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. شود ها اعمال نمي هاي مذهبي و سياسي بر آن
  .كند كه تشكيل يك تعاوني كامالً آزاد، ارادي و اختياري است

پس اصل دوم با عنوان نظارت و كنترل دموكراتيك 
بنابراين اعضا كه همان صاحبان . به اين معنا كه داوطلبان تشكيل تعاوني خودشان بايد بر ادارة كار نظارت داشته باشند

  .شده به ادارة تعاوني بپردازند ل و ضوابط تعيين

هاي  مديره در شركت تعاوني چه تفاوتي با شركت

مي هر دارنده به تعداد سهام خود حق رأي دارد 
هاي خصوصي اعضاي داراي سهم بيشتر  در شركت

ضا با وجود تفاوت در ميزان ها دارند؛ اما تعاوني يك كنترل دموكراتيك است كه در آن همة اع

سازي اوست كه تأثيرگذار است و ارزش تعاوني نيز 
نظر از ميزان  كه در قانون كشور ما نيز تصريح شده است تمامي اعضاي تعاوني صرف

محور تعاوني است نه سرمايه و  به اين دليل كه انسان
ورت پذيرد تا كنترل دموكراتيك و نظارت جمعي معني كامل خود را 

اصل سوم تصريح . طور نيست حال ممكن است اين سؤال پيش آيد كه پس سرمايه و سودي در ميان نيست؟ كه در پاسخ بايد بگويم اين
از طرفي سهم . به اين معنا كه در تأمين سرمايه مداخله و مشاركت كنند

بنابراين سود مورد انتظار نيز در تعاوني وجود 
طور كه گفتم عنصر محوري  چون همان. طور نيست كه تعاوني به خاطر تأمين سود شكل گيرد

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

هاي مذهبي و سياسي بر آن ناحية دولت، احزاب و تشكل تعاوني تشكلي ارادي و اختياري است كه هيچ لزوم و اجباري از
كند كه تشكيل يك تعاوني كامالً آزاد، ارادي و اختياري است گونه به وجود آمد و اين اصل تأكيد مي در واقع اولين اصل تعاوني اين

پس اصل دوم با عنوان نظارت و كنترل دموكراتيك . ول نياز دارنددهندگان تعاوني براي ادامه كار خود به قواعد و اص
به اين معنا كه داوطلبان تشكيل تعاوني خودشان بايد بر ادارة كار نظارت داشته باشند

ل و ضوابط تعيينكنند تا بر اساس اصو مديره انتخاب مي عنوان هيئت سهام نيز هستند افرادي را به

مديره در شركت تعاوني چه تفاوتي با شركت شيوة انتخاب هيئت. شود هاي خصوصي هم ديده مي اين روند در شركت

مي هر دارنده به تعداد سهام خود حق رأي دارد هاي سها در شركت. شيوة انتخاب فرقي ندارد اما نحوة مديريت و اعمال رأي متفاوت است
در شركت. اما در شركت تعاوني حقوق اعضا با هم برابر است و هر فرد تنها يك حق رأي دارد

ها دارند؛ اما تعاوني يك كنترل دموكراتيك است كه در آن همة اع تأثير بيشتري نيز بر روند امور و انتخاب
   .بايست از نظر ارادة شخصي در يك موقعيت يكسان باشند

سازي اوست كه تأثيرگذار است و ارزش تعاوني نيز  كننده نيست بلكه انسان، تفكر و تصميم هاي تعاوني تعيين به طور كلي سرمايه در شركت
كه در قانون كشور ما نيز تصريح شده است تمامي اعضاي تعاوني صرف طور گيرد؛ بنابراين همان

به اين دليل كه انسان. شان فقط داراي يك حق رأي هستند و بايد به صيانت از اين حق آگاه باشند
ورت پذيرد تا كنترل دموكراتيك و نظارت جمعي معني كامل خود را ها بايد نظارت و توجه دقيق ص گيري منافع اقتصادي، پس در تصميم

  .ها عناصر جوهري يك شركت تعاوني هستند

حال ممكن است اين سؤال پيش آيد كه پس سرمايه و سودي در ميان نيست؟ كه در پاسخ بايد بگويم اين
به اين معنا كه در تأمين سرمايه مداخله و مشاركت كنند. اركت اقتصادي داشته باشندكند كه اعضاي تعاوني بايد مش

بنابراين سود مورد انتظار نيز در تعاوني وجود . گذاري برابر است مگر اينكه مجمع شرط ديگري براي تعاوني خود ايجاد كند
طور نيست كه تعاوني به خاطر تأمين سود شكل گيرد اين يعني. دارد اما اين سود جنبة ذاتي ندارد
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تعاوني تشكلي ارادي و اختياري است كه هيچ لزوم و اجباري از
در واقع اولين اصل تعاوني اين

دهندگان تعاوني براي ادامه كار خود به قواعد و اص در مرحلة بعد تشكيل
به اين معنا كه داوطلبان تشكيل تعاوني خودشان بايد بر ادارة كار نظارت داشته باشند. گيرد شكل مي

سهام نيز هستند افرادي را به

اين روند در شركت: پذير خانم اصالح
  خصوصي دارد؟

شيوة انتخاب فرقي ندارد اما نحوة مديريت و اعمال رأي متفاوت است
اما در شركت تعاوني حقوق اعضا با هم برابر است و هر فرد تنها يك حق رأي دارد

تأثير بيشتري نيز بر روند امور و انتخاب
بايست از نظر ارادة شخصي در يك موقعيت يكسان باشند سرمايه مي

به طور كلي سرمايه در شركت
گيرد؛ بنابراين همان از همين مسأله نشأت مي

شان فقط داراي يك حق رأي هستند و بايد به صيانت از اين حق آگاه باشند سهام
منافع اقتصادي، پس در تصميم

ها عناصر جوهري يك شركت تعاوني هستند پيدا كند كه اين

حال ممكن است اين سؤال پيش آيد كه پس سرمايه و سودي در ميان نيست؟ كه در پاسخ بايد بگويم اين
كند كه اعضاي تعاوني بايد مش مي

گذاري برابر است مگر اينكه مجمع شرط ديگري براي تعاوني خود ايجاد كند اعضا در سرمايه
دارد اما اين سود جنبة ذاتي ندارد



اي در ساية مشاركت جمعي و حس تعاون نياز مشتركي را رفع كنند و اين افراد 
.  

