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که با همکاری اتاق تعاون و وزارت است.  اشاره شد 
کرد.  تهیه  سندی  ما  با  هماهنگی  بــدون  وزارت 
تعاون  بخش  توسعه  سند  به عنوان  اآلن  همان که 
که مصوب هیئت وزیــران است و یک بندش اجرا 
نشده است. ما به وزارت، به دولت می گوییم شما 
گر قبول ندارید  یا این سند را قبول دارید یا ندارید؛ ا
اصاح  را  آن  بیایید  رســیــده،  تصویب  به   91 ســال 
کنید. چون  گر قبول دارید بیایید آن را اجرا  کنید، ا
بهداشت  از  فرابخشی؛  حـــوزه  هــم  تــعــاون  بخش 
باید  اســت.  خدمات  صنعت،  کشاورزی،  تا  گرفته 
سند  این  باشد،  دستگاه ها  همه  بین  هماهنگی 
وقــت هــا  بعضی  اآلن  بــکــنــد.  را  کـــار  ایـــن  بـــود  ــرار  قـ
ناهماهنگی هایی هم داریم؛ مثًا اآلن وزارت جهاد 
کشاورزی حمایت می کند  کشاورزی تنها از تعاونی 
بقیه  بــه  کـــاری  و  اســت  خـــودش  زیرمجموعه  کــه 
ندارد؛ یا وزارتخانه های دیگر هم به همین سبک و 
سیاق. در دولت اراده ای برای اجرایی شدن قانون 
کلی در حوزه تعاون وجود ندارد و  و سیاست های 
شاید بتوانیم بگوییم نداشتن باور به این موضوع، 

اصلی ترین مانع محسوب می شود.

ــردی:ایــن ــ ــب ــ پــژوهــشــکــدهتــحــقــیــقــاتراه
نقص هیچ کــه معناست ایــن بــه شما صحبت
قوانین در چه و اجــرا قانون در چه قانونیای

حاشیهایوجودندارد؟
از  باشد؛  نداشته  وجود  نقصی  هیچ  اینکه  نه 
نظر ما متن بدون نقص فقط قرآن است؛ اما برای 
اینکه به آن سهم ۲5 درصدی برسیم، بیش از 80 
درصد از الزامات قانونی وجود دارد و هیچ مشکلی 
این لحاظ نداریم؛ ولی مهم  اجرای این است.  از 
در  حتی  باشد،  هم  مجلس  نظارت  ضعف  شاید 
ایــجــاد  مشکل  هــم  مجلس  خـــود  ســال هــا  بــرخــی 
که  قانونی  گرفتن  را بدون در نظر  قانونی  و  نموده 
تصویب  بــود،  رســانــده  تصویب  به  پیشتر  خــودش 
مقصر  را  دولــت  نمی شود  کنون  ا پس  اســت؛  کــرده 
گذاشته اید.  دانست؛ چون خودتان قانون و رویه را 
اباغ سیاست اصل 44 و  این اجرا نشدن، به رغم 
را  مفهوم  این  اقتصادی  کــارگــزاران  به  قانون،  بعد 
که سیاست های نظام جمهوری اسامی  می رساند 
را  باید خــودتــان  و شما  اســت  ایــن مسیر ســوار  بــر 
بخش  در  چــه  آن هـــا  کــنــیــد.  هماهنگ  ایــن طــور 
سمت  ایــن  به  هم  تعاونی  بخش  چه  و  خصوصی 
اجرا نشود،  کرده ایم  ترسیم  آنچه  وقتی  اما  رفتند؛ 

بــه سیاست ها   بـــاور  بــی اعــتــمــادی و عــدم  مــوجــب 
هم  ما  کردید،  ترسیم  شما  می گوید  شــد،  خواهد 
عمل  در  امــا  کــردیــم،  هماهنگ  آن  با  را  خــودمــان 
نه  دلیل  همین  به  می افتد.  دارد  دیگری  اتفاق 
اینکه هیچ مشکل قانونی نباشد، به هرحال چون 
باید  اقتصاد عرصه پویایی است، هر لحظه  عرصه 
رفتارهای مناسب با آن زمان را داشته باشید، اما 
واقعًا اآلن مشکل اصلی عدم اجرای قانون است؛ 
مصوب  کــه  قانونی  چــه  کــلــی،  سیاست های  چــه 
که یکی از  مجلس است و چه مصوبات خود دولت 

آن ها همین سند توسعه است.

