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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :شفافیت ،رویکرد دولت در مبارزه با فساد است
وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیبااشارهبهاقدامات
دولت در خصوص برخورد با مفاســد اقتصادی
گفت« :همه دستگاهها را مکلف کردهایم که هر
آنچه در اختیار دارند ،اعالم کنند تا مردم آگاهی
الزم داشته باشــند ».به گزارش روابطعمومی
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،محمد شریعتمداری
در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان یزد با بیان
اینکه رویکرد دولت در مبارزه با فساد ،شفافیت
است ،اظهارکرد« :باید بهصورت شفاف مشخص
شود که نهادهای حمایتی چه میزان پرداختی
دارند و معامالت و ســود و زیان شــرکتهای
حمایتی نیز به مردم اعالم شــود تا این فاصله
بهوجود آمده بین دولت و مردم را کاهش دهد».

وی با تاکید بر اینکه سال گذشته بیش از  7هزار
میلیارد تومان برای مبارزه با فقر مطلق در نظر
گرفته شده ،تصریح کرد« :از سالهای 92تا،95
دریافتی خانوادهها به میزان  300تا  500درصد
رشد داشته است ».شــریعتمداری با اشاره به
همکاریوتعاملهمهجانبهسهقوه،خاطرنشان
کرد« :بیش از 42میلیون نفر وابسته به سازمان
تامیناجتماعی و حــدود 500هزار خانوار نیز
زیرپوشــش نهادهای حمایتی هستند ».وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بهرهمندی
از ظرفیت تعاون ،اظهار کرد« :با توجه به اینکه
تعاونیهای بسیاری در کشور فعالیت دارند که
نیازهاوتولیداتخردوکوچکخانوادههاراتامین

میکنند ،توسعه تعاون را بهجد دنبال میکنیم
و تالش داریم استارتآپهایی را در حوزه تعاون
شکل دهیم ».شــریعتمداری با تاکید بر اینکه
مبارزه با فساد در دستورکار وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی قرار دارد ،تصریح کرد« :این امر با
قوت ادامه دارد و مراتب بهصورت شفاف به مردم
اطالعرسانی میشود».

توزیعدرمان تامیناجتماعی
عادالنهتر میشود

مدیرعامــل ســازمان تامیناجتماعی هم در
نشســت کارگروه اقتصاد مقاوتی استان یزد،
اظهارکرد« :راهکارهای مختلفی در نظر گرفته
شده تا عدالت بیشــتری بین شهرستانهای

N

مختلفبهلحاظخدماتدرمانیبهوجودآوریم».
مصطفی ساالری با تاکید بر بهبود کیفیت ارائه
خدمــات درمانی به مردم گفت« :نیاز اســت
نارساییهایی که در ارائه خدمات درمانی وجود
دارد بهصورت جدی مرتفع شوند ».وی با بیان
اینکه کارگران شاغل ،افراد و گروههای خاص
بیمهای در کنار مســتمریبگیران مشترکا از
خدماتدرمانیسازماناستفادهمیکنند،اضافه
کرد« :الزم اســت از دو حیث خدمات درمانی
سازمان تامیناجتماعی ارتقا یابد؛ یکی در مراکز
ملکیدرمانیماننددرمانگاههاوبیمارستانهای
تامیناجتماعی و دیگری در دانشگاههای علوم
پزشکی و بیمارستانهای دولتی ،خصوصی و

خیریهها ».وی با اشاره بهدالیل مختلف تاخیر
در پرداختهای ســازمان تامیناجتماعی به
مراکز طرف قرارداد گفت« :تاخیر در پرداختها
حتما روی کیفیت خدمات اثر خواهد گذاشت
و ارائهکنندگان خدمات بــه تامیناجتماعی
نیز تحتتاثیر قرار خواهند گرفت ».ســاالری
افزود« :در حوزه درمان ،تعهد جدی داریم که
کیفیت خدمات و گستره جغرافیایی را افزایش
دهیم که همه ایــن برنامهها مربوط به افزایش
مراکز درمانی نیست ،بلکه راهکارهای مختلفی
در نظر گرفته شــده که عدالت بیشتری بین
شهرستانهایمختلفبهلحاظخدماتدرمانی
بهوجود آوریم».