اين افراد به سبب رتبه و جايگاه در موقعيت بااليي قرار دارند 
شرايط اجتماعي و اقتصادي و شغلي مد  كنند بنابراين اين افراد بهبود

بندي اصل سوم بايد گفت كه در تعاوني به مسئلة اقتصادي هم توجه شده اما اين موضوع پررنگ نيست و سود 
ها بايد به  تعاوني. گويند د ميكنند بلكه به آن مازاد برگشتي يا درآمد مازا

شويد  كنيد متوجه مي ها و بيالن كاري تعاوني را بررسي مي
هاي  منبعث از همان فعاليتاين بحث . عنوان مازاد درآمد در حساب تعاوني نبايد ديده شود

بنابراين هرچه اعضا بيشتر نياز خود را از طريق 
تهاي سالِ مالي اين مازاد به در ان. شود يابد و درآمد مازاد از افزايش معامالت حاصل مي

هاي  البته بايد توجه داشت كه اين بحث بيشتر در تعاوني
رگشتي كه اولين قانوني بود كه در آن به طور مشخص به تعاوني پرداخته شد نيز بحث مازاد ب

طور نيست كه اصول يك روز شكل گرفته باشد پس رعايت آن بسيار مهم 

صادر و  ١٩٩٥هاي تعاوني هستند كه در بيانية 

ها را در  تا قبل از اين ارزش. هاي فلسفه بدل شده است
اما اكنون فيلسوفان ارزش، نظرية ارزش، فلسفة 

برخي از دانشگاهيان . بينيد ها را در تعاوني هم مي
هاي حقوقي  دانان يك تفسير فراقانوني از ارزش

يا اگر كسي به . بايست به قراردادهايشان احترام بگذارند و آن را انجام دهند و اين يك ارزش است

هاي آن بحث  كند يكي از پشتوانه قانون اساسي و مادة يك قانون تعاون كه اهداف بخش تعاوني را بيان مي
 از فراتر پس ما بايد به مقولة تعاوني . ها هستند

ها را ما حس  در عمل، آن مزيت. شود هاي زيادي مي
عي، توزي-گويند تعاوني توليدي وقتي مي. هاي خصوصي پردرآمد تفاوتي ندارند

هاي متنوع را در يك ساختمان  قدر بزرگ شود كه مجموعة اين فعاليت

وني توليد و مصرف مثالً در قانون تجارت دو نوع تعا
هاي  شوند و هركدام به شاخه ها به سه رشتة اصلي كشاورزي، مصرف و كاروپيشه تقسيم مي

ا فقط به اعضا ارائه دهند، تعاوني هايي كه كارشان توليد است و نبايد خدماتشان ر
اگر تعاوني توزيعي در چارچوب همان تعاوني توليدي عمل 

بندي هم  صوالتش كارگاه بستهمثالً اگر يك تعاوني محصوالت غذايي توليد كند اما براي مح
توزيعي؛ اين يك تعاوني توليدي است كه فعاليت جنبي هم 

  .شود دارد؛ اما زماني كه يك تعاوني چند نوع فعاليت مختلف مصرف و توليد داشته باشد چندمنظوره مي
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اي در ساية مشاركت جمعي و حس تعاون نياز مشتركي را رفع كنند و اين افراد  شود تا عده تعاوني در اين است كه اين تشكل ايجاد مي
.ها باشد اقتصادي و بهبود هر دو اين كنند كه ممكن است اجتماعي يا

اين افراد به سبب رتبه و جايگاه در موقعيت بااليي قرار دارند . دهند هايي داريم كه اعضاي آن را پزشكان تشكيل مي
كنند بنابراين اين افراد بهبود گاه براي تأمين نيازهاي اوليه اقدام به تشكيل تعاوني نمي

بندي اصل سوم بايد گفت كه در تعاوني به مسئلة اقتصادي هم توجه شده اما اين موضوع پررنگ نيست و سود 
كنند بلكه به آن مازاد برگشتي يا درآمد مازا عنوان سود ياد نمي افراد در تعاوني محدود است و حتي از آن به

ها و بيالن كاري تعاوني را بررسي مي قيمت تمام شده كاالها و خدمات خود را ارائه دهند پس زماني كه شما صورت
عنوان مازاد درآمد در حساب تعاوني نبايد ديده شود تراز هستند و چيزي به

بنابراين هرچه اعضا بيشتر نياز خود را از طريق . اولية تعاوني راچديل است كه اعضاي تعاوني بايد نياز خود را از طريق تعاوني برطرف سازند
يابد و درآمد مازاد از افزايش معامالت حاصل مي ها افزايش مي تعاوني تأمين كنند سهم معامالت آن

البته بايد توجه داشت كه اين بحث بيشتر در تعاوني. گردد نسبت معامالت عضو با شركت تحت عنوان مازاد برگشتي به وي بازمي
كه اولين قانوني بود كه در آن به طور مشخص به تعاوني پرداخته شد نيز بحث مازاد ب ١٣٣٢در قانون سال 

طور نيست كه اصول يك روز شكل گرفته باشد پس رعايت آن بسيار مهم  از آنجا كه اصول تعاوني مبتني بر انديشه و علم است و اين

هاي تعاوني هستند كه در بيانية  پذيري، پايبندي و وفاداري همگي ارزش ياريگري، شفافيت، همياري، همكاري، مسئوليت
  .اند ها شكل گرفته كنيم بر پاية آن ابالغ شد و اصولي ما امروز دربارة آن صحبت مي

هاي فلسفه بدل شده است مقولة ارزش در قرن حاضر بسيار مورد بحث قرار گرفته و حتي به يكي از شاخه
اما اكنون فيلسوفان ارزش، نظرية ارزش، فلسفة ...اخالقي، اجتماعي وهاي اقتصادي،  گفتند ارزش ديدند مثالً مي

