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کمک  ما  به  تولید  هزینه های  کاهش  در  می تواند 
در  رقــابــت پــذیــری  توسعه  دلــیــل  همین  بــه  کــنــد، 
کاهش هزینه های تولید به  کاهش تورم،  اقتصاد، 

انجام می رساند.
اصولی  تعاونی ها  در  که  اســت  ایــن  بر  اعتقاد 
کـــردم یکی  کــه عــرض  کــم اســـت؛  هفت اصــلــی  حــا
دیگر از اصولش بحث اطاع رسانی به اعضا است، 
یعنی اعضای شرکت باید به صورت مستمر نسبت 
اصول  از  باشند.  باخبر  شرکت  اطاعات  تمام  به 
کــه متوجه  ــوزش بــه اعــضــا اســت  دیــگــر تــعــاونــی آمـ
بر  کید  تأ می گوید  اینجا  در  چیست!  شرایط  شوند 
سرمایه های انسانی، سرمایه های انسانی همیشه 
کیفیت باشند؛  به همین دلیل آموزش  باید پویا و با
و توانمندسازی افراد همیشه مدنظر است. تعاونی 
یعنی  نفر«؛  یک  بــرای  همه  همه،   بــرای  نفر  »یــک 
که بین آدم ها هست، همیشه مورد توجه  ارتباطی 
کشورها  از  برخی  در  خاطر  همین  بــه  گــیــرد.  ــرار  ق
تعاونی را از یک سطح مشخص نمی گذارند بزرگ تر 
شود. می گویند این ارتباط و آن سرمایه اجتماعی 
هم  کنار  باید  تعاونی ها  مــی شــود،  گرفته  نــادیــده 
شکلی  به  ساختارش  تعاونی  ما  اعتقاد  به  باشند. 
اقــتــصــاد اســامــی شباهت  ــا آن نــظــام  ب کــه  اســـت 

کند. کمک  بیشتری دارد و می تواند به ما 

ــردی:در ــ ــبـ ــ پـــژوهـــشـــکـــدهتــحــقــیــقــاتراهـ
ما کــنــیــم. ورود مــیخــواهــیــم آن حــقــوقــی بــعــد
بــاالدســتــی)سند اســنــاد یــکهـــدفگـــذاریدر
قوانین در بعد و )44 اصــل کلی سیاستهای
قانون سیاستها، ــرای اجـ قــانــون مثل دیــگــر،

تعاونیها بخش مــورد در وششم پنجم برنامه
سهم درصـــدی 25 ــذاری هــدفگ آن و داشتیم
موانع چــه اســـت. کــشــور اقــتــصــاد از تعاونیها
حقوقییاقانونی،یاحتیقضاییدرراهرسیدن
کهمانعتحققهدف بهآنهدفوجودداشته
25درصدیمذکورشدهاستومجبوربودهایم
کهبهمحضاتمامبرنامهپنجم،دربرنامهششم
آیا و انجامدهیم را هــدفگــذاری ــارههمان دوب
و است اتمام به رو نیز برنامهششم که کنون ا
با ــادی زی فاصله نــداریــم، مناسبی وضعیت ما

هدفگذاریهایمانداریم؟
تــعــاون  بــخــش  ــدی  ــ در مـــورد ســهــم ۲5 درص
کــلــی اصـــل 44 و  ــه مـــورد تــأیــیــد ســیــاســت هــای  ک
در  فــرمــودیــد،  اشـــاره  هــم  آن  از  بعد  کــه  قوانینی 
بر  اســت.  نکرده  کــاری  هم  خصوصی  بخش  واقــع 
که  زمانی  شد  قرار  انقاب  رهبر  فرمایشات  اساس 
می شود  اجــرا  و  ابــاغ   44 اصل  کلی  سیاست های 
خ دهــــد، ولـــی  ایـــن انــقــاب  ــتــصــادی ر انــقــاب اق
نـــداده اســت چــه در بخش  خ  ــعــًا ر اقــتــصــادی واق
تعاون، چه در بخش خصوصی. سهم آن ها را هم 
خودشان  گزارش های  اساس  بر  بگیرید  انــدازه  گر  ا
آن.  از  کمتر  یا  یعنی 18 درصد  زیر ۲0 درصد است 
بین  ما  اســت،  بیشتر  هم  ما  از  طبیعتًا  قدمتشان 
ــد؛ یعنی  ــ ــد، آن هـــا 18 درص ــ ــا هــشــت درص شــش ت
که  زمانی  چرا  است.  نیفتاده  اتفاقی  هم  آن طــرف 
 44 اصــل  کلی  سیاست های  ابـــاغ  ســال  ابــتــدای 
که  داشتیم  تعاونی  و  خصوصی  بخش  یک  بودیم 
که این  بر اساس قوانین آن زمان بخش هایی نبود 
بتواند  را  کلی  سیاست های  در  مشخص  وظایف 
که در حیطه  انجام دهد. البته بخش هایی بودند 
اباغ  با  فعالیت داشتند؛ ولی وقتی  امکان  خاصی 
این ها در  و  زیاد شد  گستردگی خیلی  سیاست ها، 
کردند،  پیدا  ورود  اجــازه  اقتصاد  عرصه های  همه 
از  یکی  دلیل  همین  به  بودند.  ضعیف  دو  هر  امــا 
بحث  قانون  و  کلی  سیاست های  ابــاغ  در  اصــول 
توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی بود؛ یعنی 
مأموریت های  بتوانند  که  کنیم  توانمند  را  این ها 

جدید را انجام بدهند.

