توانیم بگوییم کشوری که کاآمری برتر تعاونی درآمد ده

میدانم در عمل واقعا باید نمیگوییم،  البته در شعار –کشوری هستیم که ضد نئولیبرال هستیم  ما یعنی بوده است. دالر میلیارد 32

  است. بیشتر بردش از تعاونیها نسبت به ما آمریکا -بسنجیم

زده و پذیر و ناظر به مسائل واقعی به بستری سیاستخروج مطالبات مردمی از بستری کنترل. 3-2

 کنترلغیرقابل

ها و طبقات قدرتمند و بیرون رانده شدن . شنیده نشدن صدای مستضعفین در جامعه و غلبه گروه4-2

 مستضعفین از دایره حکمرانی

 که بگذاریم این ها با رقابت رد -همانطوری که آقای یزدانی هم اشاره کردند – را ثروتمندان خصوصی، یعنی بخش همینطوری اگر ما

 مردمی بخش به می کنی و سیاستگذاری و ریزیاین طور که برنامه ولی کنی. مستضعف مداخله طبقات نفع به تو بود قرار برند!می آنها

 را های آن پاالیشگاه و پتروشیمی خوراک توانی نمی دیگر زیاد است. صدایش آن و شود می صداتر بی این روز هر دهینمی قدرت

 جینی ضریب که شود می ریو شرایطش هم طو رسد می آن به زورت کنی. حذف را 4200 ارز پنهان یارانه توانیمی ولی کنی کنسل

 که 56 سال ولی نکردند. عالمشا وزهن که بوده بد آنقدر که کنند دور تصور این از را ما امیدوارم تا االن. نکردند اعالم را اصال 1400

  بوده است. ینیج ضریب رفتن باال گویندمی انقالب عوامل مهمترین از یکی بوده که 40.6 که 99 سال و بوده 41.9

 . استحاله بخش تعاون و تضعیف روحیه تعاون۵-2

 ایران. یعنی ما در تعاون روحیه فتضعی داریم و را تعاون بخش کامل استحاله باشد، همین طوری وضعیت اگر تعاون خاص مورد در

من گفتم  سازی.خصوصی موانع رفع شودمی گفته مدام یعنی میبینیم. داریم را ایران اقتصاد در داری سرمایه رویکرد یک غلبه کامالً

 مقررات و وانینق این بروید که آقای آخوندی به ما گفت که گویدمی مشاورش آخوندی آقای کنید؟ رفع دیگر چه موانعی را می خواهید

 رفتیم گفته خودشان نوشته اند. سایت در مسکن مقررات زدایی کنید. حوزه در -کنید زداییکه نئولیبرال ها می گویند باید مقررات – را
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 عملدارد  آمریکا از تر حمایت بی و تر مقررات بی مسکن حوزه در ایران یعنی ندارد. مسکن حوزه در مقرراتی و ایران قوانین که دیدیم

 شاید احتماال سود اینکه خاطر به شود نمی ساخته باز می بینید مسکن ایران در کند ولی گذاریسیاست رودمی آمریکا در ولی کند.می

 رویم، می ما هم جلسات در کردم در سند تحول بنیادی. هم اشاره باشد. اینها و ها بانک های سرمایه و زمینها حفظ و ها داللی در آن

 اند، معاونت گرفته شکل ما با تعارف در کنندمی حس و زنندمی حرف تعاون مورد در کنند. هنوز می نگاه کیشوتدن شمچ به ما به

 جلسه در می شود.        اقتصادی کشور ما انسان دارد کنشگر در کالً  تعاون... وزارت از دور جایی به اند هم که فرستاده را تعاون

 خیر و نیک کار اصال برای چه پول به او بدهیم؟ دارد یک گویممی بدهیم. آنها به پول کنند، می فساد افشاگری که آنهایی گویندمی

انتفاعی؟ چرا پول نمی گیرند؟ می گوییم این اصال یعنی غیر  غیر کند. بعد ما داریم قانون تشکل ها را می نویسیم، می گوید: چرا می

 رفته سمتی به ها ذهنتشکل غیر انتفاعی است. می گوید من نمی فهمم. چون اصال هزار مورد  600انتفاعی. برای مثال در آلمان 

 سازیم داریم می ایران در محض اقتصادی کنشگر یک بگیریم. باید پول هرکاری که انجام می دهیم، برای که

یز بساز، آن فرد کناریت را خراب است، در مهد کودکمان هم داریم به بچه ها این را یاد میدهیم. یک چ اقتصادی فقط فایده برایش که

آموزشمان را درست کنیم.  کن، جنس خودت را در مدرسه بفروش. مهمترین مساله هم که بعدا اشاره خواهم کرد، این است که ما باید

یک مقاله  بخوانید. را اش مقاله کارآفرین که می گویند، یک بار نئولیبرالیستی می رود. این دانشگاه سمت آموزش ماست که دارد به

 همه کشور باالسر بود قرار که دانشگاهی یعنی بپردازد. بازار جز نیاز نیازی به باید دانشگاه چرا گفته آقای      فراست خواه دارد. صراحتا