ها را در تعاوني هم مي حال شما اين ارزش. گيرند هاي اصلي فلسفه در نظر مي عنوان يكي از شاخه
دانان يك تفسير فراقانوني از ارزش حقوق. شود ميمثابة ارزش است و نه آنچه در قوانين موضوعه تصويب 

بايست به قراردادهايشان احترام بگذارند و آن را انجام دهند و اين يك ارزش است ها مي گويند كه انسان
  .كسي خسارت زد بايد آن را جبران كند و اين يك ارزش است

قانون اساسي و مادة يك قانون تعاون كه اهداف بخش تعاوني را بيان مي ٤٣
ها هستند ها جزء ارزش تحقق عدالت اجتماعي، جلوگيري از احتكار و اضرار عمومي است كه همة اين

  .كنيم نگاه آن به ارزش يك نعنوا

هاي زيادي مي ها بحث در خصوص تعاوني و مزيت شركت تعاوني نسبت به ساير شركت
هاي خصوصي پردرآمد تفاوتي ندارند مثالً در بحث پرداخت ماليات، تعاوني با شركت

قدر بزرگ شود كه مجموعة اين فعاليت تواند آن آيا يك تعاوني مي. شود موضوع فعاليت آن بسيار گسترده مي

مثالً در قانون تجارت دو نوع تعا. شود ها از جهت موضوع فعاليت مربوط مي سؤال بسيار مهمي است كه به تقسيم تعاوني
ها به سه رشتة اصلي كشاورزي، مصرف و كاروپيشه تقسيم مي تعاوني ٥٠در قانون تعاوني مصوب سال 

هايي كه كارشان توليد است و نبايد خدماتشان ر تعاوني: شوند ها سه دسته مي
اگر تعاوني توزيعي در چارچوب همان تعاوني توليدي عمل . گويند ها تعاوني چندمنظوره نيز مي توليدي كه به آن

مثالً اگر يك تعاوني محصوالت غذايي توليد كند اما براي مح. شناسيم عنوان تعاوني توليدي مي
توزيعي؛ اين يك تعاوني توليدي است كه فعاليت جنبي هم  - گوييم تعاوني توليدي داشته باشد و براي محصوالتش بازاريابي كند، به آن نمي

دارد؛ اما زماني كه يك تعاوني چند نوع فعاليت مختلف مصرف و توليد داشته باشد چندمنظوره مي
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تعاوني در اين است كه اين تشكل ايجاد مي
كنند كه ممكن است اجتماعي يا اهداف آرماني را دنبال مي

هايي داريم كه اعضاي آن را پزشكان تشكيل مي ما اكنون تعاوني
گاه براي تأمين نيازهاي اوليه اقدام به تشكيل تعاوني نمي بنابراين هيچ

بندي اصل سوم بايد گفت كه در تعاوني به مسئلة اقتصادي هم توجه شده اما اين موضوع پررنگ نيست و سود  در جمع. نظرشان خواهد بود
افراد در تعاوني محدود است و حتي از آن به

قيمت تمام شده كاالها و خدمات خود را ارائه دهند پس زماني كه شما صورت
تراز هستند و چيزي به  ها و درآمدها با هم هزينه

اولية تعاوني راچديل است كه اعضاي تعاوني بايد نياز خود را از طريق تعاوني برطرف سازند
تعاوني تأمين كنند سهم معامالت آن

نسبت معامالت عضو با شركت تحت عنوان مازاد برگشتي به وي بازمي
در قانون سال . مصرف مطرح است

  .مطرح شد

از آنجا كه اصول تعاوني مبتني بر انديشه و علم است و اين
  .است

ياريگري، شفافيت، همياري، همكاري، مسئوليت
ابالغ شد و اصولي ما امروز دربارة آن صحبت مي

مقولة ارزش در قرن حاضر بسيار مورد بحث قرار گرفته و حتي به يكي از شاخه
ديدند مثالً مي هاي تخصصي مي حوزه

عنوان يكي از شاخه ارزش را به
مثابة ارزش است و نه آنچه در قوانين موضوعه تصويب  معتقدند كه حقوق به

گويند كه انسان كنند مثالً مي مي
كسي خسارت زد بايد آن را جبران كند و اين يك ارزش است

٤٣اصل  همين مقولة تعاون در
تحقق عدالت اجتماعي، جلوگيري از احتكار و اضرار عمومي است كه همة اين

عنوا به بلكه اصل و قاعده يك

در خصوص تعاوني و مزيت شركت تعاوني نسبت به ساير شركت: سؤال
مثالً در بحث پرداخت ماليات، تعاوني با شركت. كنيم نمي

موضوع فعاليت آن بسيار گسترده مي
  براي خودش ايجاد كند؟

سؤال بسيار مهمي است كه به تقسيم تعاوني
در قانون تعاوني مصوب سال . داريم

  .شوند تر تقسيم مي كوچك

ها سه دسته مي قانون، تعاوني ٢٦در مادة 
توليدي كه به آن -توزيع و تعاوني توزيعي

عنوان تعاوني توليدي مي كند آن را به
داشته باشد و براي محصوالتش بازاريابي كند، به آن نمي

دارد؛ اما زماني كه يك تعاوني چند نوع فعاليت مختلف مصرف و توليد داشته باشد چندمنظوره مي



توانند فقط در چارچوب موضوع مطرح شده در اساسنامة خود و در محدودة جغرافيايي كه آن هم در اساسنامة شركت 
  .اگر از اين محدوده و موضوع خارج شوند كارشان داراي صالحيت و اهليت نيست و ايراد دارد

ها در طول تاريخ به  ها به هيچ گروه و دسته و حزبي وابسته نيستند و اساساً موفقيت تعاوني
شويد و مجبوريد كه به يك گروه و  ها و جريانات سياسي مي

ازمدت بر مسائل اقتصادي تعاوني اثر خواهد گذاشت و تعاوني را از اصول اوليه خود كه 
. برد كند و از بين مي مشاركت اجتماعي است و بايد روح همبستگي اجتماعي و اقتصادي در رگ و پي اين پيكره جريان داشته باشد، دور مي

بينيم  قانون بخش تعاون مي ٨در مادة . اي در امور تعاوني نبايد داشته باشد
توانند  ها و مؤسسات دولتي نمي يعني افراد و تشكل