«آتیهنو» فرصتها و چالشهای بخش تعاون در ایجاد اشتغال و توزیع عادالنه ثروت را بررسی کرد

اصالحمسيرخصوصیسازیباتعاونیها

با گذشت بیش از چهاردهه از
گـــزارش پیروزی انقالب اسالمی ،بخش
تعاونــی بهعنــوان یکــی از
بخشهایاقتصادیکشورکهتصورمیشددر
مــدل اقتصاد اســامی ،نقــش مهمی در
عرصههایمختلفاقتصادیایفاکند،دربرخی
حوزهها مورد بیمهری قرار گرفته و حتی به
حاشیه رانده شده است .تعاونیها در تئوری
میتوانند با تجمیع سرمایههای خرد مردمی و
فعالیت در بخشهای خدماتی و تولیدی نقش
مهمیدرایجاداشتغالمستقیموغیرمستقیم
و عبور اقتصاد از چالشهای بیکاری و تولید و
مهمتر از آن ،توزیــع عادالنه ثروت و رفع فقر
بازی کنند ،اما در عمل چنین اتفاقی در کشور
ما نیفتاده اســت .البته نمونههای موفقی از
کارکرد تعاونیها را میتوان در رابطه با عملکرد
تعاونیهای کشاورزی ،همچنین تعاونیهای
مصرف و توزیع کاالهای اساســی در کشور
خصوصادرسالهایاولیهپیروزیانقالبدید.
حتی اخیرا نیز تعاونیها در اوج بحران افزایش
قیمت گوشــت ،کارآمدی خود را به نمایش
گذاشتند و به گفته بهمن عبداللهی ،رئیس
اتاق تعاون ایران ،بحران توزیع گوشت از طریق
تعاونیها حل شــد ،اما با اتکا به این نمونهها
نمیتوان بر مغفولماندن ظرفیتهای عظیم
بخش تعاون در کشور چشم پوشید .واقعیت
این است که با وجود وعدههایی که مسئوالن
دولتهای مختلف درباره توسعه بخش تعاون
دادهاند سهم این بخش در اقتصاد کشور نهتنها
افزایش پیدا نکرده ،بلکه کاهش داشته است.
کارشناسانموانعبنیادیگسترشسهمتعاون
دراقتصادملیودستیابیبهاهدافاشتغالزایی
ازطریقتعاونیهاراعدمحمایتدولتهاازاین
بخش ،کوتاهی در اجرای قوانین ،همچنین
جای خالی این بخش در سیاستهای خرد و
کالن عنوان میکنند .بهعنوان مثال ،همان
طور که رئیس اتاق تعاون هم اظهار کرده ،در
شرایط فعلی بخش تعاون بیشتر از بخشهای
دیگر ،صالحیت در اختیار گرفتن شرکتهای
واگذارشده دولتی را دارد ،اما بهرغم تجربه بد