  باشد. بازار نوکر و خادم در این سندهای دانشگاه کارآفرین دارد می گوید کند، تربیت و همه کشور را باشد

 . راهکارها3

 مشخص سیاستی الگوی باید شود، قوی مردمی بخش که ببریم سمتی به را توسعه برنامه هفتم خواهیمب اگر

 ریل یک توسعه برنامه کار یعنی ؟چیست ها تعاونی و تعاون اتاق و وزارت تعاون نسبت توانیم بگوییماینجا می االن .کنیم

 کنیم، محور آموزش هایکار کند. درستش تعاون قانون باید را آن کند. مالیاتی جور معافیت اینکه نه هاست، تیپ این از گذاری

 .قبیل این از کارهایی و کنیم نهادمندش

 مسکنی آقای

 دخالت کمتر دولت، فرصت بسیار مناسبی است

 اینکه هستیم. خوب خیلی تاریخی فرصت کنم ما در یکمی فکر دهیم. من انجام باید هم عملیاتی برنامه یک کنم. عرض نکته چند

 را تعاون مردمی بخش باید ما است. فرصت مردم ندارد، برای گریتصدی آنقدر چیزی یک به نسبت دولت

 مردمی های بخش شاید یک جایی که دولت خیلی پر رنگ حضور داشته باشد، خیلی نشود کنیم. این یک فرصت است. تقویت

 انجمن های تعاون، مثل این اتاق مثل های مردمی شبخ که این است. یعنی یک فرصتی است فرصت یک االن ولی کرد، تقویت را

به  همه ها صحبت در داریم که دو زمان کنیم. نگاه سیاست یک عنوان به کند. این را ما پیدا توسعه شود، این ها تقویت علمی، این ها

بیایند.  بیرون میترسیدند که همه روز و سهد تا افتاد. اتفاق 98 اسفند 2 زمان از کرونا گویم:می خودم زمان از یکی کنند. می آن ها اشاره

 دادند و رزمایش مواسات بعد از آن کارها بیرون آمد. پیام مقام معظم رهبری کردیم. به حدی که کار خوب خیلی فروردین 15 ما تا
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الکل بودند، به کمک  کردیم. افرادی که در کار نمی فکر وقت هیچ که کردیم کارهایی و کردند ضدعفونی را جا همه ریختند، ها مردمی

 با گفتند: آمدند. هادولتی چون چرا؟ شدند. افسرده این مردمی ها برخوردیم. مشکل به فروردین 16 فروردین شد 15وقتی  ما آمدند! اما

 اول سال ده در ها تعاونی خودشکوفایی دوره گفتند یزدانی آقای کردید؟ بندی بسته الکل مسجد در چرا کردید؟ هماهنگ کسی چه

این خیلی مهم  است. مردمی کار این شده است. تشکیل سال هفتاد تعاون نبوده است،وزارتخانه ای  نداشتیم. برنامه که بود انقالب

 نه؟ یا کند مداخله باید اصالً کند؟ مداخله باید کجا است. دولت

بعد  دانشگاه. در کردیم ختیاریا واحد دو بعد .کردیم کتاب به تبدیل کردند؟ کار چه ما نسل آوردیم؟ امام سر وصیت نامه بالیی چه ما

 دیگر یکی برای و نیست ماما برای وصایا که دیدم امتحان در وصایا. خودم سر گذاشتیم را اساتید ترین ضعیف و کردیم امتحان آنرا

 .ینک باید با آن این کار را میخواهی متالشی کنی، را چیزی هر اساساً نمیخواند. ادبیات ما با این است.

 نداریم هیچ پلتفرمی اجتماعی حوزه در

 در یاسالم جمهوری معتقدم من .عملیات تسهیلگری، گری، تنظیم گذاری، سیاست: است الیه چهار حکمرانی ارکان

 در بودجه، ولی تصویب و مجلس و محله و شهر شورای انتخابات از دارد. را مردمی حکمرانی ی الیه باالترین خود سیاسی پلتفرم

. میدانیم خودمان مقاصد به رسیدن برای عمله و بیگار را مردم فقط نداریم. هیچ ساختار و پلتفرمی جتماعیا حوزه

 می شما تعجب لذا دارد، است. پیچیدگی واضح تسهیلگری. حوزه در چه برسد نمی دهیم. شدن وارد اجازه هم رگوالتوری در حتی یعنی

دانیم، من در می و داریم لقبو ما این ها را آن نیست! یک کلمه! در تعاون مهکل یک آید،می بیرون تحول دولت مردمی سند کنی

 بخش آمدیم و زدیم شفاف را حرف این شود. قدرتمند مردمی تعاون بخش آمدیم ما که تلویزیون این حرف را زدم

 هم یاستس این .دیگر هم به کنیم کمک برسانیم. حداقل به ناظرتر کنیم. دخالتش را و هوشمندتر را تعاون دولتی

 است. حاال حداقل آن چه ما دنبال می کنیم، این است. شفاف و مشخص

 هفتم برنامه خصوص دولت در عملیاتی برنامه

 در ای الیه یک ما چون بند است. 25 مجلس دادند، آنچه به شد. تصویب بند 21 حد در هایش فکر میکنم سیاست هفتم، برنامه این