توانند حقوقي مثل حقوق  توانند در تأمين بخشي از سرماية شركت دخيل شوند؛ اما نمي
در قانون، نكاتي در خصوص حمايت و هدايت و 

معناي مداخلة دولت  وظيفه نظارتي و حمايتي براي دولت در نظر گرفته شده است؛ اما اين به
شود و  يكي از اشكاالت عمدة ما در تعاوني و موانع توسعة آن همين مداخلة دولت است كه طي آن، نظارت بدل به دخالت مي

ها را به هم  اجتماعي از افراد كه بايد باهم يكدست باشند؛ نياز مشترك و اهداف مشترك داشته باشند كه آن
جا نقطة فاصله گرفتن  هر جا كه اشتراك مساعي به اختالف تبديل شود همان

پس نقش دولت بايد حمايتي و نظارتي و در جهت توسعة 

داشتن تعاوني تشكلي است كه بايد با دانش و ابزار روز آشنا شود و اين مستلزم 
  .اطالعات و دانش كافي است و طبيعتاً بهترين روش كسب دانش روز، آموزش، چه حضوري چه غيرحضوري است

درست . وجود دارد كه همان تحقيق و توسعه است
شناسي تعاوني ضروري  فكر و تحقيق راجع به كار تعاوني و بررسي و آسيب

ها بر مباني علمي استوار باشد و اطالعات حاصل از آن به رشد و توسعة تعاوني و 

اند نبايد بين خودشان اتحاد و يكپارچگي داشته باشند؟ در اينجا اصل ششم با عنوان 
ها  ها سطح دوم كه همان اتحاديه ها تعاوني گيرند و از اجتماع آن

هاي  شوند و تشكل مي...المللي و اي، بين هاي منطقه
هايي  هاي تعاون تشكل البته اتاق. هاي تعاون
بحث حل اختالفات تعاوني نيز . اند كنند اما با اصول تعاون شكل نگرفته

بنابراين بايد بين . ها به اين نقش، اشاره شده است
ها كه براي هركدام وظايف  اند و هم اتحاديه ها در نظر گرفته شده

گويد كه  بنابراين اصل ششم مي. بندي لحاظ شده است

ها بايد براي جامعه نگران باشند؛  تعاوني. بيت اصول تعاوني است به برطرف كردن مشكلي از مشكالت جامعه اشاره دارد
حتماً بايد به جامعه و . تفاوت باشد تواند نسبت به جامعه بي

تعاوني يك جامعة كوچك در دل يك جامعة بزرگ 
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توانند فقط در چارچوب موضوع مطرح شده در اساسنامة خود و در محدودة جغرافيايي كه آن هم در اساسنامة شركت 
اگر از اين محدوده و موضوع خارج شوند كارشان داراي صالحيت و اهليت نيست و ايراد دارد. آمده است فعاليت داشته باشد

ها به هيچ گروه و دسته و حزبي وابسته نيستند و اساساً موفقيت تعاوني ونياصل بعدي استقالل است به اين معنا كه تعا
ها و جريانات سياسي مي وقتي شما وارد بحث. ها در جريانات سياسي بوده است
ازمدت بر مسائل اقتصادي تعاوني اثر خواهد گذاشت و تعاوني را از اصول اوليه خود كه دسته خاصي توجه ويژه داشته باشيد قطعاً اين طي در

مشاركت اجتماعي است و بايد روح همبستگي اجتماعي و اقتصادي در رگ و پي اين پيكره جريان داشته باشد، دور مي
  .است هاي تعاوني يكي از اصول بسيار مهم

اي در امور تعاوني نبايد داشته باشد گونه مداخله ها به دولت نيز وابستگي ندارند و دولت هيچ
يعني افراد و تشكل. كه عضو در تعاوني كسي است كه به اهداف تعاوني ملتزم شود و غيردولتي باشد

توانند در تأمين بخشي از سرماية شركت دخيل شوند؛ اما نمي عنوان عضو تعاوني شناخته شوند و فقط مي
در قانون، نكاتي در خصوص حمايت و هدايت و . ها نيست البته اين به معناي حمايت نكردن دولت از تعاوني. 

وظيفه نظارتي و حمايتي براي دولت در نظر گرفته شده است؛ اما اين به ٣٠تعاوني  ٦٦در ماده 
يكي از اشكاالت عمدة ما در تعاوني و موانع توسعة آن همين مداخلة دولت است كه طي آن، نظارت بدل به دخالت مي

   . كند

اجتماعي از افراد كه بايد باهم يكدست باشند؛ نياز مشترك و اهداف مشترك داشته باشند كه آن. اس تعاوني بر اجتماع است
هر جا كه اشتراك مساعي به اختالف تبديل شود همان. پيوند دهد و اختالف و تشتت نظر با اين هدف ناسازگار است

پس نقش دولت بايد حمايتي و نظارتي و در جهت توسعة . هدافش است و آنجا بايد بگويم سرنوشت اين تعاوني انحالل است
  .مشاركت و ترويج تفكر تعاوني باشد

تعاوني تشكلي است كه بايد با دانش و ابزار روز آشنا شود و اين مستلزم . ها است عنصر و اصل پنجم، اصل آموزش و ترويج تعاوني
اطالعات و دانش كافي است و طبيعتاً بهترين روش كسب دانش روز، آموزش، چه حضوري چه غيرحضوري است

Researchanddevelهاي اقتصادي بنيادي به نام  opment   وجود دارد كه همان تحقيق و توسعه است
فكر و تحقيق راجع به كار تعاوني و بررسي و آسيبخصوص براي  است كه همه بايد فكر كنند اما يك واحد به

ها بر مباني علمي استوار باشد و اطالعات حاصل از آن به رشد و توسعة تعاوني و  شناسي هميشه بايد مطالعات و آسيب
  .رفع موانع پيش رو منجر شود

اند نبايد بين خودشان اتحاد و يكپارچگي داشته باشند؟ در اينجا اصل ششم با عنوان  رفتههايي كه شكل گ حال بايد پرسيد كه آيا تعاوني
گيرند و از اجتماع آن ها در سطح اول شكل مي تعاوني. شود ها مطرح مي

