رهبر معظم انقالب اسالمى:
بخش تعاون و فعاليت تعاونيها از
جمله مسائلى است كه مىتواند جلوى
بىعدالتى را به شكل اصولى و منطقى
سد كند.

تعاون
بهار
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مطابق سند چشم انداز بیست
ساله ایران باید به مرکز تعالی
علم و فناوری منطقه تبدیل
شود
وزیر تعاون در همایش ملی تعاون و کارآفرینی
گفت :در اصول  43و  44قانون اساسی تعاون
یکی از ارکان اقتصادی و اجتماعی است و از
تحقق آن به عنوان یک تکلیف اجتماعی یاد
میشود .وي افزود :مطابق تکلیف برنامههای
توسعه پنجساله و سند چشمانداز بیستساله
ایران باید به مرکز تعالی علم و فناوری منطقه
تبدیل شود .دکتر محمد عباسی راهکار رفع
معضل بیکاری و توانمندسازی مردم در اجرای
دقیق قانون اساسی و سیاستهای اصل 44
دانست و گفت :تا زمانی که این موضوع اجرایی
نشود ،بیکاری ریشهکن نخواهد شد .باید بر
طبق نسخه قانون اساسی عمل شود همانطور
که سیاستهای اصل  44نیز همین موضع را
در قالب واگذاریهای دولتی به بخشهای غیر
دولتی اعالم کرده است .وزیر تعاون با اشاره
به اهمیت نقش تعاونیها در اشتغالزایی و
کارآفرینی اضافه کرد :صرفنظر از آنکه بخش
تعاون یکی از سه رکن مهم اقتصاد کشور است
در اصل  44و بند  2اصل  43قانون اساسی به
صراحت در رابطه با موضوع تعاون به عنوان
یک تلکلیف اجتماعی یاد شده است.... .
ادامه درصفحه 2

دكتر واعظ زاده ،معاون علمی و
فن آوری رییس جمهور :

در اقتصاد دانش محور،
شركتهاي دانشبنيان بايد
نقش اساسي را ايفاء كنند
صفحه 5

دکتر حسینینیا ،معاون تحقیقات ،آموزش و ترویج
وزارت تعاون:

کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی
و اجتماعی در جوامع امروزی است
صفحه4

حضور وزیر تعاون در
نمایشگاه جهانی تعاون
صفحه 8
لیسبون

مطابق سند چشم انداز . . . . . .
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وی تحقق سند چشمانداز
مستلزم
را
بیستساله
سرمایهگذاری  3هزار و 700
میلیارد دالری اعالم کرد و افزود:
باید از نیروهای اندیشمند و
دارای تفکر خالق استفاده شود
زیرا سرمایه به تنهایی حامل
اصلی رشد نیست بلکه فکر و
اندیشه است که میتواند ارزش
افزوده و بهرهوری در جامعه به
وجود آورد.
محمد عباسی با بیان اینکه
مردم باید توان تحویل گرفتن
اقتصاد را داشته باشند افزود:
در حال حاضر فرصتها ایجاد
شده است ولی باید بسترها و
توان بهرهوری در آن را پیدا
کنیم .وي خاطر نشان ساخت:
دولتی بودن اقتصاد کشور از
دالیل عمده پایین بودن سهم
بخش تعاون در اقتصاد ملی
است ضمن اینکه راهکار
افزایش سهم تعاونیها ،اجرای
صحیح و دقیق سیاستهای
اصل  44است.
عباسی خاطر نشان کرد:
در جریان اقتصادی،گسترش
فعالیتهای کارآفرینی با حضور
مردم و جریان اجتماعی یعنی
کاهش شکاف طبقاتی تنها در
قالب تعاون امکانپذیر است.
عباسی با بیان اینکه شکاف
اجتماعی یکی از معضالتی
است که دغدغ ه اکثریت
مسئوالن و دلسوزان نظام است
تصریح کرد :متاسفانه در حال
حاضر دهکهای اول و دوم
جامعه تنها پنج درصد مصرف
را در اختیار دارند در حالی که
دو دهک باالی جامعه نزدیک
 50درصد مصرف را به خود
اختصاص دادند.
وی افزود :اگر مسأل ه تعاون
توسط مقام معظم رهبری و
دیگر مسئوالن مطرح میشود
برای آن است که نفس اقتصاد
متکی به مردم به عنوان
یک غنیمت بزرگ احساس
میشود.

وزیر تعاون

تسهیالت ویژه به تعاونیهای
صادراتی اختصاص مییابد

وزیر تعاون در زمینه مشوقهای پیشبینی
شده برای تعاونیهای صادراتی گفت :برای
تعاونیهایی که در زمینه صادرات فعالند و
تولیدات خود را مطابق استانداردهای روز
جهان و بازارهای هدف صادر میکنند ،جوایز
صادراتی ،تسهیالت ویژه بانکی و مشوق های
مالی و یارانهای در نظر گرفته شده است
دکتر محمد عباسی اظهار کرد :یکی از
موضوعاتی که بخش تعاون را در موضع
ملی و بینالمللی تقویت میکند ،این است
که چرخه اشتغال ،تولید و صادرات تعاونیها
شکل بگیرد.
وی افزود :خوشبختانه در سال جدید گستره
خوبی را در بخش صادرات تعاونی داشتیم و
در تعداد زیادی از کشورهای جهان ،تولیدات
تعاونیها به شکل نمایشگاهی عرضه و به
نمایش درآمده که نتیجه خوبی به دنبال داشته
است .عباسی متذکر شد :اتاق تعاون مرکزی