واگذاریها و خصوصیسازیهای انجامشده،
پیشنهاد بخش تعاون جدی گرفته نمیشود.
مثال دیگر اینکــه تعاونیها با وجود ظرفیت
خوبی که برای ایجاد شغل در مناطق مرزی و
محرومدارند،موردبیمهریقرارگرفتهوتوجه
چندانی به تعاونیهای شــکلگرفته در این
مناطق نیز نشده است .از سوی دیگر ،معدود
تعاونیهای موثر و فعال در کشور با چالشهای
دیگری از قبیل فشار برای افزایش حق اعمال
نظر سهامداران بانفوذ ،سوق پیداکردن برخی
تعاونیهای بزرگ به سمت تغییر شخصیت
حقوقیوتبدیلشدنشرکتهایسهامیعام،
همچنین ســختیهای بهکارگیری مدیران
حرفهای برای تعاونیها نیز مواجهاند .به گفته
رئیس اتاق تعــاون ،در حــال حاضر حدود
100هزار شــرکت تعاونی در کشــور فعال
هستند که 1/7میلیون نفر در این شرکتها
شاغلاند و سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی
بین  6تا  7درصد است که باید براساس سند
چشــمانداز ،1404این رقم بــه 25درصد از
اقتصاد ملی برسد .سوال اساسی این است که
بــا وجود شــکاف عمیق بین اهداف ســند
چشــمانداز 1404و وضعیــت کنونی ،چرا
پیشنهاد بخش تعاون برای افزایش سهم این
بخش ،همچنین واگذاری شرکتهای دولتی
به بخش تعاون موردتایید قرار نمیگیرد؟ به
بیان دیگــر ،وقتی مدل خصوصیســازی و
واگذاری شرکتهای دولتی که در ایران انجام
شــد مورد انتقاد فراوان اســت ،آیا واگذاری
شــرکتهای دولتی با مدل تعاونی ،میتواند
روند قبلی را اصالح کند؟ سواالت دیگری نیز
در این بحث مطرح است .مثال اینکه آیا تزریق
تسهیالت و نقدینگی به شرکتهای تعاونی
میتواند تقویتکننده و راهگشــای آنها در
رقابت با شرکتهای خصوصی یا دولتی باشد؟
سوالمهمدیگرایناستکهسهم25درصدی
در اقتصاد که طبق اصل 44برای بخش تعاون
درنظرگرفتهشده،تاچهحدمحققشدهاست
و آیا قوانینیکهچنین هدفی را محققکنند به
تصویب رسیده و ساختارهای الزم ایجاد شده

است؟ نهایتا یک سوال مهم دیگر نیز در برابر
افق پیــش روی بخش تعاون وجود دارد و آن
اینکه؛ آیا گسترش بخش تعاون به تلهای برای
ایجــاد شــرکتهای خصولتــی جدیــد و
رانتجویــی در قالب شــرکتهای تعاونی،
منتهینمیشود؟

هدایت پساندازهای مردمی به
سمتتعاونیها

فعالیت شــرکتهای تعاونی در بخشهای
مختلف اقتصادی باشد .سازوکار ایجاد چنین
ســاختارهایی در بخش کشاورزی مشخص
شــده ،ولی در بخشهای دیگر مبهم است».
عبدی ادامــه داد« :چالش عمــده دیگری
که تعاونیها دارنــد ،به ضعفهای مدیریتی
برمیگردد .مدیریت تعاونی نباید با مدیریت
دولتی خلط شود و در روند ایجاد شرکتهای
جدید یا در راســتای اصالح سیاســتهای
پیشین در حمایت از تعاونیها باید از افرادی
برایمناصبمدیریتیدرتعاونیهابهرهگرفت
که از سابقه مطلوب مدیریتی در فعالیتهای
اقتصادی و تولیدی بهرهمند باشند و حرفهای
عمل کنند .به عبارت دیگر ،باید تعاونیها را
به مدیران حرفهای بسپاریم ».عبدی با بیان
اینکه در سالهای گذشته بهجای حل مسئله
و مشکالت تعاونیها صورتمسئله آنها پاک
شده ،گفت« :تالش برای حذف شرکتهای
تعاونی ســهام عدالت نمونــهای از تالشها
برای کاستن از سهام تعاونیها بهجای اصالح
کاستیهای آنهاست .وی در پاسخ به اینکه
چرا دولت خصوصیســازی را در قالب ایجاد
شــرکتهای تعاونی انجام نمیدهد ،گفت:
«خصوصیسازی در ایران به آسیبشناسی
نیــاز دارد .خصوصیســازی و واگــذاری با
استفاده از مدل تعاونی ،یک امکان فوقالعاده
برای اشتغالزایی و توزیع عادالنه ثروت است.
چیزیکهتاکنونشاهدبودهایمایناستکهبه
تعاونیهابهعنوانگزینهجایگزینشرکتهای
دولتی نگاه جدی نشده است در حالی که این
مدل خوبی برای خصوصیســازی با حفظ
اشتغال بهشمار میرود».