هاي منطقه سازند و تبديل به اتحاديه مي هاي تعاوني، سطح سوم را اتحاديه
هاي تعاون ها حمايت كنند و وابسته به دولت هم نباشند مثل اتاق آيند كه از آن

كنند اما با اصول تعاون شكل نگرفته اعضا را فراهم مي... هستند كه خدمات حقوقي، فني، مهندسي و
ها به اين نقش، اشاره شده است شود و در اساسنامة تعاوني هاي تعاون به آن پرداخته مي

ها در نظر گرفته شده در قانون تعاون هم تعاوني. هاي تعاوني نيز تعاون وجود داشته باشد
بندي لحاظ شده است هم اين تقسيم ٥٠اي نوشته شده كه در قانون سال  و اختيارات متفاوت و جداگانه

  .ها براي پايداري و توسعه بايد ميان خودشان تعاون را رعايت كنند

بيت اصول تعاوني است به برطرف كردن مشكلي از مشكالت جامعه اشاره دارد
تواند نسبت به جامعه بي تعاوني از دل جامعه شكل گرفته پس نمي. بايد دغدغة اجتماعي داشته باشند

تعاوني يك جامعة كوچك در دل يك جامعة بزرگ . كنند هاي ما به اين اصل مهم هيچ توجهي نمي متأسفانه تعاوني
  .هاي مشخصي تشكيل شده است است كه براي رفع مشكل اعضايش و بر پايه اصول و ارزش
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توانند فقط در چارچوب موضوع مطرح شده در اساسنامة خود و در محدودة جغرافيايي كه آن هم در اساسنامة شركت  ني ميهاي تعاو شركت
آمده است فعاليت داشته باشد

اصل بعدي استقالل است به اين معنا كه تعا
ها در جريانات سياسي بوده است دليل عدم مداخلة آن

دسته خاصي توجه ويژه داشته باشيد قطعاً اين طي در
مشاركت اجتماعي است و بايد روح همبستگي اجتماعي و اقتصادي در رگ و پي اين پيكره جريان داشته باشد، دور مي

هاي تعاوني يكي از اصول بسيار مهم بنابراين استقالل تشكل

ها به دولت نيز وابستگي ندارند و دولت هيچ تعاوني
كه عضو در تعاوني كسي است كه به اهداف تعاوني ملتزم شود و غيردولتي باشد

عنوان عضو تعاوني شناخته شوند و فقط مي هب
. اعضاي تعاوني داشته باشند

در ماده . تنظارت دولت آمده اس
يكي از اشكاالت عمدة ما در تعاوني و موانع توسعة آن همين مداخلة دولت است كه طي آن، نظارت بدل به دخالت مي. نيست

كند تعاوني را دچار اختالف مي

اس تعاوني بر اجتماع استاس
پيوند دهد و اختالف و تشتت نظر با اين هدف ناسازگار است

هدافش است و آنجا بايد بگويم سرنوشت اين تعاوني انحالل استتعاوني از ا
مشاركت و ترويج تفكر تعاوني باشد

عنصر و اصل پنجم، اصل آموزش و ترويج تعاوني
اطالعات و دانش كافي است و طبيعتاً بهترين روش كسب دانش روز، آموزش، چه حضوري چه غيرحضوري است

هاي اقتصادي بنيادي به نام  در تمامي بنگاه
است كه همه بايد فكر كنند اما يك واحد به

هميشه بايد مطالعات و آسيب. دانسته شده است
رفع موانع پيش رو منجر شود

حال بايد پرسيد كه آيا تعاوني
ها مطرح مي همكاري ميان تعاوني

اتحاديه. گيرند هستند شكل مي
آيند كه از آن ديگري به وجود مي

هستند كه خدمات حقوقي، فني، مهندسي و
هاي تعاون به آن پرداخته مي موضوعي است كه در اتاق

هاي تعاوني نيز تعاون وجود داشته باشد تشكل
و اختيارات متفاوت و جداگانه

ها براي پايداري و توسعه بايد ميان خودشان تعاون را رعايت كنند تعاوني

بيت اصول تعاوني است به برطرف كردن مشكلي از مشكالت جامعه اشاره دارد اصل كه شاهآخرين 
بايد دغدغة اجتماعي داشته باشند

متأسفانه تعاوني. ه كندمشكالت آن توج
است كه براي رفع مشكل اعضايش و بر پايه اصول و ارزش



صورت نامرئي به هم پيوند  ه اعضاي يك جامعه را به

در آيين زرتشت دو نيروي خير و شر مطرح شده است كه اولي از 
در مقابل . دردست هم باشيم شود كه براي انجام كار خير بايد كنار هم و دست

به معناي نيكي داراي » بِرّ«در اين آيه . »االثم و العدوان
كند كه همديگر را به خوبي دعوت كنيد و گناه 

دار و مشتري يكسان هستند و اين پيام اتحاد و همبستگي و 
دليل  شود به اينكه اين موضوع به يك اصل جهاني تبديل مي

من در . ها را تقويت كنيم ما نبايد به دولت و دولتمردان كار داشته باشيم بلكه بايد به نيازهاي خودمان نگاه كنيم و اعتقادمان به ارزش
  .است... ها، صداقت، دوستي و 

ها اوليه است؛ اما اصالً  كند كه به نظر خيلي اآلن در اروپا اصولي با عنوان اصول راهبري شركتي تدوين شده است كه مسائلي را مطرح مي
ها  هاي ابتدايي در شركت از ارزشهاي بزرگ خودشان را بررسي كردند متوجه شدند كه خيلي 

. بنابراين همين موارد را به اصول راهبري شركتي بدل كردند
يم بايد به سمت معنويت چه بخواهيم چه نخواه

بشريت گرفتار اين مسائل . هاي انساني و اسالمي است

شوند و چندين ميليارد سرمايه را بدون 
  رفت از مشكل چيست؟

گويد اگر يك تعاوني بدون هيچ  مي ٥٤مادة 

هاي ما متأسفانه  تعاوني. ها گرفته شود گيري تعاوني غيرفعال و غيرفعال شدن تعاوني
اي ايفا  كننده اينجا آموزش، نقش تعيين. برخوردار نيستند