متولی برگزاری نمایشگاههای خارجی و
بینالمللی در بخش تعاون است و هماکنون
نمایشگاهی به همین منظور در لیسبون پرتقال
دایر است که تعاونیها تولیدات خود را به
معرض نمایش گذاشتهاند.
وزیر تعاون با اشاره به مذاکره و رایزنی با
وزارت بازرگانی برای توسعه چرخه صادراتی
تعاونیها گفت :طی کمیتهای با حضور
مسووالن وزارت بازرگانی ،این مسأله را در
حوزه جامعتری بررسی کردیم تا با توجه به
امکانات وزارت بازرگانی مورد تقویت قرار
گیرد.
عباسی خاطر نشان کرد :اگر پایانه صادراتی
تعاونیها را با توجه به قانون سیاستهای
اصل  44ایجاد و فعال کنیم ،میتواند در
بسترسازی صادرات تعاونیها مثمر ثمر واقع
شود و رویکرد تعاونیها به مقوله صادرات را
تقویت کند.

مدیرکل دفتر ترویج مشارکتهای مردمی

بستههای آموزش صادرات برای ورود تعاونیها به بازارهای
هدف طراحی میشود
با توجه به وجود قابلیتهای صادراتی بسیار در تعاونیها ،به منظور آشنایی اعضا
با بازارهای خارجی و ورود به عرصه رقابتهای بینالمللی ،آموزشهای مجازی
و حضوری را طراحی و پیشبینی کردهایم.
دکتر داوود ثمری ،مدیرکل دفتر ترویج و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت تعاون
گفت :در حال حاضر تعداد بسیاری از تعاونیها در کار صادرات هستند و این قابلیت
را دارند که در این عرصه وارد شوند ولی چون تخصص الزم را در این زمینه ندارند
ناچارند تا تولیدات خود را از طریق واسطه صادر کنند .وی ادامه داد :با مساعدت
اتاق تعاون ایران و همکاری اتاقهای تعاون استانی این مسأله در دستور کار قرار
گرفته است که با ارائه آموزشهای مناسب ،بحث صادرات را برای تعاونیها تسهیل
ی الزم دست یابند و تولیدات خود را صادر کنند .ثمری
کنیم تا تعاونیها به توانمند 
افزود :در وزارت تعاون از طریق آموزشهای مجازی و حضوری ،زمینه آموزش
تعاونیها برای ورود به عرصه رقابت خارجی و بازارهای هدف را فراهم کردهایم.
مدیرکل دفتر ترویج توسعه مشارکتهای مردمی وزارت تعاون از طراحی و تهیه
بستههای آموزشی نحوه صادرات تعاونیها خبر داد و اظهار کرد :هم اکنون بحث
آموزش صادرات برای اعضاي تعاونیها پیشبینی و به صورت نظاممند در دستور
کار قرار گرفته است.
وی افزود :طبع ًا بخش دولتی وزارت تعاون باید کارهای نظارتی را برعهده بگیرد و
امور اجرایی را اتاق تعاون مرکزی با مکانیزمهای خود دنبال کند و در صدد هستیم تا
در کنار اتاق تعاون و نهادهای غیر دولتی بخش تعاون انجام وظیفه کنیم.

مدرسه تلویزیونی تعاون
برنامه مدرسه تلویزیونی تعاون هرشب از شبکه آموزش سیما پخش
میشود
برنامه «مدرسه تلویزیونی تعاون» با هدف توسعه کمی و کیفی
آموزش تعاون و ایجاد فرصتهای برابر برای فراگیران و مخاطبین
برنامههای آموزشی و متقاضیان تشکیل تعاونی در سطح کشور ،از
شبکه آموزش سیما پخش میشود.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون ،مدير دفتر آموزش با
اعالم خبر فوق افزود :در راستای استفاده از شیوههای نوین برای
توسعه کمی و کیفی آموزش تعاون سلسله برنامههایی با محتوای
کام ً
ال آموزشی تحت عنوان «مدرسه تلویزیونی تعاون» توسط معاونت
تحقیقات ،آموزش و ترویج وزارت تعاون و با مشارکت شبکه آموزش
سیما تولید شده است و هرشب از ساعت  20و سی دقیقه از شبکه
آموزش سیما پخش میشود.
وي خاطر نشان ساخت :در این برنامهها درسهای اصول و
اندیشههای تعاون ،نحوه تشکیل شرکت تعاونی ،قانون و مقررات
بخش تعاون ،نحوه مدیریت و تشکیل تعاونی مسکن مهر ،قوانین
و مقررات مالی تعاونیها ،آشنائی با وظایف بازرسان در شرکتهای
تعاونی و تعاون وکارآفرینی تدریس میشود.