هست، آن فایلی شما برای من فرستادی،  مجمع تشخیص مصلحت نظام هم کمیسیون الیباف چون عضوداریم. آقای دکتر ق یک گوشه

آورند و  می دهند می که چیزی دیدیم همیشه ما بند است. 21 سیاست بند بند است. آن فایلی که در کمیسیون های مجمع است، 25

 حضرت آیت اهلل آملی با جلسه ای که شخص ایشان کشیدند، ند،که اتاق کشید زحماتی هم، الهوتی دکتر آقای دارد. حرفهایی اینها

نهایتاً در نقطه،  که شد این کردیم، قبل ما که از هایی هماهنگی و دادند، اتاق نامه روی خوبی دستور یک هم ایشان داشتند، الریجانی

ما )وزارت تعاون  دادند. قول الریجانی آقای آملی را مستقل بند و آمده کردیم. یعنی در سه بند کلمه تعاون اضافه را تعاون کلمه تا سه

 جمع بندی کنیم. را کار این که ایمآماده ما که گفتند دوستان خود آنجا در و به مجمع بدهیم و اتاق تعاون( یک بند مشترک پیشنهاد

 بیفتد. نظر برویم که این اتفاقصریح هم      می گویم: به سمت بخش مردمی برویم، به سمت اتاق برویم. یعنی به سمت تعمیم این 

 کردند اعالم که اینجاست خطر دولت، روزهای اول گنگ بود که سند تحول دولت را چه کسی نوشته است؟ چون قسمت می ماند آن

این  اما آمده است تعاون اسم بار 122 در این سند شود. -میدهد مجلس به دولت که ای الیه -قانون نویسپیش این سند، است قرار

است. این را برادر  نیامده تعاون اسم هم یکبار اجتماعی است. رفاه و تعاون، کار وزارت تعاون، تعاون ما نیست، تعاون مذکور در نامه

 امروز هم ما نوشتیم که باید اینطور باشد، تیزی هم نامه نوشتند. ما ایشان را پیدا کردیم و گله تیزی کردیم و زمانیان عزیزمان آقای
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 آقای که صحبتی گفتند کردیم. بچه های دفتر هم تند و تیز هم گله آنجا که بودیم جمهوریریاست نهاد استراتژیک هاییبررس مرکز

 تلطیف و خواستند است بخش سه ایران اقتصاد بوده و گفتند شما های کردند، به خاطر گله تعاون مورد در کردستان در جمهور رئیس

  بکنند. 

 مقاومتی اقتصاد ولی بکند را کار که کرد آمادگی اعالم زمانیان هم آقای عملیاتی کنیم، نقطه چهار زمان در سهما باید این موضوع را هم

مردمی  بعضی ها اقتصاد .باشیم درگیر آن با است ممکن دولت این در است که جدیدی ادبیات است. این ها متفاوت چیز دو تعاون با

دیدیم  هم هدمش نشست در بعضاً میگذارند. تعاون معادل آورند می را ومتیمقا را معادل تعاون می گذارند یا اقتصاد

ر نخوریم و این ها دو ها گلوگاه این در باشد حواسمانکنند.  تئوریزه علمی می این را هم دارند بعضی از جریان های فکری

ا در هم بریزد خواهد همه چیز رنشان می دهد که جریانی می  .که تجربه خوبی نشان نداده است را با هم اشتباه نگیریم

 هایبررسی ا اوال در مرکزم کنند. این کار را دنبال که گفتم هم نژاد ابراهیم آقای و به شدیم هم حساس مشهد که کسی نفهمد. در

 امضای با نامه یک قالب رد سوم کردند پیش برویم، آمادگی اعالم زمانیان که آقای خود با دوما و برویم جمهوری ریاست استراتژیک

اضافه می کنند و یک  بکنیم. در تجربیات هم هست هر جا بروی داد بزنی، یک بندی اعالم مجددا جمهور رئیس آقای خود به وزیر

 کاری انجام می دهند تا بتوانیم این زمان طالیی را پشت سر بگذاریم.

دهیم. به همین شکل  نمی دپیشنها بسته درهای پشت رد را این دولتی بخش در هفتم. ما برنامه خصوص ما در عملیاتی این شد برنامه

 می کنیم و به تعاون انشاء اهلل با هم صحبت آیند و در حوزه های مختلف حرف ها را می شنویم. می جلسه می گذاریم و دوستان

 حاال گفتند، دوستان م کهه ینکات از اینکه ضمن داریم، هفتم برنامه برای ما که عملیاتی برنامه این کنیم. می بندی جمع و میرسیم

و افتخار  هستند اسالمی انقالب شورای مجلس انصافا از خوشنامان و مفاخر از که الهوتی عزیز آقای دکتر و علمی انجمن هم حتما

 و پیشکسوت که زدانی عزیزی آقای می کنیم امروز ما هم در خدمت ایشان، به عنوان فرزند ایشان هستیم و خدمتگزایشان را می کنیم.