اجرای  عدم  مشکل  نداریم،  قانونی  مشکل 
قوانین است

خود  مثًا  موضوع  این  شدن  عملیاتی  بــرای 
کلی اصل 44 و ماده ۲9 قانون رفع  سیاست های 

گفته 30 درصد  موانع تولید، قانون اجرای اصل 44 
گذاری در حوزه تعاونی ها برای  از عواید حاصل از وا
تا  را  آن  ریــال  یک  ولی  شــود،  صرف  توانمندسازی 
که  است  این  جالب  نکرده اند!  پرداخت  حال  به 
در برخی از قوانین بودجه، زمانی را تعیین تکلیف 
بدون  که خواست  گفته اند دولــت هر طور  و  کــرده 
گرفتن اولویت های ماده ۲9 نحوه تخصیص  در نظر 
را انجام دهــد. حتی  گــذاری هــا  از وا درآمــد حاصل 
هــزار  حــداقــل  گفتند   98 ــال  س بــودجــه  قــانــون  در 
میلیارد آن را بدهید به بانک توسعه تعاون جهت 
ریــال  یــک  بــدهــد؛  وام  بتواند  کــه  سرمایه  افــزایــش 
گیر  فرا شرکت های  مــورد  در  یا  نکردند!  پــرداخــت 
که در  این است  واقعیت  یا موضوعات دیگر،  ملی 
اتفاقی  تعاونی  شرکت های  توانمندسازی  بخش 
که چه در اسناد  نیفتاده است. به جرئت می گویم 
مشکل  آن  از  پایین تر  قوانین  در  چه  و  باالدستی 

قانونی نداریم، مشکل عدم اجرای قوانین داریم.
شرکت های  گــذاری  وا نحوه  دربــاره  همچنین 
کید  تأ خصوصی سازی  ســازمــان  بــه  بــارهــا  دولــتــی 
اما  داریم؛  توانمند  آدم های  ما  بیایید  که  کرده ایم 
شرکت داری  کارشان  بودند،  نحیفی  بخش های 
که یک شرکت دولتی  است. پول آن چنانی ندارند 
را  تخصصش  اما  بخرند؛  را  میلیاردی  هزار   10 چند 
یا  مدیریت  پیمان  شیوه  بــه  بیایید  شما  دارنـــد، 
کنید؛ اما دریغ از  گذار  فروش اقساطی به این ها وا
کنند. شیوه  گذار  که این ها بخواهند وا یک شرکت 
که در ظرفیت و توان این  گذاری به شکلی بوده  وا
بخش ها نبوده است. مثًا ما اآلن بر اساس قانون، 
داریـــم،  شهرستانی  عــمــران  توسعه  شــرکــت هــای 
که  گذاری شرکت هایی  ظرفیت بزرگی است برای وا
در سطح شهرستان ها هستند؛ اما از این ظرفیت ها 
که باز  استفاده نکرده ایم. یا در مورد رقابت پذیری 
قانون  و  کلی  سیاست های  اساسی  اصــول  از  یکی 
که چه بخش خصوصی  است. واقعیت این است 
نهادهای  بــا  رقــابــت  تـــوان  تــعــاونــی،  بخش  چــه  و 
این  نــدارنــد.  را  خصولتی ها  یا  غیردولتی  عمومی 
رقابت  این ها  با  بتوانیم  که  نیست  ما  در  ظرفیت 
کام، اراده ای بر اجرای قوانین وجود  کنیم. در یک 
کلی،  ندارد، قوانین حوزه اصل 44 و سیاست های 
بر اساس قانون  که ما داریــم.  اآلن مصیبتی است 
شده  کید  تأ  44 اصل  کلی[  سیاست های  ]اجــرای 
تا  کند  تهیه  عملیاتی  برنامه  یــک  ــت  دول کــه  بــود 
سهم بخش تعاون به ۲5 درصد برسد. در آن هم 

ع  ایــن موضو بــرای عملیاتی شــدن    
و  کلی اصل 44  مثًا خود سیاست های 
قانون  تولید،  موانع  رفع  قانون   ۲۹ ماده 
اجرای اصل 44 گفته ۳0 درصد از عواید 
تعاونی ها  حــوزه  در  واگــذاری  از  حاصل 
برای توانمندسازی صرف شود، ولی یک 
ریال آن را تا به حال پرداخت نکرده اند! 
قوانین  از  برخی  در  که  است  این  جالب 
کــرده  تکلیف  تعیین  را  زمــانــی  بــودجــه، 
خواست  کــه  طــور  هــر  دولــت  گفته اند  و 
ماده  اولویت های  گرفتن  نظر  در  بــدون 
از  حــاصــل  ــد  درآمــ تخصیص  نــحــوه   ۲۹

واگذاری ها را انجام دهد. 