در جمع تعاونگران استان لرستان عنوان شد:

طبق قانون اساسی مسیر اصلی اشتغال
از تعاون می گذرد

محمد عباسی در جمع تعاونگران استان لرستان در خرمآباد
اظهار داشت :تا زمانی که ایجاد اشتغال در مجرای اصلی خود
صورت نگیرد ،این مشکل مرتفع نخواهد شد .وی افزود :با توجه
به اصل ۴۴قانون اساسی ،تعاون باید به عنوان مرجع اصلی ایجاد
اشتغال در کشور شناخته شود.
عباسی با اشاره به تجهیز شهرستانها ،روستاها و مناطق دور
افتاده کشور به امکانات مختلف رفاهی گفت :رییس جمهوری
وهیات دولت در تمامی شهرستانها حضور مییابند و با دلباختگی
به مردم ،مهرورزی و کوشش بیدریغ در صدد رفع مشکالت آنان
هستند .وزیر تعاون با اشاره به نرخ۱۷درصدی بیکاری در لرستان
گفت :قابلیت استخدام بیکاران این استان در ادارات به طور کامل
امکانپذیر نیست و باید راهکاری برای ایجاد اشتغال جوانان بیکار
منطقه ارایه شود .وی یکی از راههای ایجاد اشتغال را کشاورزی و
دامپروری عنوان کرد و افزود :ازطرفی چون کشاورزی به صورت
سنتی انجام میشود و درآمد باالیی ندارد مورد توجه برخی افراد
تحصیلکرده نیست .عباسی ،هدف از تشکیل تعاون را ایجاد اشتغال
دانست و توضیح داد :تعاون تنها فرآیند مطمئن توانمندسازی مردم
برای اشتغال است که در گذشته به آن توجه نشده است .وی اظهار
داشت :برای رفع بیکاری باید تسهیالت بانکی اضافه شود واین امر
در کارگروه با حضور رییس جمهوری تصویب شد.

تعاونی روستای داور آباد شهرستان گرمسار

اولین تعاونی در کشور با قدمتی  73ساله
عکس  :سرویس عکس بهار تعاون

تعاون با سنتهای غنی مردمان این سرزمین آمیخته شده و به منظور آسان نمودن معضالت زندگی همواره رایج بودهاست،
ولی آغاز تعاون رسمی در ایران را میتوان به تصویب قانون تجارت در سال  ۱۳۰۳شمسی دانست که موادی از این قانون
به بحث در مورد تعاونی های تولید و مصرف پرداخته بود .اما از لحاظ تشکیل و ثبت فعالیت تعاونیهای رسمی میتوان
سال  ۱۳۱۴را آغاز فعالیت تعاونیها در ایران دانست زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی
روستائی در منطقه داور آباد گرمسار گردید .مبنای تشکیل شرکت فوق ،قانون تجارت سال  ۱۳۱۱بود که در چند ماده بحثی
از شرکتهای تعاونی آورده بود.
مبتني بر این مواد در زمان جنگ جهانی دوم ،حکومت وقت ،وزیر کشور را مأمور میکند در رأس هیأتی برای تعلیم مأموران
و آشنا ساختن مردم به مفهوم قوانین تعاونی به شهرها و روستاهای دور و نزدیک سفر کرده و حس مسئولیت جمعی مردم
به ویژه طبقات تولید کننده را برانگیزند.
در آن سالها تعدادی تعاوني در نقاط شهری به منظور توزیع ارزاق عمومی تأسیس گردید.سپس در سال  ۱۳۳۲اولین قانون
تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود ،به صورت الیحه قانونی به تصویب رسید.
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دکتر حسینینیا ،معاون تحقیقات ،آموزش و
ترویج وزارت تعاون:
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دکتر حسینینیا ،معاون تحقیقات ،آموزش و
ترویج وزارت تعاون در مراسم آغاز همایش
ملی تعاون و کار آفرینی ضمن خیر مقدم
حضار ،به ارایه گزارش برگزاری این همایش
پرداخت و با اشاره به اینکه کارآفرینی موتور
محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی در جوامع
امروزی است اظهار داشت :هرگونه پیشرفتی
در دنیای پرهیاهو و پر رقابت و پر پیچ و خم
امروز را منوط به انجام فعالیتهای خالقانه
و کارآفرینانه میدانند و در تئوریهای جدید
توسعه اقتصادی و اجتماعی ،نقش و جایگاه
ویژهای برای مقوله کارآفرینی در نظر گرفته
شده به نحوی که با توجه به تأثیرات شگرفی
که مقوله کارآفرینی و ایجاد خالقیت از یکسو
و استفاده از ظرفیتهای موجود در کشور،
میتواند تأثیر بسیار مؤثری در اشتغالزایی
و رشد خالقیتها و نوآوریها و افزایش
صادرات ،رشد سطح درآمدها و به طور کلی
افزایش رفاه عمومی داشته باشد.
معاون تحقیقات ،آموزش و ترویج وزارت
تعاون با تاکید بر شرایط کشور و نیاز روز
افزون به اشتغالزایی اضافه نمود :نظام
تعاون در کشور ما که بر اساس نص قانون
اساسی در اصل  ،44یکی از پایههای سهگانه
اقتصاد کشورمان بوده و به لحاظ ماهیت و
ویژگیهای ذاتی خود میتواند جایگاه و بستر
بسیار مناسبی برای فعالیتهای کارآفرینانه و
اشتغالزا ایجاد نموده و با تجمیع امکانات
و منابعی که دراختیار مردم ـ به عنوان
سرمایههای مردمی ـ است(،چه خرد و چه
درشت) و به کارگیری همه امکانات موجود
و البته در پناه یک مدیریت و تفکر و خرد
جمعی ،میتواند فضای کامال مساعدی را
برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه فراهم
کند.
دکتر حسینینیا در خصوص اهمیت
کارآفرینی در تعاون به گزارش دبیر کل
سازمان ملل تکیه نمود و گفت :دبیرکل
سازمان ملل در پاراگراف  38گزارش خود
آورده است« :جوانان امروز بیش از گذشته
فرصتهای کارآفرینی را در الگوی تعاون
مییابند و فرصتهای اشتغال و تالش از
طریق کارآفرینی به ویژه در کشورهای در
حال توسعه با رشد سریع جمعیت جوان
مورد نیاز است.
تخمین زده میشود جوانان حدود نیمی
از جمعیت  192میلیون انسان فاقد شغل را
در سراسر جهان تشکیل میدهند و این سهم
بسیار بیتناسب با کل جمعیت جهان است