ابــتــدای ــردی: راهــب تحقیقات پژوهشکده
کردید، بحثدرموردماهیتتعاونیهاصحبت
تعریف بــحــث تقنینی اصــلــی ایـــــرادات از یــکــی
مشخص بهطور و مربوطه قوانین در تعاونیها
قانون ایــن اســت. 1370 تعاونی بخش قــانــون
شرکتهایی یا تعاونی بخش از خاصی تعریف
نمیدهد، ارائــه هستند فعال زمینه این در که
است: این میکند کتفا ا آن به که تعریفی تنها
کهبراساساین تعاونیهاشرکتهاییهستند
نارسایی تعریف 

ً
واقعا میشوند؛ تشکیل قانون

کــهدوســتــان اســـت،نکتهدیــگــروایـــرادجــدی
است ایــن میدانند وارد خیلی هــم اقتصادی
کم تعاونی بخش در انگیزشی عوامل 

ً
واقعا که

گردربخشخصوصیخودآننگاِه است؛یعنیا
کهافرادوفعاالن سودمحورانگیزهایجادمیکند
تعاونی بروند،دربخش آنسمت به اقتصادی
عواملانگیزشیوجودندارد.ایندوموضوعرا

چگونهارزیابیمیکنید؟
حضرتعالی  کــه  ــری  آخــ ایــــراد  اســـت  درســــت 
تعاونی است،  با مفهوم  ناآشنایی  گرفتید به دلیل 
یعنی شما می خواهید با همان معیار و متر بخش 

آنجا  کنید. می گوید  ارزیابی  را هم  اینجا  خصوصی 
بخش  دارد.  مــی گــذارم،  ســود  که  دارد  ســود  پولی 
گــرفــتــه اســـت، امــا  ــا آن هـــدف شــکــل  خــصــوصــی ب
که  نیست  آن  فقط  اقتصادی  منفعت  به هرحال 
گیرتان  سودی  نهایت  در  بگذارید  پولی  یک  شما 
کنید؛  بیاید. شما به گونه ای دیگر به موضوع نگاه 
می خواهید  هستید،   اداره  یــک  کــارمــنــدان  شما 
مایحتاجی  و  اولیه  مــواد  هزینه  که  بگذارید  پولی 
کمتر شود، یا در مورد  کنید  که از بیرون باید تهیه 
تعاونی های تأمین اعتبار، یا در تعاونی های تأمین 
کمتری  هزینه  با  می خواهند  تولیدکننده ها  نیاز، 
کوچک و متوسط  کنند. صد نهاد یا شرکت  تولید 
گر به اصول  گیرند، به جرئت می گویم ا کنار هم قرار 
تعاونی پایبند باشند و به هم اعتماد داشته باشند، 
کاهش  بین ۲0- 50 درصد از هزینه مواد اولیه شان 
پیدا می کند. چه منفعت و انگیزه ای از این بهتر؟ 
ارائه خدمت  گر تعاونی ها به امر  ا جالب اینجاست 
به اعضا با قیمت تمام شده پایبند باشند، مالیات 
به هرحال  دیگر  چون  می شود؛  صفر  درآمدشان  بر 
متعادل است، یعنی شما قیمت تمام شده به اعضا 
بدهید، سودی نیست و مالیات درآمدی شما صفر 

می شود. چه انگیزه ای از این باالتر!

نیز  از مشکل به انحراف تعاون گرها  بخشی 
بازمی گردد

ــحــراف  ــاشــی ان کــه مــی گــیــرنــد ن ــن ایـــــرادی  ایـ
تــعــاون گــرهــا هــم بـــوده اســـت؛  هــم اشــکــال قانونی 
فلسفه  با  تعاون گرها  خــود  آن طــرف  از  هم  ــم،  داری
تعاونی  از  خیلی  اآلن  نــرفــتــه انــد.  پــیــش  تــعــاونــی 
مصرف ها یا تأمین نیازها، یا تأمین اعتبارها به غیر 
تعاونی  اصول  آن  به  گر  ا می دهند.  خدمات  اعضا 
فقط  خدمت  ارائــه  به  باید  تعاونی ها  که  برگردیم 
مفهوم  و  معنا  وقــت  آن  باشند،  پایبند  اعضا  بــه 
پیدا می کند. خود بخش خصوصی هست، بخش 
می گویم  من  هستند.  هم  این ها  و  هست  دولتی 
هم  به  و  دهید  شکل  نیاز  تأمین  تعاونی  گر  ا شما 
کمتری  قیمت  با  اولیه  مواد  باشید  داشته  اعتماد 
بیایند، چه  افراد  گر برخی  ا یا  کارکنان می رسد.  به 
کارکنان یک جایی بگویند هدف ما  یک محله، چه 
که مایحتاج و نیازهای اساسی منزلمان  این است 
کمترین قیمت به دستمان برسد، این موضوع  با 

امکان پذیر است.
در  گــرفــتــه ایــم.  فاصله  تــعــاونــی  ماهیت  از  مــا 

  اگر تعاونی ها به امر ارائه خدمت به 
باشند،  پایبند  تمام شده  قیمت  با  اعضا 
ــان صــفــر مــی شــود؛  ــدشـ ــر درآمـ مــالــیــات ب
چـــون دیــگــر بــه هــرحــال مــتــعــادل اســت، 
اعضا  بــه  تــمــام شــده  قیمت  شما  یعنی 
بدهید، سودی نیست و مالیات درآمدی 
شما صفر می شود. چه انگیزه ای از این 

تر!   باال