در قانون گفته شده است كه در صورت غيرفعال 
ل گرفت بايد با اتحاد و همبستگي نيز به كار خود 

اي به مجمع عمومي مبني بر تداوم  مديره بايد اطالعيه
شكيل شود تا به نمايندگي از همة اعضا به امر 

كنند و بعد كارهاي ديگر صورت  سپس كل سرمايه را در يك حساب تجميع مي
حاال اگر همه اعضا همكاري نكردند فقط كافي است چند نفر يك نامه بنويسند به ادارة تعاون استان و 

العاده است كه بايد تصميم به انحالل بگيرد؛ 
. ردش همين استقانون براي وزارت تعاون اختياراتي در نظر گرفته است كه يكي از موا
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ه اعضاي يك جامعه را بهطبق كتاب قرارداد اجتماعي ژان ژاك روسو آنچ. تعاون در جامعة ما بايد شكل بگيرد
  .دهد همان قرارداد اجتماعي است كه به فكر هم و نگران هم باشند

در آيين زرتشت دو نيروي خير و شر مطرح شده است كه اولي از . ها در دين ما و بسياري ديگر از اديان نيز تأكيد شده است
شود كه براي انجام كار خير بايد كنار هم و دست سپس تأكيد مي. گيرد نشأت مي 

  .نيز عدوان و دشمني و شر وجود دارد و ما بايد به سمت خير برويم تا به شر مبتال نشويم

االثم و العدوان تعاونوا علي البر و التقوا و ال تعاونوا علي«در قرآن نيز مستقيماً آمده است كه 
كند كه همديگر را به خوبي دعوت كنيد و گناه  اين آيه اين مفاهيم را القا مي. معناي پرهيز است هم به» تقوا«

  .ها يعني بايد نگران جامعه باشيم اين انديشه. نكنيد و به حقوق هم تجاوز نكنيد

دار و مشتري يكسان هستند و اين پيام اتحاد و همبستگي و  در شركت تعاوني مدير، سهام. خواهيم كه به فكر جامعه باشد
اينكه اين موضوع به يك اصل جهاني تبديل مي. پيام ديگر اين است كه بايد به فكر جامعه باشيم

  .ها را بايد شناخت و در تعاوني پياده كرد ارزش. آن بر يك ارزش متعالي است

ما نبايد به دولت و دولتمردان كار داشته باشيم بلكه بايد به نيازهاي خودمان نگاه كنيم و اعتقادمان به ارزش
ها، صداقت، دوستي و  ها نبودن ارزش نام كه ريشه اكثر آ دوران خدمتم اختالفات زيادي را بررسي كرده

اآلن در اروپا اصولي با عنوان اصول راهبري شركتي تدوين شده است كه مسائلي را مطرح مي
هاي بزرگ خودشان را بررسي كردند متوجه شدند كه خيلي  ها وقتي مشكالت شركت

بنابراين همين موارد را به اصول راهبري شركتي بدل كردند. اشاره كرد... توان به درستكاري، شفافيت، و  شود كه از جمله مي
چه بخواهيم چه نخواه. خواهند رعايت كنند اند و مي هاي ما نيز اين اصول را تدوين كرده

هاي انساني و اسالمي است توجهي به معنا و معنويت و ارزش هاي امروز دنيا در نتيجة بي
  .قدم شود براي احياي اين معنويت، تشكل تعاوني بايد پيش

شوند و چندين ميليارد سرمايه را بدون  مدتي غيرفعال مي ها پس از برخي تعاوني: سؤال يكي از حاضران در كارگاه
رفت از مشكل چيست؟ حل برون در چنين شرايط راه. گذارند سرپرست و راكد باقي مي

مادة . بيني شده است ها راهكارهايي در قانون پيش درخصوص جلوگيري از غيرفعال شدن تعاوني
  .بيش از يك سال بدون فعاليت باشد، آن تعاوني در جهت انحالل است

گيري تعاوني غيرفعال و غيرفعال شدن تعاوني بايد جلوي شكل. خواهيم
برخوردار نيستند ها از اطالعات كافي و الزمي مديرة برخي از تعاوني

در قانون گفته شده است كه در صورت غيرفعال . ها گوشزد شود بايد اهميت آموزش در تعاوني. گيريم كند كه متأسفانه آن را جدي نمي
ل گرفت بايد با اتحاد و همبستگي نيز به كار خود طور كه روزي تعاوني با اتحاد شك همان. شدن تعاوني بايد مجمع تصميم به انحالل بگيرد

  .پايان دهد و همگي اعضا رأي به انحالل دهند

مديره بايد اطالعيه در چنين شرايطي ابتدا هيئت: نظر يكي از حاضران در كارگاه
شكيل شود تا به نمايندگي از همة اعضا به امر اگر رأي بر انحالل بود بايد هيئت تسويه ت. 

سپس كل سرمايه را در يك حساب تجميع مي. حسابرسي و فروش اموال بپردازند
حاال اگر همه اعضا همكاري نكردند فقط كافي است چند نفر يك نامه بنويسند به ادارة تعاون استان و 

  .ه برگزاري مجمع خواهد كرد

العاده است كه بايد تصميم به انحالل بگيرد؛  گيري در چنين شرايطي مجمع فوق درستي گفتند ركن تصميم طور كه ايشان نيز به
قانون براي وزارت تعاون اختياراتي در نظر گرفته است كه يكي از موا. درغير اينصورت، بايد وزارت تعاون مداخله كند
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تعاون در جامعة ما بايد شكل بگيرد
دهد همان قرارداد اجتماعي است كه به فكر هم و نگران هم باشند مي

ها در دين ما و بسياري ديگر از اديان نيز تأكيد شده است اين ارزش
 اهورامزدا و دومي از اهريمن

نيز عدوان و دشمني و شر وجود دارد و ما بايد به سمت خير برويم تا به شر مبتال نشويم

در قرآن نيز مستقيماً آمده است كه 
«. مفهوم بسيار وسيعي است

نكنيد و به حقوق هم تجاوز نكنيد

خواهيم كه به فكر جامعه باشد ما تعاوني مي
پيام ديگر اين است كه بايد به فكر جامعه باشيم. دوستي در خود دارد نوع