بیژن عبدی ،کارشناس اقتصادی ،با اشاره به
اهمیت هدایت نقدینگی سرگردان به سمت
تعاونیها در بحث توســعه بخش تعاون ،در
گفتوگو با «آتیهنــو» گفت« :میدانیم که
مشکل مهم اقتصاد کشور در رابطه با ایجاد
یک کسبوکار یا راهاندازی فعالیت اقتصادی،
ورود ســرمایهها به فعالیتهای غیرمولد و
واســطهگرایانه اســت ،یعنی ما برای رونق
تولید ،کمبود سرمایه یا نقدینگی نداریم ،ولی
ایننقدینگیبهدلیلبیتوجهیبهبخشهای
خصوصیوتعاونیبهسمتبخشهایداللی
سوق پیدا کرده است .وقتی صحبت از بخش
تعاونمیشود،یعنیباترکیبیازسرمایههای
مــردم و پساندازهایی که به تنهایی گرهی
از مشــکالت مردم نمیگشــاید و کارآمد
نیست ،میتوان شغل ایجاد کرد و دست به
فعالیتهای اقتصادی و تولیدی زد .تفاوت
تعاونیها با بخش خصوصی ،مشارکت مردم
و سهم آنها در فعالیتهای اقتصادی است،
اما باید توجه داشت که سرنوشت شرکتهای
تعاونی ،ســهام عدالت و رانتهای حاصل از
آن به این شرکتها ســرایت نکند .موضوع
دیگر در توســعه بخش تعاون ،مدیریت این
شــرکتها و واگذاری آن به افراد متخصص
و کاربلد است».

علی مروی ،کارشــناس اقتصــادی نیز با
اشــاره به اینکه در اقتصاد ایــران نه صرفا
بخش تعاون ،بلکه سایر بخشهای دولتی
و خصوصی بهدلیل عدم درست ایفای نقش
دولت موفق نبوده ،به «آتیهنو» توضیح داد:
«اقتصاد کشــور ما بهطور کلی وابســته به
دولت است و از آنجایی که دولتها در ایفای
مســئولیتهای خود کارا عمل نکردهاند،
هیچیک از بخشهای تعریفشده دولتی،
خصوصی و تعاونی در قالبی که باید ،شکل
نگرفتهاند .به عبارت دیگر ،اگر اقتصاد را مانند
یک تیم در نظر بگیریم که سه بازیگر دارد،
باید تقسیم کاری بین این سه بخش صورت
میگرفت و حوزه اختیارات آنها مشخص
میشــد تا هریک از آنها ،خصوصا بخش
تعاون در بخشهایی که مزیت نسبی برایش
وجود دارد به فعالیت بپردازد ،در حالی که این
تقسیم کار انجام نشده است».

وی با اشاره به ضرورت نجات کشور از بحران
نقدینگی بــا میداندادن به بخــش تعاون،
ادامــه داد« :برای تقویت بخــش تعاونی در
اقتصاد ،نیــاز به ساختارســازی داریم و این
ساختارسازی باید تسهیلکننده تاسیس و

مرویاظهارکرد«:تزریقنقدینگیوتسهیالت
در شــرایطی که تعاونیها جایــگاه و اهداف
مشخصی در اقتصاد ندارند ،کمکی به توسعه
بخش تعاونــی در اقتصاد مــا نخواهد کرد
و تنها موجــب اتالف منابع و شــکلگیری

تعاونیها را به مدیران حرفهای
بسپاریم

تقسیم کاری بین دولت ،بخش
خصوصی و تعاون نیست

تعاونیهای مصرف نسبتا موفق
عمل کردهاند

[ عکس :غالمرضا حافظالقرآن]