 مرکز در اولی که از ه انصافاک شیخی هم آقای ما هر جایی می رویم از محضر ایشان استفاده می کنیم. و و هستند تعاون چهره ماندگار

این جلسه را گذاشتند، نسبت  کنند، دوستان اندیشکده هم که می دارند کار را دنبال جهت چند در دوستان بودند، کمک کردند. پژوهشها

 واقف هستند. از آن ها تشکر می کنیم. به این موضوع 

 حضور مردم در سطح سیاستگذاری و تنظیم گری

 عملیات. تسهیلگری، گری،تنظیم سیاستگذاری، دارد: الیه چهار حکمرانی گوییممی وقتی هستم. دولتی آمدم، مردمی بخش از خودم من

 و بگیرند تصمیم خودشان برای مردم یگر تنظیم حوزه در و سیاستگذاری حوزه در بدهیم اجازه باید ما یعنی

 ارکارش  ناظر، باید بیاید عنوان به دولت بگیرند. تصمیم خودشان برای مردم هم سیاستگذاری حوزه در حتی

 انجام دهد.

 ار ثبت دیگر کشورهای در ولی شود می خسته و بدبین و طرف شود ثبت تعاونی در کشور ما بسیار دشوار است

 هایی کنند. اشکالمی بیچاره ات کنیم منحل را موسسه بخواهیم اگر و کنند می سنگین را نظارت وکنند  می راحت و آسان

درصد  11 درصد ۸ ها در اتاق ها کم است،اتحادیه و هاتعاونی مشارکت که است انتقادی گردد،برمی ما به که هست

  کنیم. درست است، باید برویم آن را هم
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د و با رئیس اتاق وزیر در اتاق بازرگانی حضور پیدا می کنن 5 نیست؟ باز بازرگانی اتاق اندازه چرا دست اتاق تعاون به

شرف المکان بالمکین.  ا او را ببیند؟بازرگانی جلسه برگزار می کنند. ولی چرا باید رئیس اتاق تعاون ما پشت درب اتاق وزیر منتظر بماند ت

شود.  ناظرتر و تر ر، دقیقگفتم هوشمندت و بی خاصیت شود. بی اثر نگفتم دولت من شوم. می بزرگتر هم من شود بزرگتر آنجا هرچقدر

شهید  50که اگر خمپاره بیاید،  گرفتیم. روی تپه ای نشسته ایم تیر می زنیم اشتباه را گلوگاه در گوری که مرده نیست، نماز نخوانیم.

 نیم و کارمان را انجام دهیم.درستی از نظر استراتژیک انتخاب کنیم، آنجا بنشی جایگاه می دهیم.

 

 12زاده حجار آقای

 اقتصادی بخش تعاون، بخش

 اولین بدهیم. جواب باید که آیدمی پیش سواالتی و شویم می روبرو تناقض یک با معموال می شود، تعاون بخش از صحبت وقتی

اساسی  نونقا 44 اصل ن مااجتماعی؟ مبنای بخش تعاو بنگاه یا هستند اقتصادی بنگاه هاتعاونی آیا سوال اینکه

به همین  اقتصادی است. بخش تعاون بخش که است طبیعی است. بنابراین کرده بخش 3 را اقتصاد است که 

 فعالین حقیقی، هایشخصیت و سهامی های شرکت خصوصی، بخش که همان طور شود. می اقتصادی بنگاه هم فعالش سلولهای علت

 به عنوان یک هاتعاونی به یمکن تالش باید ما بنابراین دهند. نگاه تغییر تعاون نشگرهای بخشباید ک هستند. آن اقتصادی کنشگران و

 ر اصول اقتصادی را رعایتما اگ و دارد نقش آن در اقتصاد مقدمات و اصول ها تعاونی در که بپذیریم کنیم و اقتصادی نگاه بنگاه

 هایش بعضی هب کردند، فکر کنم مطرح شیخی آقای سوال چند شویم. می            روبرو مشکل مدت با دراز نکنیم، در

 اقتصادی های بنگاه سود. تابع و معادله و هزینه معادله و تولید معادله نام به داریم هایی واژه یک اقتصاد در ما دهم. پاسخ بتوانم

 ررسیب قابل امروز داقتصا علم در اصالً شان هزینه و تولید توابع به نگاه بدون و سودشان تابع بررسی بدون

  کنیم. نگاه اقتصادی باید را دارد؟ این تفاوتی چه تعاونی بخش با خصوصی بخش اینکه اول سوال نیستند.

 تابع سود بنگاه ها

 می اقتصاد مقدمات ما در که است چیزی این است. سودشان تابع کردن ماکزیمم هدفشان خصوصی بخش در اقتصادی های بنگاه

 باید کند، گذر باشد قرار اگر ندارد. سودش ماکزیمم نقطه از گذر برای ایانگیزه هیچ خصوصی بخش اقتصادی بنگاه بنابراین و شنویم

 سود. کاهش معنای به بیشتر تولید واحد یک ندارد منطق کند. گذر ماکزیمم سود کنی که از نقطه تولید رانتی و یا باید بدهی یارانه

 خاطر به گذرش کند.می گذر نقطه این از که اقتصاد در است بنگاهی تنها تعاونی کند.مین کاری چنین خصوصی بخش که است واضح