آن بر يك ارزش متعالي استمبتني بودن 

ما نبايد به دولت و دولتمردان كار داشته باشيم بلكه بايد به نيازهاي خودمان نگاه كنيم و اعتقادمان به ارزش
دوران خدمتم اختالفات زيادي را بررسي كرده

اآلن در اروپا اصولي با عنوان اصول راهبري شركتي تدوين شده است كه مسائلي را مطرح مي
ها وقتي مشكالت شركت آن. طور نيست اين

شود كه از جمله مي رعايت نمي
هاي ما نيز اين اصول را تدوين كرده اآلن بعضي از شركت

هاي امروز دنيا در نتيجة بي تمام بحران. بازگرديم
براي احياي اين معنويت، تشكل تعاوني بايد پيش. است

سؤال يكي از حاضران در كارگاه
سرپرست و راكد باقي مي

درخصوص جلوگيري از غيرفعال شدن تعاوني
بيش از يك سال بدون فعاليت باشد، آن تعاوني در جهت انحالل استتوجيه منطقي 

خواهيم ما تعاوني پويا و فعال مي
مديرة برخي از تعاوني بينند و هيئت آموزش نمي

كند كه متأسفانه آن را جدي نمي مي
شدن تعاوني بايد مجمع تصميم به انحالل بگيرد

پايان دهد و همگي اعضا رأي به انحالل دهند

نظر يكي از حاضران در كارگاه
. يا انحالل كار صادر كند

حسابرسي و فروش اموال بپردازند
حاال اگر همه اعضا همكاري نكردند فقط كافي است چند نفر يك نامه بنويسند به ادارة تعاون استان و . گيرد مي

ه برگزاري مجمع خواهد كردسپس دولت اقدام ب

طور كه ايشان نيز به بله، همان
درغير اينصورت، بايد وزارت تعاون مداخله كند



طور نيست كه بدون مالك و ضابطة روشني به يك 

تصميم بر انحالل گرفته شد هيئت وقتي . شود
ها را  ديون را پرداخت و اموال و دارايي. كند هاي شركت را محاسبه و مطالبات را معين مي

شود و تا زماني كه اين  كند و به اين ترتيب، دوران تسوية تعاوني شروع مي

دهند و وزارت تعاون هم براي مداخله احتياط 
ها تصميم گرفت؛ مثالً يك تعاوني با سوله و مقدار زيادي 

چگونه اعضا را . راحتي تصميم به انحالل و فروش اموال بگيرم
ت و به همين دليل در چنين مواردي از مداخله مستقيم، 

  .وجود آمد وزارت تعاون و بانك مركزي وارد عمل شدند

لبات، يك فرآيند حقوقي بسيار پيچيده و طوالني 
  .تعاوني يا بايد ادامه حيات دهد يا منحل شود

حث ما به هر حال چون مسئله ما ترويج است بهتر است از بحث انحالل گذر كنيم و چون ب
تواند  خواهيم يك مبحث جديد را در حوزة آموزش و تعاوني باز كنيم كه مي

تر  ها فرهنگي گيري ها هستند بنابراين تصميم
هاي  ها هم كمتر باشد و به داستان

  .كنم دوستان تمايل دارند در خصوص تعاوني آموزشگاهي اطالعاتي كسب كنند

  .آموزي توضيح دهيد

اند در  آموزان چون به سن قانوني رسيده
تواند به  گذار چگونه ديده است و چطور مي

  توان حل كرد؟

ها اشاره شده است؛ اما تعاوني  در يك يا چند قانون به اين تعاوني
آموزان تا كار در قالب تعاوني را بياموزند و فكر تعاوني در وجودشان 

هاي آموزشي  هاي بسيار زيادي در تاريخ تعاوني
  .رغم ثبت نشدن از لحاظ قانوني، چه بوده است

ما در چنين . آموزان در امور مالي مطرح است

يجه رسيديم كه ما در هاي كار مشاركتي صحبت كرديم و به اين نت
مثالً اآلن بوفة مدرسه توسط يك . عبارتي منافع جمعي را تأمين كنيم

شود با هدف تأمين تغذية دانش آموزان در زنگ تفريح ؛ حال اگر ما بوفه را تنها با همين هدف به 
ايم و اگر هدف جديدي براي مشاركت تعيين نگردد 
خواهيم بدانيم اگر هدف اقتصادي نباشد آن مبناي 

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

طور نيست كه بدون مالك و ضابطة روشني به يك  هايي در نظر گرفته شده است و اين عالوه، براي تشخيص تعاوني غيرفعال نيز مالك
  .تعاوني برچسب غيرفعال زده شود

شود العاده بايد تصميم بگيرد؛ در غير اينصورت، وزارت تعاون وارد عمل مي
هاي شركت را محاسبه و مطالبات را معين مي اين هيئت اموال و دارايي

كند و به اين ترتيب، دوران تسوية تعاوني شروع مي ها را پرداخت مي كند و در صورت داشتن بدهي آن
  .شود پروسه پايان نيابد شركت، منحله و در حال تسويه ناميده مي

دهند و وزارت تعاون هم براي مداخله احتياط  مشكل مهم در چنين شرايطي اينجاست كه اعضاي تعاوني خودشان انحالل را انجام نمي
ها تصميم گرفت؛ مثالً يك تعاوني با سوله و مقدار زيادي  توان دربارة آن راحتي نمي هاي مردم است و به كند چون بحث اموال و دارايي
راحتي تصميم به انحالل و فروش اموال بگيرم توانم به عنوان يك مدير دولتي نمي حال، من به

ت و به همين دليل در چنين مواردي از مداخله مستقيم، شناسايي كنم؟ به هر حال اختيارات وزارت تعاون محدود و در چارچوب قانون اس

