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کثر سود به اعضاست. شرکتی درست  رساندن حدا
اقتصادی  فعالیت  مــی آیــد  شــرکــت  ــن  ای می کنند 
که  ــراد بــر اســـاس ســرمــایــه ای  انــجــام مــی دهــد و افـ
تعاون  بخش  در  اما  می شوند؛  منتفع  گذاشته اند 
اعضایی  می گوید  تعاون  بخش  نیست؛  ایــن طــور 
را  اتفاقًا اصالت  کنار هم می نشینند، در آن شرکت 
می گویند  دلیل  همین  به  می دهند.  انسان ها  به 
در شرکت های تعاونی محور برای آن سرمایه های 
به  ارائه خدمت  برای  تعاونی فقط  و  انسانی است 

اعضا تشکیل می شود.
یکی  کنم،  عرض  زمینه  این  در  انحراف  چند 
که  است  اعتباری  تعاونی های  بحث  انحراف ها  از 
کرده اند. واقعیت این  کشور معضاتی ایجاد  برای 
تعاونی  چــون  نــبــوده انــد،  تعاونی  این ها  که  اســت 
کمترین قیمت چه  فقط باید به اعضای خودش با 

سپرده   پذیری و چه تسهیات بدهد.

دریافت کاال و خدمات با هزینه کمتر
گر با این رویکرد بروند، می توانند به  تعاونی ها ا
هدف اصلی خود نزدیک شوند؛ مثًا تعاونی مصرف 
کارکنان مجمع تشخیص، یا هرجا، می گویند ما به 
کاالهای اساسی نیاز داریم و خودمان می خواهیم 
ما  ــرای  ب کــاالهــا  کــه  دهیم  تشکیل  تعاونی  هــم  بــا 
که  شرکتی  و  نهاد  آن  بــرســد.  قیمت  کمترین  بــه 
نیست،  سود  هدفش  کار  این  برای  شده  تأسیس 
اعضا  این  دست  به  را  کاالها  که  است  این  هدف 
کمترین قیمت برساند؛ این هنر تعاونی است. یا  با 
کشور ما،  که موفق هم بوده در  مثًا در نمونه هایی 
هستند،  تولیدکننده ها  است.  نیاز  تأمین  تعاونی 
ما  می گویند  متوسط،  و  کوچک  تولیدکننده های 
برای  به تنهایی  گــر  ا منتها  ــم،  داری نیاز  اولیه  مــواد 
تأمین این مواد برویم هم هزینه حمل ونقل بیشتر 
گر   است، هم از طرفی نمی توانیم تخفیف بگیریم؛ ا
بنشینیم،  هم  کنار  متوسط  شرکت  درصد   ۲0  -10
کاال می خریم،  وقتی درخواست می دهیم و از کسی 
خیلی  و  ــقــلــمــان  حــمــل ون در  ــن  ــت ــرف گ تــخــفــیــف 
هدف  اصــًا  اســت.  توجیه پذیر  دیگر  مــوضــوعــات 
نیست،  ســود  کثر  حدا می شود  ایجاد  که  شرکتی 
برساند  قیمت  کمترین  با  را  اولیه  مواد  می خواهد 
در  خاطر  همین  به  تولیدی.  واحدهای  دست  به 
یک  و  شرکت  یک  تعاونی  گفت  باید  ماهیت  مورد 
خدمت  ارائـــه  هدفش  کــه  اســت  حقوقی  ساختار 

کمترین قیمت است. فقط به اعضا با 

دربـــاره راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
گریزی تــعــاونــی، الــگــوی از بــهــرهگــیــری ضـــرورت
آن از بهرهگیری و تعاونی ماهیت بــه داشتید
کــــالنچه ســطــح در حــــاال خـــــرد، ســطــح در
کــهمــابــهسمت ضــرورتهــایــیایــجــابمیکند
بیان در اساسی قانون در مثاًل برویم، تعاونی
بخشخصوصی هستیم شاهد تعاونی جایگاه
کرده، کنوندراذهاناهمیتزیادیپیدا کههما
میشود؛ مطرح تکمیلکننده بخش بهعنوان
یعنیتکمیلکنندهبخشدولتیوتعاونیاستو
کلیاصل44و ازبحثسیاستهای بعد

ً
طبعا

اینکهبایدازبزرگشدنبخشدولتیجلوگیری
انجام تعاونی بخش روی خاصی تمرکز شــود،

کالنوجوددارد؟ شود.چهضرورتیدرسطح
که نظام مقدس جمهوری  واقعیت این است 
دین  بــر  مبتنی  حکومتی  بــرپــایــی  ــرای  بـ اســامــی 
که بخش  مقدس اسام آمده است و اعتقاد داریم 
تعاون، نزدیکی و روابط بیشتری با اقتصاد اسامی 
که ما داریم، این شرکت  دارد، یعنی در آن مسیری 
که ما هم تعیین  که بر اساس اصولی  و این ساختار 
گرفته  شکل  اســت  بین المللی  اصــول  و  نکرده ایم 
تعاونی  می گوید  بین المللی  اصــول  آن  در  اســت. 
ارزش های جامعه  اساسنامه اش است(  باید )جزو 
را مدنظر داشته باشد. ما در شرکت های خصوصی 
که نظامات شرکت خصوصی بر اساس نفع  گفتیم 
که »آدام اسمیت«  شخصی شکل می گیرد، همان 
می گفت »دست نامرئی« همان نفع شخصی است؛ 
از  یکی  اداره می شود.  اصولی  اساس  بر  تعاونی  اما 

این اصول توجه به ارزش های جامعه است.