کارآفرینی موتور محرکه
توسعه اقتصادی و اجتماعی
در جوامع امروزی است

چرا که جوانان فقط  25درصد جمعیت جهان
را تشکیل میدهند.
از آنجا که سرمایهگذاری یکی از تنگناهای
اصلی راهاندازی فعالیتهای اقتصادی به
شمار میرود ،تعاونیها از طریق بسیج منابع
برای جوانان ،فرصتهای شغلی و درآمدزا
ایجاد کردهاند و این تعاونیها در مقیاسهای
کوچک و بزرگ میتوانند جوانان را برای
ورود به بازار کار و توسعه تواناییهای
کارآفرینی خود قادر به کسب مهارت کنند».
معاون وزیر تعاون ضمن اشاره به اصل 44
قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بر
مقوله تعاون عنوان داشت :در شرایط فعلی،
فضای مناسبی فراهم شده تا در پرتو توجهاتی
که مقام معظم رهبری به مقوله تعاون داشته و
جایگاه ویژهای که در اصل  44برای این بخش
در نظرگرفتهاند ،بخش تعاون بتواند بیش از
هر زمان دیگر به نقشآفرینی در اقتصاد کشور
و مقوله کارآفرینی و تبدیل ظرفیتهای بالقوه

به بالفعل مؤثر واقع شود.
وی افزود :ارائه دستاوردهای علمی همایش
به منظور به کارگیری در تصمیمگیریهای
کالن کشور و نهادهای قانونگذاری با هدف
توسعه و رشد کارآفرینی در بخش تعاون
و نهایت ًا ترویج فرهنگ تعاون خالقانه یا
کارآفرینانه از اهداف برگزاری این همایش
بوده که امیدواریم با حضور سبز شما
اندیشمندان ،دانشجویان ،اساتید و مدیران
گرامی تحقق یابد تا با یک ره توشه علمی
مناسب بتوانیم گامهای بعدی طراحی
ساختارهای کارآفرینی در بخش تعاون را بر
مبنای یک بستر علمی و مشخص برداریم .جا
دارد از زحمت شبانهروزی همه عزیزان چه
در کمیته علمی و چه در کمیته برگزاری این
همایش تشکر و قدردانی نمایم.
دکتر حسینینیا ،معاون تحقیقات ،آموزش
و ترویج وزارت تعاون در پایان سخنان خود
از حضور دکتر رهبر ،ریاست دانشگاه تهران
در همایش ملی تعاون و کار آفرینی تشکر و
قدردانی کردند.

در اقتصاد دانش محور ،شركتهاي دانش
بنيان بايد نقش اساسي را ايفاء كنند
دكتر واعظ زاده ،معاون علمی و فن آوری رییس جمهور :

دكتر واعظ زاده ،معاون علمی و فنآوری رییس جمهور در همایش
ملی تعاون و کارآفرینی گفت :خوشبختانه در سالهاي اخير ،به خصوص
در طي برنامه چهارم ،توسعه تعاونيها به لحاظ كمي و كيفي چشمگير
بوده و آمارها نشان ميدهد تعداد و گستره تعاونيها با سرعت زيادي
به پيش رفته است .وی افزود :تقارن توسعه تعاونيها با مقطعي كه
اقتصاد دانشمحور بايد در كشور به عرصه آمده و بدنه اصلي اقتصاد
را تشكيل بدهد ،بسيار خوشيمن است چرا كه خصوصيات چنين
اقتصادي با خصوصيات تعاوني بسيار نزديك است.
دكتر واعظ زاده همچنین اظهار داشت :اقتصاد امروز دنيا با تعابير
متفاوت اما مشتركات زياد هدفگيري شده ،اقتصادي بر پايه علم و
دانش و فنآوري بوده و توليد ثروت باید بر پايه دانش شكل بگيرد.
در اين اقتصاد ـ بر خالف اقتصاد سنتي ـ سرمايه ،ابزار كار و حتي
نيروي كار به مفهوم قديمي ،عامل توليد ثروت نيست بلكه سرمايه
انساني متخصص ،نقش اساسي را ايفا ميكند .كارخانههاي بزرگ با
تجهيزات عظيم و امكانات گسترده ،محور رشد و شكوفايي اقتصاد
نيست بلكه نوآوريها ،ابداعات و سرمايههای فكري عامل اصلي
است .وی در خصوص نقش محوری در تعاونیها نیز افزود :در
تعاونيها انسان ،محور قرار ميگيرد ـ يك فرد يك رأي ـ بر خالف
مؤسسات سنتي كه يك سهم ،يك رأي يا يك مجموعهاي از سهام يك
رأي را تشكيل ميدهد .يعني در اينجا به آورده مالي اهميت محوري
داده نشده ،بلكه به آوردهاي كه همراه با شخصيت و ذات عضو
بنگاه است ،اصالت داده شده است .در اقتصاد دانشمحور شركتهاي
دانش بنيان ،نقش اساسي را بايد ايفا كنند و بخش بزرگ اقتصاد را
میبایست شكل دهند .در اين شركتها نيروي انساني متخصص
نقش اساسي را داشته و اين نيروي انساني متخصص وظیفه نوآوري
و مالكيت فكري را بر عهده دارد .بنابراين بين اقتصاد دانش محور
با بدنه شركتهاي دانش بنيان و تعاونيها يك قرابت و نزديكي
بسيار زيادي وجود دارد .همينطور در تعاونيها يك چالش ،همسان
و همسر نبودن اعضاست.
معاون علمی و فنآوری ریاست جمهوری تاکید نمود :ساختار
شركتهاي دانش بنيان با مفهوم تعاوني ،بسيار همساز و هماهنگ
بوده و اين که تعاوني به عنوان يك پايه اقتصاد در نظر گرفته شده
فرصت ذيقيمتي است ـ که خوشبختانه در مرحله رشد و توسعه
تعاوني هستيم ـ و از طرف ديگر اميد و مقصود ما در حوزه اقتصاد
رسيدن به اقتصاد دانش محور و متكي بر شركتهاي دانش بنيان
است .وی اضافه کرد :فرهنگ تعاوني و فرهنگ كارآفريني بر مبناي
علم و فنآوري بايد ترويج شده و آموزشهاي الزم به نيروهايي كه