 ماکزیمم را سود و است تولید تابع در تولید نقطه حداکثر در تولید هدفش و ماهیت چون ندارد. ها این به نیاز بلکه نیست، یارانه و رانت

 ها تعاونی عمل در است ممکن گیرد. می قرار صفر نقطه در و دوباره گردد میبر سود تابع که جایی در کند می صفر را سود نمی کند،

 می اقتصاد نظریه بنگاهی دردانیم و  می تعاونی را بنگاهی بنابراین ما است. تئوریک تعاونی اما این هدف نرسند. این نقطه به

 ناحیه از یعنی تعاونی می شود. تشکیل ماکزیمم از بعد سود صفر نقطه به رسیدن هدف با که باشد تعاونی تواند

در آن  خصوصی بخش گرفتیم. نادیده زمان در طول را نکته این اما اگر ما شود. می باالتری مرحله و وارد گذرد می خصوصی بخش

                                                           
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه تعاوندفتر  معاون  12
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مقایسه تابع 

سود بخش 

خصوصی و 

 بخش تعاونی

 

 بیاید خصوصی بنگاه کنید یک فرض اگر دارد. مزیت که است تعاونی دوم قسمت در ولی دارد، مزیت تعاونی به قسمت اول تابع نسبت

  کند، وگرنه عبور نمی کند. عبور تا بدهی یارانه آن به باید کند تولید آنجا در

طه ای را که تعاونی جمع مثال آن در ایران، تعاونی جمع آوری شیر است. اگر آن را دست بخش خصوصی بدهی، اصال نمی تواند آن نق

تعاونی برتر جهان که  300در همان  عاونی های بیمه است.آوری می کند را بدست آورد. از یک حدی عبور نخواهد کرد. مثال دیگر ت

یست که ماهیت سود داشته بیمه صنعتی ن و ندارند سود ماهیت نگاه کنی، سهم عمده تعاونی های بیمه هستند. چون تعاونی های بیمه

 هیتاً یاما بیمه صنعت اریم.د نگه آنجا بخش خصوصی را با رانت خواهیم می خصوصی منتقل کردیم و بخش به ما آن را حاال باشد،

 بیمه هاتعاونی درصد 36 تعاونی برتر جهان 300کند. در آن می ایجاد ناکارآمدی شودمی اقتصاد وارد دولت اگر است. دولتی یا خصوصی

 کرده گذر داری سرمایه مرحله از است. داریسرمایه فوق هستند. آمریکا یک کشور آمریکا در پاک انرژی تعاونی دیگر مثال هستند.

. آن قسمت هایی که سود نباید شوند می وارد ها تعاونی آنجا ندارند، سود انگیزه داران سرمایه که اقتصادش از هاییبخش در ولی

شرطی  به اقتصاد حوزه در است ایساده نکته خیلی می کنند. تولید حداکثر شود، آنجا تعاونی ها را وارد عامل کارگیری به حداکثر شود.

 نی می خواهد که به عملیات بیاید.که زما

 و قوانین در که فرمتی و ما اقتصادی نظام چارچوب یعنی کند. می بازی حریف زمین در تعاون بخش راحت خیلی ایران در

 فعالیت که کردیم تدوین طوری ما است. سود حداکثرسازی و خصوصی بخش برای کردیم، تدوین مقررات

 دیگری بنگاه هر گونه یا شوند می مشکل دچار ها تعاونی بنابراین کردیم. سهیلت را سود حداکثر کننده های بنگاه

 صنایع بیمه کشور دچار مشکل می شود، صنعت مثال شود. می مشکل دچار ما اقتصادی نظام سود نیست، در حداکثرسازی هدفش که

وند، علت این نیست که دولت نمیتواند اداره کند، میشوند. خیلی از مسائلی که صنایع دولتی ما دچار مشکل می ش مشکل دچار ما دولتی

که مرکز پژوهش ها می تواند -این برنامه هفتمایم. بنابر  نکرده طراحی آن صنعت مناسب را فضا مشکل اینجاست که ما

 می که هایی بنگاه کند فراهم فضایی دهد، تغییر را جهت تواند می -نقش مهمی در این زمینه داشته باشد

 معنای به سازی مناسب وشود  مناسب فضا و شوند حمایت اقتصاد در کنند عبور سود حداکثرسازی قطهن از خواهند

 ندارد. یارانه پرداخت به نیازی تولید، از سطح گذر از این برای تعاونی نیست. یارانه پرداخت معنای به و رانت تولید
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 تولید خصوصی میزان



توسعهسند هفتم  یررسب  

 در بخش تعاون
 

 1401 بهار - 08شماره  
 
   

  

36 

 

دار تولید کمتری دارد سود که بیانگر میزان تولید و سود یک تعاونی است، در شکل نشان داده شده است. بخش خصوصی یک مقتابع 

ون مجموع سود بخش خصوصی کمتر از تعاونی است. چبا هزینه بیشتر و سود کمتر. مجموع سود را عرض می کنم. 

وصی که تولید می کند، بیشتر از سود بنگاه بخش خصتعاونی سودش را از تولید بیشتر می برد. میزان منفعتی 

 است، در صنایع خاص. در صنایعی که بخش تعاونی در آن مزیت دارد.