حلقههایی بــرای رانتجویی در پوشــش
فعالیتهای تعاونی خواهد شد ».وی افزود:
«بهجز تعاونیهای مصرف که پلی بین دولت
و مصرفکننــده بوده و نســبتا موفق عمل
کردهاند ،سایر تعاونیها چه خدماتی و تولیدی
یابازرگانیموفقعملنکرده وهیچیکازآنها
تاثیرگذاری جدی نداشتهاند .تنها تصوری که
از تعاونیها در بیــن عموم وجود دارد ،همان
تعاونیهای مصرف است و اینکه همه مردم با
سهمهای اندک میتوانند در آن شریک شوند
و ارزاق خود را به قیمت دولتی تهیه کنند .با
سیاست آزادسازی قیمت که طی دو دهه اخیر
انجام شــد ،نقش تعاونیهای مصرف نیز در
اقتصاد کشور کمرنگ شد در حالی که میشد
از این تعاونیهــا بهعنوان حلقه موثر زنجیره
توزیع استفاده بهتری کرد».

تعاونیها باید سودآور باشند

وی با اشاره به اینکه سهم بزرگ اقتصاد دولتی
مانع از رشد هر بخشــی از اقتصاد میشود،
ادامه داد« :بخش تعاونی ذاتا مستعد ایجاد
اشتغال اســت ،اما تعاونیها چون گسترش
چندانی نیافتهاند سهم بسیار کمی از اشتغال
کشــور دارند و اشتغال پایداری که میتواند
با توســعه بخش تعاون ایجاد شود ،بهوجود
نیامده است .براساس سند چشمانداز،1404
قرار بود سهم تعاونیها در اقتصاد ملی افزایش
پیدا کند ،اما بستری برای این امر ایجاد نشد.
درحالحاضرتعاونیهادربهترینحالتفقط
بازوی اجرایی با دامنه تاثیر اندک برای انتقال
مسئولیت دولت در امر توزیع کاال هستند.
حتی در توزیع کاالها یا تخصیص اعتبارات
نیز میتوان از کارکرد تعاونیها بهره بهتری
برد ،اما ارادهای بــرای این کار وجود ندارد».
مروی با بیان اینکه ساختار تعاونیها و قوانین
موجود ،قابلیت ایجاد شــرکتهای بزرگ و
بنگاه بزرگ صنعتی را در قالب تعاونی ندارد،
خاطرنشان کرد« :نقش تعاونیها در اقتصاد
کشورمابیشتراوقاتدرایفایمسئولیتهای
اجتماعی بهچشــم میآید تا سودآوری ،اما
مدلهای موفق تعاونی در جهان ،سودآوری
را نیــز در فعالیت خود لحاظ کردهاند .ما هم
باید بپذیریم اگر تعاونی ســودآوری نداشته
باشد قادر به انجام فعالیت اقتصادی بزرگ و
رسیدنبهبازدهینیستونقشآندراقتصاد
کشورجدیگرفتهنخواهدشد».مرویافزود:
«خصوصیسازی شکســتخورده در ایران
میتواند با اصالح روش خود ،شــرکتهای
دولتیرابهشرکتهایتعاونیتبدیلکند،اما
باید مراقب باشیم شرکتهای تعاونی واقعی
در این مدل شکل بگیرد و تعاونیهای برون
آمده از دل شرکتهای دولتی چیزی شبیه
خصولتیهای کنونی نشوند».
نکته دیگری که در گفتوگو با کارشناســان
اقتصادی از حلقه مفقوده توسعه بخش تعاون
نام برده میشود این است که گسترش نقش
بخش تعاون در کشــور به درک مردم از این
بخش بســتگی دارد و در حال حاضر آگاهی
عمومی از نقش بخــش تعاونی در اقتصاد در
سطح پایینی قرار دارد.
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شکوفايیبخش
تعاون در گرو توسعه
انسانمحور است