انگيزه الزم براي دست زدن به اين كار را دارند ،ارائه و فراتر از آن بايد
بسترهاي الزم در عمل فراهم شود.
دکتر واعظ زاده در خصوص برنامههای حمایتی دولت از تعاونیها
عنوان کرد :يك برنامه حمايتی سريع و كوتاه مدت از پاركها و
شركتهاي مستفر در آن ،در دست تدوين بوده كه به زودی عملياتي
خواهد شد و منابع واقعي در اختيار اين پاركها به دو برابر افزايش
خواهد يافت و عمده اين منابع بايد در اختيار كاربران اصلي كه
شركتهاي دانش بنيان هستند قرار گيرد و تعاونيها نیز ميتوانند از
اين منابع بهرهمند شوند .اصل اليحه تصويب شده و به عنوان يك برنامه
ميان مدت براي حمايت از شركتهاي خصوصي و تعاوني دانش بنيان
در نظر گرفته شده و اين حمايت به طور كلي به دو دسته قابل تقسيم
است :يكي سهولت كسب و كار است .در كشور موانع زيادي براي رشد
و توسعه شركتهاي تعاوني و خصوصي دانش بنيان موجود است و اين
موانع خود به دو دسته تقسيم ميشوند .يكي موانع اصلي است (موانع
رقابتي) .يك شركت دانش بنيان چه تعاوني و چه خصوصي بايد بتواند
در آغاز كار حاشيهاي از بازار و بعد مسير اصلي بازار را اشغال كند.
وی درباره مشکالت موجود بر سر راه فعالیت شرکتها نیز افزود :به
خاطر نامناسب بودن سازوكار مقررات و فراهم نبودن بسترهاي حقوقي
و نرمافزاري در كشور ،ساختار اقتصادي ما ،ساختار حقوقي و دولتي
دهها اشكال در پيش پاي اين شركتها و اين بنگاهها قرار ميدهند که
اينها بايد بر طرف شود .يك بخش اين اليحه آن است كه همه مقررات
را از پيش پا بردارد و همه مجوزها را در يك مرحله و به صورت
يكجا و از طريق يك مركز كه همه اختيارات را دارد (بدون تزاحم بين
مراجع مختلف) به اينها ارائه بكند تا سهولت كسب و كار را نزديك
به وضعيت ايده آلي كه مورد نظر است نماید .دکتر واعظ زاده با اشاره
به تسهیالت حمایتی برای این بخشها نموده و اضافه کرد :تسهيالت،
كمكهايي است كه بايد بشود ،اين كمكها بخشي مشاورتي و نرم
افزاري است ،بخش ديگر هم كمكهاي مادي و مالي .در اين اليحه
پيشبيني شده سرمايههاي خطرپذير در اختيار اين مجموعهها قرار بگيرد
تا آنها بتوانند فارغ از پيامدهاي كارهاي پر مخاطره ،وارد عرصه رقابت
شوند و بخش مهمي از خطر را دولت بپذيرد ،حتي وامهاي بدون هزينه
و قابل بخشودگي زياد پرداخت بكند كه مثل يك سرمايه خطرپذير در
مالكيت بنگاه سهيم نشود .سرمايه خطرپذير ،بنگاه كمك كننده را در
مالكيت سهيم ميكند .ما از اين فراتر رفتيم و گفتيم وام خطرپذير كه
اگر اين وام در مسير درست استفاده شد و با خطر برخورد كرد و قابل
برگشت نبود ،دولت اين را بپذيرد.
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ضرورت توانمندسازی شرکتهای کوچک
و متوسط در پارادایم نوین رشد