 رویکرد های بخش تعاون در برنامه های توسعه

 تعاونیهای %74 67 سال در ما که ودب اول برنامه پایه سال 67 سال توسعه، برنامه اول از افتاده است؟ اتفاقی چه ما توسعه های برنامه در

تعاونی  به ه ماکزیمم سود است.های تامین نیاز همان تعاونی هایی هستند که هدفشان گذر از نقط تعاونی بودند. نیاز تعاونی تامین ما

از داریم. درصد تامین نی 22رفتم، گبودند. امروز که من از سامانه مان آمار  نیاز تامین درصد 74 تر هستند. نزدیک تئوریک ما واقعی های

 به تعاونی واقعی های بنگاه از امروز ما سیاست هایی که داشته ام، این با یعنی درطی این سی و اندی سال

 عاونی کهت نام با نیستند ولی تعاونی ماهیتی لحاظ به که کردیم ایجاد بنگاه هایی و گرفتیم فاصله تئوری لحاظ

 یک از بعد و بگذاری اونیتع اسمش را حتی اگر نیستند، تعاونی ماهیتا این ها کنند.می فعالیت سود سازی ماکزیمم حوزه در

 مسئله این آمدیم، که مسیری در و توسعه های برنامه در ما های دشواری از یکی گردند. بنابر این برمی ماهیتشان به هم مدتی

 گذر تعاونی ایه بنگاه ماهیت ازبه این دلیل که ما  داده است، اجتماعی را کاهش اعتماد شده، نارضایتی عامل که است

با  -ر این مباحث مربوط به تعاون زیاد استدچون اختالف  -کنیم،  بیشتر را گفتمانمان اگر میزان شاید کرده ایم. برای برنامه هفتم

 اد شدهایج قسمت دو در کشور انگار نداریم، خصوصی بخش با افراد سرشناس بخش خصوصی گفتمانمان را بیشتر کنیم. ما اختالفی

ت. اختالفی بین بخش خصوصی و تعاونی نیستعاونی هستند.  و یکسری طرفدار بخش خصوصی بخش که یکسری طرفدار

 ند.برو جلو کشور توسعه برای مکمل دارند که باید فضایی در اقتصاد یک اینها دولت، بخش خصوصی، تعاونی و

 مختل و شودنمی توسعه ایجاد ماحصل آن و کارآمدی.نا تولید می کند و یا رانت شود، یا دیگری وارد بخش هر کدام

  شود. می

 تعاون اقتصاد گذشته سال 30 در این که قتصادا در کاری هر انجام برای است بستری اینکه تعاون یکی شود نگاه کرد:می دیدگاه دو

 این به بیشتر دنیا که است اقتصاد در امور از بهتر برخی انجام برای ابزاری تعاونی اینکه دیدگاه دیگر داده است. قرار الشعاع تحت را

 سهمی داریسرمایه هایحتی اقتصاد در تعاون سهم دلیل همین به و کرده استفاده خودش جایگاه در را تعاون رفته است. سمت

 است. اقتصاد کشور در ما سهم از بیشتر
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ی ها نوشته است: یک قسمت هویت تعاون در ای سی آی خود در یعنی است. اقتصادی بنگاه تعاونی بگوییم نباید :نظر آقای شیخی

 اجتماعی، اقتصادی، بنگاه یک دارد می گوید است، اینها اجتماعی وحدتش، زمینه همه و استقالل بنگاه مستقل است. یعنی غیر از اینکه

  است. فرهنگی

آن را  که اجتماعی هدافا ست. بنگاه اقتصادی است بامیگیریم و آنجا اقتصاد گفته ا 44 اصل از را تعاون پاسخ آقای حجار زاده:

 خیلی بحثی نداریم.

 13 هاشمی آقای

 شبکه سازی تعاونی ها

فصل الخطاب شود  بنده بخواهم شخص برای که چیزی اما فرمایشات بزرگان که همه حرف حساب است و علمی. از کردیم استفاده

 پیگیری دبای هفتم برنامه متن چه در بحث و احکام بحث در هآن چیزی که چ دوستان گفتند، که آنچه از این جلسه،

 از بعد اقتصادی االنفع با دیدار در 98 سال نیست. مقام معظم رهبری در چیز غریبی هم که است واژه کلید چند کنیم، پیگیری

و  کنیم تاکید و بخواهیم معمج از و احکام که پیشنهاد بدهیم در دارد جایگاه که هم کردند اعالم صراحتاً عبداللهی آقای سخنرانی

یکی از این  رد.ک خواهد حل را کشور مشکالت برنامه بحث در مستند داریم که از سمت مقام معظم رهبری بیان شده است. هم

 مردم شوند، زیسا شبکه اگر هستند، مطلوبی پدیده هاتعاونی فرمودند: آقا حضرت .است سازیشبکه ها واژه کلید

 هدایت اشتغال و یدتول سمت به کنند و جمع خرد را هایسرمایه کنند،می ایجاد فراوان اشتغال ،کنند توانمند را

 هم را 44 بحث اصل عمال نیم،ک اضافه را هم رانت زا هایطرح از منافع ناشی تعارض ما یک بحث مدیریت اگر اینها کنار در .کنند

 در اگر تعاونمیخواهد. هم باشد، بیشتر از آن ن ماده یک و واژه کلید چند باشیم با این داشته حکم یک یعنی داد. خواهد پوشش

ر دحاال کردیم.  مشخص را سو و مسیر و سمت همین یک ماده را داشته باشد، کافیست. ما هفتم برنامه قانون

مسائل را صریح و شفاف ین ا افتاد، فکر می کنم بتوانیم خواهد اتفاق هفتم برنامه در طول قوانین و مقررات بودجه و غیره و ذلک

 پیگیری کنیم.