قانوناساســی ما اقتصاد ایــران را در
ســه بخش دولتی ،خصوصی و تعاونی
تعریف کــرده اســت و همچنین اگر
به آموزههای دینی هــم نگاه کنیم ،به
بخش تعاون نگاه ویژهای شــده است.
علت این موضــوع ،نگاه متفاوت بخش
تعاونی به فعالیتهای اقتصادی نسبت
به سایر بخشهای دولتی و خصوصی
است .در بخش تعاون آنچه حائزاهمیت
است ،آرای انسانهاســت نه سرمایه.
به عبارتی انســانها و رای آنها مورد
احترام است نه سرمایهای که در اختیار
دارند .همچنین شخصیتهای بزرگ
نیز بر ضرورت بخش تعاون در اقتصاد
کشــور به همین علت تاکید کردهاند.
بزرگانی مثل شــهید مطهری و شهید
بهشــتی بحث گســترش تعاونیها را
برای افزایش مشارکت عمومی مطرح
و با عنوان فرصت اقتصادی به آن اشاره
میکنند .بر همین اساس ،سالها پیش،
وزارت تعاون به منظور کوچکســازی
دولت راهاندازی شد .بعدها این وزارتخانه
ملغی و در وزارت کار ادغام شد .اگر قرار
است تعاونیها موفق باشند و بستر ایجاد
شغلرافراهمکنند،بایددرسیاستهای
اقتصاد کالن و خــرد ،موردتوجه قرار
بگیرند ،ولی سیاســتگذاران در این
امر کوتاهی کردهاند .مســئله دیگر در
راستای توجه به بخش تعاون ،ضرورت
بسترســازی برای همکاری ،مشارکت
و به بیــان کلیتر همــکاری افراد در
کارهای بزرگ است .دولت باید بتواند
با کمکهای مــادی و معنوی فرصتی
فراهم کنــد تا ســرمایههای کوچک
مادی و معنوی در کنار هم قرار گرفته
و دست در دست هم به کارهای بزرگ
دست بزنند .رویکردهای توسعه کشور
اگر انســانمحور باشــد به اشتغال از
طریق تعاون اندیشیده میشود .درواقع
شــکوفایی بخش تعاون در گرو توسعه
انسانمحور است ،اما اگر رویکرد دولت
بازارمحور باشد و نگاه عمیقی به تولید
و توزیع عادالنه ثروت وجود نداشــته
و سیاســتهای مالیاتی ،بانکی و مالی
دولت به نفــع واســطهگران و بخش
خدمات باشــد ،چه آنها که در بخش
خصوصی فعالیت دارند و چه آنها که
در بخش تعاون هستند ،با بحران مواجه
میشوند .سیاستهای کالن دولت باید
معطوف به تولید شده و همکاری دولت
و مردم گستردهتر شود .سیاستهای
مختلــف دولت در حمایــت از بخش
تعــاون ،همچنین رویکــرد تعاونیها
زمانی اثربخش است که گرایش عمومی
دولت به ســمت تعاونیهای تولیدی و
رونق آن باشد ،وگرنه صرف مجوزدهی
به تعاونیها کافی نیست .در عین حال
تجربه تعاونیها در اقتصاد کشــور ما
چندانخوشایندنیست.بعدازاصالحات
ارضی ،شــرکتهای تعاونی با رویکرد
تقویت کشــاورزی و روستائیان شکل
گرفت که از جملــه نمونههای موفق،
بخش تعاون قبل از انقالب بود .فعالیت
این تعاونیها کمابیــش ادامه دارد ،اما
تعاونیهای بخش کشاورزی در تعداد
محدود و کمی خالصه شــده اســت،
بنابراین در یک نگاه کلیتر ،بخش تعاون
برای شــکوفایی و گسترش به حمایت
دولت ،تغییر سیاستهای خرد و کالن
به نفع این بخش ،همچنین زمینهسازی
برای مولدسازی بخش تعاون و مشارکت
عمومی نیاز دارد.