چ

دكتر ناصر صنوبر
دکتری سیاستگذاری سازمانی

کیده

نتايج تحقیقات متعدد اخیر زمینه را
برای اجماع اندیشمندان در خصوص
تایید تغییرات اساسی در بنیانهای
رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورده
است .پس از نقدهای اساسی دهههای
هفتاد و هشتاد میالدی از تابع رشد
دو متغیره سولو و افزودن متغیر مهم
سرمایه انسانی به توابع رشد ،از اواخر
قرن بیستم شاهد نتایج پژوهشهای
متعددی هستیم که اساس رویکردهای
قبلی را زیر سئوال برده و چرخشی
قابل توجه به مولفههای پویایی
کسب و کار و در نتیجه توضیح رشد
اقتصادی را موجب شده است .در
رویکرد نوین موتور رشد و توسعه
اقتصادی را ،نه سرمایه ،کار و حتی
سرمایه انسانی بلکه مفهوم نوینی به
نام سرمایه کارآفرینی تشکیل میدهد.
در این نگاه شرکتهای کوچک و
متوسط با هر گونه ساختار و شکل
حاکمیتی ،قلب موتور رشد اقتصادی
را تشکیل میدهند .این یافتهها چنان

محکم و قانع کننده بوده است که خیلی
سریعتر از چرخههای مشابه قبلی
مقاومت دولتمردان را در هم شکسته
و تغییرات اساسی در سیاستگذاری
دولتی را در پی داشته است .در این
مقاله سعی شده است پس از بررسی
تحوالت در حوزههای نظری و مرور
شواهد پژوهشهای تجربی ،تفاوت
بنیانهای پارادایم نوین پویایی کسب
و کار با پارادایم گذشته در ابعاد
نیروهای محرک ،عوامل محیطی
موثر و کارکردهای بنگاهها تشریح
شده و جهتگیریهای دولتی برای
حمایت از رشد در پارادایم جدید
را ارایه دهد .نتایج مقاله عالوه بر
اینکه حمایت قدرتمندی از رویکرد
سرمایهگذاری در توسعه اشکال
مختلف شرکتهای کوچک و متوسط
و از جمله تعاونی ارایه میدهد و از
ضرورت توانمندسازی آنها حمایت
بلکه میتواند مسیر جدیدی را در
تحقیقات نظری پژوهشگران کشورمان
معرفی کند.
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امروزه موفقيت اقتصادهاي مبتني بر نفت ،معادن و
منابع زيرزميني در دنيا مورد ترديد ميباشد .مسلم ًا
سير صعودي قيمت نفت و شادي ناشي از آن زودگذر
و غير قابل اتكاست ،از طرفي به نظر ميرسد افزايش
قيمت نفت تمايل سران كشورهاي نفتخيز را به
توليدات داخلي و صادرات آنها كمرنگ ميكند.
لذا گاهي كارآفرينان نيز از حمايتهاي قوي براي
دستيابي به بازارهاي بينالمللي محروم ميمانند.
اما آنچه مسلم است ،توفيق كشور در خارج شدن از
اقتصاد مبتني بر نفت نه فقط توجه ،بلكه تكيه بر يكي
از اركان مهم اقتصادي كشور يعني تعاونيهاست.
داشتن تفكر روزانه دراقتصاد كشور به خصوص
تعاونيها مانع از هدفگذاري صحيح و دستيابي به
اهداف ميشود و بر تعاونيها ميگذرد ،آنچه در طول
اين سه دهه گذشته است .لذا با تمركز بر يك ديد
استراتژيك ميتوان براي ايجاد و توسعه تعاونيهايي
موفق در بخشهاي صنعت ،كشاورزي و خدمات و
رسيدن به نقطه مطلوب در اين زمينه تالش كرد .براي
اين مهم ابزار و لوازمي مورد نياز است كه آموزش از
مهمترين و پر اولويتترين آنهاست.
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بان
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نپور -دانشجوي دس مركز تحقيقاكت ملت و دانشيار توسعه

مقاال

بررسی عوامل مؤثر بر
کارآفرینی در تعاونيها
(مطالعه تطبیقی در هشت کشور)

سید امیر جان نثاری  -دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
کارآفرینی دانشگاه تهران -محسن زمانی  -دانشجوی دکتری
مهندسی توسعه -دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
دانشگاه نهران  -نادر سید امیری -دانشجوی کارشناسی ارشد
مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

ن در ايجاد و

دهه گذشته و حتي اندكي قبل از آن و در ابتداي دهه  1980بسياري از كشورهاي آسيايي،
اروپاي شرقي و آفريقا انتقال از اقتصادي برنامهريزي شده در مركز به اقتصاد مبتني بر
بازار را تجربه كردند .بسياري از تعاونيها در اين فضاي جديد رقابتي قادر به ادامه حيات
نبودند و ناچار به اعالم شكست و تعطيلي بنگاه اقتصادي خود شدند .اما ساير تعاونيها
تالش روز افزوني را براي هماهنگي با شرايط جديد اقتصادي ،اجتماعي و سياسي به كار
گرفتند و در نهايت موفق به ادامه فعاليت و دستيابي به اهداف مورد نظر شدند .هدف این
مقاله بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیها ،اصالح آنها و رشد و توسعه آنها در شرایط
آزاد سازی اقتصادی است .هشت منطقه مورد نظر به شرح زير ميباشند :اروپاي شرقي
شامل :ارمنستان ،لهستان و روسيه ،آسيا شامل :چين و ويتنام و آفريقا شامل :غنا ،اتيوپي
و اوگاندا .بررسي پيشينه تعاونيهاي مورد مطالعه ،ابتكارات و خالقيتهاي به كارگرفته
شده براي فائق آمدن بر مشكالت ناشي از تغييرات اقتصادي ،اجتماعي و سياسي و تشريح
نتايج به دست آمده از ابتكارات از فعاليتهاي عمده اين تحقيق است .عوامل اصلي
موفقيت كارآفريني تعاوني و توسعه اقتصادي بر اساس تحليل تطبيقي در هشت منطقه
مورد نظر به شرح زير گروهبندي شده است :جنبههاي اجتماعي و انساني ،جنبههاي مالي
و اقتصادي ،اصول و شيوه اداره تعاونيها و قوانين ،سياستها و محيط سازماني .نتایج به
دست آمده از مقاله نه تنها به درک بهتر شرایط موجود کمک میکند بلکه مرجعی مناسب
برای هدایت فرایند توسعه تعاونیها طی مرحله گذار اقتصادی خواهد بود.
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كارآفريني براي ايجاد فضاي سالم اقتصادي و رشد
ملي يك ضرورت محسوب ميشود و نقش كارآفريني
در پايداري و ثبات اقتصادي تأييد شده است« .گرانك
و هودگت»* كارآفريني را به عنوان فرآيند نوآوري و
تأسيس يك كسب و كار مخاطره آميز تعريف كردهاند
كه به وسيله شبكههاي همكاري مختلف مثل دولت
پشتيباني ميشود .در اين راستا مقاله حاضر چگونگي
برقراري تعامل مناسب بين بخشهاي مختلف جامعه
(دولتي -تعاوني -خصوصي -غيرانتفاعي) را در
خصوص توسعه كارآفريني بررسي و مطالعه كرده و
الگوي تعاملي ارائه نموده و در نهايت نقش محوري
دولت را مورد بررسي قرار داده است.
* kuratk&hodgetts