  14جمشیدی آقای

 مشکل از سیاست ها و قوانین نیست!

که به نظرم یک  شد مطرح منفی به تعاون نگاه یکشیخی،  دکتر دوستان مخصوصاً فرمایشات از بعضی کردم من احساس

 داریم. یکی تعاون حوزه در بحث تا دوآن هم اگر لحاظ کنیم،  المللی بین بحث کل در نیست. شکلی این شده و اغراق مقدار

که در حوزه اقتصاد  کالنی نگاه به توجه با دهند گسترش و دهند توسعه را تعاون بخش خواهند می ها دولت اینکه

 کردند، یزدانی جلسات پیش آقای که، صحبتی رسیدیم نتیجه این به است. یعنی ما در واقع هم این ما کشور در دارند. اجتماعی و

                                                           
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کل دفتر توسعه تعاون ریمد  13
 ها یتعاون قاتیو تحق جیدفتر آموزش، تروسرپرست سابق   14
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 نویسی دوباره به الزم است. معلوم چیز، مدل همه هم مشخص است، هاسیاست مشخص است، مشی یخط که

درصد را  25هست و مشخص. سهم  44االن سیاست های کالن بخش تعاون مشخص است که همان سیاست های اصل  .نیست

 بطن خود جامعه از باید ند تعاونیگویمی بعضی ها ولی است. پایین کامال مشخص به باال از در چشم انداز داریم، نگاه

 پایین از این یک نگاه و شود برتر تواندمی که تعاونی برسند نتیجه به و کنند نیاز احساس مردم بیاید، خود بیرون

 نقطه به چطور میتوانیم که است پایین به باال همان نگاه بیشتر کنیم، می بحث آییم و روی قانون تعاون می که علتی است. باال به

می کنیم. پس  ریزیبرنامه است در اقتصاد. یعنی آن طور داریم ارجح مردمی بر نگاه دولتی اقتصاد واقع در که برسیم بحثی و اقتصادی

 میشود طرف یک نکنیم، آنرا محدود بگیریم و نظر در بزرگ طیف را تعاون طیف اگر یک سری چیزها مشخص و حل شده است.

 و سرمایه تامین برای می رود، عام طیفی است که طرف سهامی هم طرف یک یک رای مشخص،ما، هر نفر  متعارف های تعاونی

. اینکه بیاییم و تعاونی ها را محدود کنیم که صرفا کندمی حرکت هم شدن تعاونی غیر بحث سمت به است. بوده مالی تامین

 در ما تسهیلگری آن .بروند ایحوزه چه در که هستند و انتخاب می کنند آزاد مردم در این حوزه اتفاق بیفتد، خیر.

 اساساً  که است طبیعی باشد. مدنظر باید که چیزی این بیفتد. اتفاق محرومان از محرومیت رفع برای را ها تعاونی محرومیت است و رفع

 خصوصی بخش ی کندم احساس که کند ورود جایی در باید دولت واقع طبیعی است که در یعنی بیفتد. اتفاق نیست نیاز محدودیتی هیچ

 بخش توسعه در واقع ما کالن سیاست که آن جهت از منتها نباشد. تعاونی باشد، چه چه کند یا نمی آید آنجا جلوه کند، ورود تواند نمی

 همه -باز میخواهم اشاره کنم به فرمایشات آقای دکتر یزدانی –روی تعاونی ها متمرکز شویم. من عرضم این است که  است، تعاون

کمیسیون  در جایی، یک در است. مشکل ما این است که دیگر جای مشکالتمان ما است، مشخص و شفاف چیز

ندارد، روی کل سیاست های کالن  اعتقاد چون و شود می پیدا بزرگواری یک دیگر جای یا دولت مجلس یا مثال،

 خط می زند.
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 جمع بندی

رد ارزیابی قرار دادند و توسعه قبل و پس از انقالب مطالبی را مو در این نشست آقای حیدری جایگاه تعاون در برنامه های

 نیها در قوان تیو معاف یاعتبار یها تیحمابهتری برخوردار شده است و  انسجامی پس از انقالب از برنامه هابیان کردند: 

 یمسئوالن در قوا یبرخ یکاف عدم اعتقادموانع عملی شدن قوانین از نظر ایشان عبارتست از:  شده است. ینیب شیپ یخوببه 

 تیدر رعا یت قانونعدم وجود الزاما ژهیدر کشور به و یساز یخصوص یمشخص برا ینداشتن استراتژ، سه گانه رگذاریتاث