در ساختار تعاونی عدالت اجتماعی خیلی 
مهم است

تعاونی عدالت اجتماعی  در شرکت و ساختار 
ــیــن اعــضــا  ــت و شــمــا تــفــاوتــی ب ــ خــیــلــی مــهــم اس
نمی بیند. می گوید من برای هویت انسان ها ارزش 
سرمایه  ــدازه  ان هر  از  غ  فــار کسی  هر  هستم،  قائل 
که دارد، من او را ارزشمند می دانم. هر نفری یک 
رأی می تواند داشته باشد. به همین خاطر اعتقاد 
بــر عدالت  کــه  اقــتــصــادی  بــه سمت  داریـــم حرکت 
جدا  است؛  مناسب  باشد،  داشته  ابتنا  اجتماعی 
»اصل  اســم  به  اصلی  تعاونی  ساختار  در  اینکه  از 
تعاونی  ایــن  ــر  گ ا داریـــم.  تعاونی ها«  بین  تعاونی 
تعاونی ها شکل بگیرد در حوزه های مختلفی  بین 

مقدمه
یکی  به عنوان  را  تعاونی  اساسی بخش  قانون 
و  برمی شمارد  کشور  اقتصاد  اصلی  بخش های  از 
سیاست های  در  را  توجهی  قابل  سهم  بخش  این 
کلی اصل 44 دارد. این سیاست ها -که در قوانین 
مقرر  یافته-  بازتاب  نیز  عادی  قوانین  و  برنامه ای 
کشور باید  که سهم بخش تعاونی از اقتصاد  می کند 
تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۲5 درصد ارتقا یابد؛ 
اما با پایان یافتن بازه زمانی برنامه پنجم و ششم، 
وجود  هــدف  ایــن  تحقق  تا  بسیاری  فاصله  هنوز 
گفت وگویی  تــا  شــد  بــهــانــه ای  مــوضــوع  ایــن  دارد. 
ــا وفــایــی یــگــانــه«، مــدیــر اقــتــصــادی و  بــا دکــتــر »رضـ
آسیب شناسی  به  ایران  تعاون  اتاق  سرمایه گذاری 

کشور بپردازیم: حقوقی این بخش مهم از اقتصاد 

ــردی: ــ ــ ــب ــ ــ ــدهتـــحـــقـــیـــقـــاتراه ــکــ ــشــ ــژوهــ ــ پ
تعبیری ــه ب و مــهــم بــســیــار بــخــشهــای از یــکــی
سیاستهای بحثهای شکستخوردهترین
بخش کــلــی ســـیـــاســـتهـــای ،44 اصــــل کــلــی
این اجــرای آسیبشناسی بــرای اســت. تعاونی
کنیم شــروع تعاونی خود مفهوم از سیاستها
از دیگر کشورهای که استنباطی و بــرداشــت و
مفهومتعاونیدارندوماازمفهومتعاونیداریم.
کردید، چون یکی  اتفاقًا از جای خوبی شروع 
تعاونی«  مفهوم  »درک  موضوع  همین  آسیب ها  از 
یک  ما  برای  تعاونی  که  است  این  واقعیت  است. 
دیگر  کشورهای  از  ما  یعنی  اســت،  ــی  واردات مؤلفه 
به خصوص  داشــتــنــد،  تجربیاتی  گرفتیم،  عــاریــه 
مــوضــوع  ایـــن  ــه  ب نسبت  بهشتی  شهید  مــرحــوم 
از آن هم بود،  البته قبل  اهتمام ویــژه ای داشــت. 
کردند  کید  اما ایشان بیشتر نسبت به این مسئله تأ
کشور  و یکی از بخش های اصلی در قانون اساسی 

ما همین موضوع بخش تعاون است.

مفهوم تعاونی
حتی  آنچه  با  عمل  در  که  است  این  واقعیت 
از طرف تعاون گرها اتفاق افتاده، از مفهوم تعاونی 
در  حقوقی  ساختار  یک  تعاونی  گرفته ایم.  فاصله 
هدفش  که  است  دنیا  مختلف  کشورهای  اقتصاد 
کمترین قیمت است. شما  ارائه خدمت به اعضا با 
سهامی  شرکت  می بینید  خصوصی  بخش های  در 
سود  ــردن  ک کثر  حدا هدفش  مــی شــود،  ایــجــاد  کــه 
هدف  هــم  خصوصی  شرکت  در  اعضاست؛  بــرای 