مدیر کل تعاون استان خوزستان
اعالم کرد :فارغ التحصیالن
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
برای اشتغال در قالب تشکیل
تعاونی میتوانند به اداره کل تعاون
استان و ادارات و دفاتر نمایندگی
تعاون شهرستانها مراجعه کنند تا
از تسهیالت بخش تعاونی بهرهمند
شوند.
به گزارش روابط عمومی وزارت
تعاون :مهدی قطبی زاده آمار
تعاونیهای تشکیل شده در یک
سال گذشته را بیسابقه دانست و
گفت :از هفته تعاون سال گذشته
تا کنون  2290شرکت تعاونی و
اتحادیه تعاونی تشکیل شده که
این تعداد ،یک سوم تعاونیهایی

است که در طول  30سال گذشته
تشکیل شده است.
وی با اشاره به ثبت نام متقاضیان
مسکن مهر گفت :تاکنون تعداد
 1270تعاونی مسکن مهر در
استان به ثبت رسیده است و 125
هزار نفر عضو تعاونیهای مسکن
مهر شدهاند که به سازمان مسکن
و شهرسازی برای تامین زمین
معرفی شدهاند.
مدیر کل تعاون خوزستان از
اعضای تعاونیهایی که وجه
اولیه آمادهسازی زمین را (مبلغ
 10میلیون ریال) به حساب
تعاونیهای خود واریز نکردهاند
خواست که در اسرع وقت نسبت
به واریز وجه اولیه اقدام کنند.

مدیر کل تعاون استان خوزستان:

فارغ التحصیالن دانشگاه ها از تسهیالت
بخش تعاون بهره مند می شوند

قطبی زاده همچنین از افتتاح 25
طرح تعاونی تولیدی و خدماتی
در هفته تعاون در شهرستانهای

اهواز ،خرمشهر ،دزفول ،ماهشهر،
شادگان ،شوش و دشت آزادگان
خبر داد.

مدیرتعاون استان بوشهر:

میانگین سهم تعاون در این استان دو برابر میانگین کشور است
مدیرکل تعاون استان بوشهر
گفت :باتوجه به حجم عظیم
فعالیتهای بخش تعاون در
این استان ،میانگین سهم بخش
تعاون دراستان بوشهر بیش از
دوبرابر میانگین کشوری است
غالمحسین زارعی در جمع
مدیران دستگاههای اجرایی گناوه
افزود :در حالی که میانگین سهم
بخش تعاون درکشور کمتر از
10درصد است ،خوشبختانه با
تالش مجموعه بخش تعاون و
تعامل و همکاری مسووالن این
استان میانگین سهم بخش تعاون
در استان بوشهر بیشتر از اين مقدار
است وی با بیان اینکه نزدیک به

دو هزار و 800واحد تعاونی در
این استان تشکیل شده است،
گفت :باتوجه به عنایت خاص و
توجه ویژه مقام معظم رهبری و
مجموعه دولت به ویژه شخص
رییس جمهوری به بخش تعاون
و تالش متولیان امر در این استان
بیش از  40درصد تعاونیهای
موجود در مدت سه سال اخیر
راهاندازی شده است.
وی فعالیت تعاونیهای صیادی،
پرورش میگو ،تولید محصوالت
کشاورزی ،خدماتی ،مسکن
مهر و سهام عدالت را از عمده
تعاونیهایی عنوان کرد که فعالیت
میکنند .مدیر کل تعاون استان

بوشهر همچنین گفت :بیش از
 60درصد مردم این استان عضو
تعاونیها هستند در حالی که
میانگین جهانی و کشوری کمتر
از این میزان میباشد.
وی بیان کرد 40 :هزار نفر نیز
درقالب بخش تعاون در استان
بوشهر مشغول به فعالیت هستند
که اگر مشاغل غیرمستقیم مرتبط
با فعالیتهای تعاونیها را حساب
کنیم ،رقم اشتغالزایی این بخش
بسیار چشمگیر است.
زارعی با اشاره به اینکه بر اساس
برنامه پنجم توسعه قرار است تا
پایان این برنامه  25درصد اقتصاد
ملی در دست بخش تعاون باشد،