ن. ایشان پیشنهاداتی ی، عدم وجود صدای واحد و سیاست متحد در بخش تعاودولت ریغ یشرکت ها و بخش ها یواگذار تیاولو

 تیتقو یبرا ی در برنامهفیرد جایگاه تعاون در برنامه هفتم ذکر نمودند که اهم آن عبارتند از: پیش بینی را نیز جهت ارتقای

نک توسعه تعاون و ی، ساماندهی تعاونی ها در سطوح ملی و استانی توسط دولت، افزایش سهم باو صنف یعلم یانجمن ها

اری شرکت ها به بخش ه و مقننه و واقعیت بخشیدن به واگذصندوق ضمانت سرمایه گذاری، نظارت نهادی خارج از قوه مجری

 تعاون.

ند. هم چنین سیر تدوین آقای یزدانی مروری بر قانون اساسی داشتند و جایگاه تعاون و مشارکت مردمی را در آن ذکر نمود

صحنه و پیگیری مستمر جهت  برنامه های اول تا پنجم توسعه را در حوزه تعاون مورد بررسی قرار دادند. ایشان لزوم حضور در

نظر و دغدغه کافی در  ایجاد ظرفیت های قانونی برای بخش تعاون در برنامه توسعه موکدا خاطرنشان کردند چرا که اتفاق

 مسئولین دست اندرکار وجود ندارد. 

هر چه بیشتر نقش دن شآقای بائوج الهوتی تاکید بر اتفاق نظر فعاالن بخش تعاون در چند اصل مشترک داشتند و کم رنگ 

 دولت را راه نجات اقتصاد کشور ذکر کردند. 

و چشم انداز  آقای شیخی پس از بررسی اجمالی بخش مردمی در قانون اساسی، بحث خود را در دو بخش وضعیت شناسی

دیل بودن بخش مردمی، نادیده گرفتن مشارکت مردم در سطوح تصمیم گیری و نظارت، تبوضع موجود ارائه دادند: معلق

شتر شدن بخش تعاونی به بخش خصوصی و کم توجهی ساختاری به بخش مردمی از مشکالت وضع فعلی و هم چنین بی

ه بخش تعاون چشم فاصله مردم از حاکمیت، محرومیت از ظرفیت های مردم، غلبه طبقات قدرتمند در حکمرانی و استحال

کردن منطق سیاستی و تقنینی بخش مردمی و الگوی شخصانداز وضع موجود خواهد بود. راهکار اساسی از نظر ایشان م

 هاست. روابط آن با سایر بخش

خش تعاون را هوشمندی آقای مسکنی دخالت کمتر دولت را فرصت مناسبی برای نقش موثرتر مردم دانستند و رویکردشان در ب

 و نظارت بیشتر با دخالت حداقلی دولت ذکر کردند. 

ی را الزم االجرا ذکر رعایت اصول اقتصادبخشی اقتصادی با اهداف اجتماعی تلقی کردند و  آقای حجارزاده بخش تعاون را

و نامناسب برای  کردند. به نظر ایشان چارچوب نظام اقتصادی فعلی کشور مناسب برای بخش خصوصی و حداکثرسازی سود

می کند. باید ماهیت  اهدافش دست پیدا بخش تعاونی است که مزیت آن در مجموع سود آن است، چرا که با تولید بیشتر به

 کدیگر ورود پیدا نکنند. یواقعی تعاونی ها احیا شود و بخش های سه گانه اقتصادی )تعاونی، خصوصی و دولتی( در حوزه های 
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گیری ر مهم تلقی کردند و پیدر انتها نیز آقای هاشمی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری شبکه سازی تعاونی ها را بسیا

انی، بیان کردند که سیاست ذکر آن در برنامه هفتم را الزم دانستند. همچنین آقای جمشیدی با تاکید بر فرمایشات آقای یزد

 ق سیاست هاست.ها و خطی مشی ها را مشخص و شفاف است و مشکل اصلی عدم اعتقاد مسئولین تاثیرگذار در مسیر تحق

از انقالب در بخش  قدری در موضوعات: بررسی برنامه های توسعه قبل و بعددر مجموعِ این نشست مطالب ارزنده و گران

شم انداز وضعیت فعلی تعاون، بررسی جایگاه تعاون در قانون اساسی، مشکالت و موانع عملی نشدن قوانین بخش تعاون و چ

تفاق نظر مسئولین و دید. اارائه شد و پیشنهادات سیاستی جهت ارتقای بخش تعاون در حوزه برنامه ریزی و اجرا ذکر گر

عاون به نحو هر چه بهتر مخاطبین امر نیاز به نشست های بیشتری دارد تا تدوین متن قوانین برنامه هفتم توسعه در بخش ت

 صورت گیرد و زمینه ای برای تحقق اهداف متعالی این بخش در کشور گردد.

 

 مشارکت کنندگان

 حجت االسالم رائیجی دبیر وبینار:

 و حجارزاده یخیش ،یدریح ،یالهوت ،یزدانی ،یمسکن انیآقا ن:سخنرانا

 