گفت :با توجه به حجم عظیم
فعالیتهای صورت گرفته در
بخش تعاون در این استان نزدیک
به همین میزان نیز انجام شده
است.
مدیرکل تعاون استان با تقدیر
ازتعاونی بندرسازان گناوه گفت:
این تعاونی در سطح ملی به عنوان
تعاونی برتر ملی شناخته شده
است و این برتری به دست آمده
در رقابت با سایر تعاونیهای
کشور همچون پسته رفسنجان
دارای اهمیت بسیار باالیی است.
شهرستان گناوه با  83هزار نفر
جمعیت در شمال استان بوشهر
قرار دارد.

ضمیمه
ماهنامه تعاون
شماره 22

مدیرکل دفتر تعاونیهای خدمات وزارت تعاون از راهاندازی سامانه اینترنتی فروش بلیت
اتوبوسهای مسافربری خبر داد

احمد بیگدلی شاملو ـ مدیرکل دفتر تعاونیهای خدمات وزارت تعاون
با اعالم خبر راهاندازی سامانه اینترنتی فروش بلیتهای اتوبوسهای
مسافربری برون شهری به نشانی  www.ssit.irگفت :با مدیریت و
مسوولیت اتحادیه سراسری تعاونیهای مسافربری کشور امکان تهیه بلیت
به شکل اینترنتی و الکترونیکی در قالب این سامانه فراهم شده است که
هم بازار جدید فعالیتی را برای مجموعه اتوبوسرانی توسعه میدهد و هم
بستر دسترسی راحت افرادی که از طریق اتوبوس قصد مسافرت دارند را
تسهیل میکند .وی درباره مکانیزم خرید بلیت از طریق این سامانه توضیح
داد :افراد میتوانند با ورود به سیستم نسبت به تهیه بلیت مورد نظر اقدام
کنند و اولویت با دارندگان حساب بانک پارسیان است ولی سایر تعاونیها
هم که این نرم افزار و سیستم برایشان نصب شده است به مرور امکان تهیه
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بلیت از طریق اینترنت برایشان فراهم خواهد شد.
بیگدلی شاملو ادامه داد :در مرحله اول تنها دارندگان حساب بانک پارسیان
میتوانند از سیستم مذکور استفاده کنند ولی با سایر بانکها از جمله سامان
و اقتصاد نوین هم در حال رایزنی و مذاکره هستیم و هر یک از شرکتها
که توافقنامهای با این بانکها داشته باشند میتواند از طریق حسابهای
خود عمل کنند .وی اضافه کرد :این توافقنامه میان تعاونی و بانک منعقد
میشود و هر فردی با استفاده از این وب سایت میتواند بلیت رفت و
برگشت را در مسیرهای مختلف حتی خارج از مسیر خود تهیه کند .بیگدلی
شاملو ادامه داد :این طرح در مورد تعاونی های حمل و نقل مسافربری اجرا
میشود و از سوی اتحادیه سراسری تعاونیهای مسافری کشور نیز در محل
ترمینال جنوب به اجرا درآمده است.

تعاون در نمایشگاه جهانی

حضور وزیر

تعاون لیسبون

نمایشگاه مذکور به مدت سه روز و با حضور تعاونیهای کشورهای
 چین و رومانی از، آنگوال، ایران، مالزی، برزیل،متعدد از جمله پرتغال
دوم تا چهارم آبان ماه سال جاری در شهر لیسبون بر پا شد و قرار است
 در پرتغال برگزار2012  و2010دو دوره متوالی دیگر نیز طی سالهای
.شود

نمایشگاه بینالمللی تجارت تعاون توسط اتحادیه بینالمللی تعاون
) و به همت اتاق تعاون به عنوان تنها نماینده رسمی جمهوریICA(
 و مقامات، با حضور مقامات ارشد دولت پرتغال،اسالمی ایران
تعاون چندین کشور از جمله جمهوری اسالمی ایران در محل دائمی
.نمایشگاههای بینالمللی لیسبون افتتاح شد
 وزیر تعاون کشورمان که بنا به دعوت رسمی ایوانو،محمد عباسی
 رئیس اتحادیه جهانی تعاون به پرتغال سفر کرده به همراه،باربرینی
 سفیر جمهوری اسالمی ایران در لیسبون در مراسم،سید رسول مهاجر
.افتتاحیه حضور یافته و نمایشگاه یادشده را افتتاح کردند
 رئیس اتحادیه جهانی تعاون،در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه باربرینی
و همچنین وزیر دولت پرتغال طی سخنانی بر نقش مثبت تعاونیها در
ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف جامعه و همچنین توسعه و تقویت
اقتصاد جوامع در حال توسعه تاکید کرده و ضرورت توجه به این بخش
.را یادآور شد
غرفه جمهوری اسالمی ایران در این نمایشگاه به همت اتاق مرکزی
تعاون و سفارت ایران در لیسبون و مشارکت چندین اتحادیه و شرکت
تعاونی فعال تولیدی کشورمان برپا شده و در آن توانمندیهای تولیدی
.و صادراتی بخش تعاونیها به معرض نمایش گذاشته شده است

وزير كار پرتغال خواستار
ارتباط مستقيم بخشهاي
تعاوني ايران و كشورش شد
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