وجود آمد وزارت تعاون و بانك مركزي وارد عمل شدند اعتباري ثامن چون مسائل زيادي به 

لبات، يك فرآيند حقوقي بسيار پيچيده و طوالني بحث اسناد و مطا. در شرايط انحالل نيز افرادي امين براي هيئت تسويه بايد انتخاب شوند
تعاوني يا بايد ادامه حيات دهد يا منحل شود. ها نيست اي براي تعاوني شده ما تعاوني غيرفعال نداريم و اين وضعيت شناخته

به هر حال چون مسئله ما ترويج است بهتر است از بحث انحالل گذر كنيم و چون ب
خواهيم يك مبحث جديد را در حوزة آموزش و تعاوني باز كنيم كه مي تمركز بر مدرسه تعاوني است و مي

ها هستند بنابراين تصميم هايي معلم از طرفي چون سازندگان چنين تعاوني
ها هم كمتر باشد و به داستان واريم اختالفبنابراين اميد. هاي تعاوني است است و بيشتر از جنس ارزش

كنم دوستان تمايل دارند در خصوص تعاوني آموزشگاهي اطالعاتي كسب كنند

آموزي توضيح دهيد هاي دانش درباره تشكيل تعاوني: يكي از حاضران در كارگاه

آموزان چون به سن قانوني رسيده وص داريم؛ اينكه دانشما يك اشكال جدي در اين خص
گذار چگونه ديده است و چطور مي اين مسئله را قانون. توانند وارد اين حوزه شوند

توان حل كرد؟ آموزي را چطور مي حل اين مسأله كمك كند و بحث سهام دانش

در يك يا چند قانون به اين تعاوني. ها است ترين تعاوني آموزي از مهم دانشتعاوني آموزشي، آموزشگاهي يا 
آموزان تا كار در قالب تعاوني را بياموزند و فكر تعاوني در وجودشان  آموزشگاهي درواقع تمريني است براي آموزش تعاوني و تمرين دانش

هاي بسيار زيادي در تاريخ تعاوني نمونه. د مدرسه را به شكل تعاوني به خوبي اداره كنندتوانن نهادينه شود و ببينند كه مي
رغم ثبت نشدن از لحاظ قانوني، چه بوده است ها به ايم كه براي تحقيق و بررسي بسيار مفيد هستند تا شما نيز دريابيد علل توفيق آن

آموزان در امور مالي مطرح است تعاون هستند چراكه بحث عدم اهليت و صالحيت دانش ها بيشتر ثبت داخلي وزارت
  .خواهيم دانش آموزان ياد بگيرند در كنار هم با عشق و اعتماد كار كنند

هاي كار مشاركتي صحبت كرديم و به اين نت در كارگاه قبلي درباره ويژگي
عبارتي منافع جمعي را تأمين كنيم تعاوني بايد يك نياز جمعي را پاسخ دهيم يا به

شود با هدف تأمين تغذية دانش آموزان در زنگ تفريح ؛ حال اگر ما بوفه را تنها با همين هدف به 
ايم و اگر هدف جديدي براي مشاركت تعيين نگردد  اهداف بيشتري دست نيافتهآموزان واگذار كنيم به 

خواهيم بدانيم اگر هدف اقتصادي نباشد آن مبناي  حال ما مي. آموزان از دست رفته است جذابيت كار براي دانش
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عالوه، براي تشخيص تعاوني غيرفعال نيز مالك به
تعاوني برچسب غيرفعال زده شود

العاده بايد تصميم بگيرد؛ در غير اينصورت، وزارت تعاون وارد عمل مي بنابراين مجمع فوق
اين هيئت اموال و دارايي. شود تسويه تشكيل مي

كند و در صورت داشتن بدهي آن وصول مي
پروسه پايان نيابد شركت، منحله و در حال تسويه ناميده مي

مشكل مهم در چنين شرايطي اينجاست كه اعضاي تعاوني خودشان انحالل را انجام نمي
كند چون بحث اموال و دارايي مي

حال، من به. كاال رها شده است
شناسايي كنم؟ به هر حال اختيارات وزارت تعاون محدود و در چارچوب قانون اس

  .كند خودداري مي

 -مثالً در مسئلة تعاوني مالي

در شرايط انحالل نيز افرادي امين براي هيئت تسويه بايد انتخاب شوند
ما تعاوني غيرفعال نداريم و اين وضعيت شناخته. است

به هر حال چون مسئله ما ترويج است بهتر است از بحث انحالل گذر كنيم و چون ب: پذير آناهيتا اصالح
تمركز بر مدرسه تعاوني است و مي

از طرفي چون سازندگان چنين تعاوني. اميدبخش باشد
است و بيشتر از جنس ارزش

  .انحالل كشيده نشود

كنم دوستان تمايل دارند در خصوص تعاوني آموزشگاهي اطالعاتي كسب كنند فكر مي

يكي از حاضران در كارگاه

ما يك اشكال جدي در اين خص: پذير آناهيتا اصالح
توانند وارد اين حوزه شوند بحث خريد سهام نمي

حل اين مسأله كمك كند و بحث سهام دانش

تعاوني آموزشي، آموزشگاهي يا 
آموزشگاهي درواقع تمريني است براي آموزش تعاوني و تمرين دانش

نهادينه شود و ببينند كه مي
ايم كه براي تحقيق و بررسي بسيار مفيد هستند تا شما نيز دريابيد علل توفيق آن داشته

ها بيشتر ثبت داخلي وزارت اين تشكل
خواهيم دانش آموزان ياد بگيرند در كنار هم با عشق و اعتماد كار كنند هايي مي تعاوني

در كارگاه قبلي درباره ويژگي: پذير آناهيتا اصالح
تعاوني بايد يك نياز جمعي را پاسخ دهيم يا به

شود با هدف تأمين تغذية دانش آموزان در زنگ تفريح ؛ حال اگر ما بوفه را تنها با همين هدف به  فرد اداره مي
آموزان واگذار كنيم به  دانش

جذابيت كار براي دانش



شروع كرد اما توان كار را  هدف مشترك براي رفع نياز را چگونه بايد طراحي كنيم؟ به هر حال با شور و شوق مي
شود عالوه بر ترويج  چطور مي. فايده درگير است

  .مالحظه باشد آموزان قابل

ها اهليت مالي الزم را  چون خود اين بچه. مطلوب فعاليت را اقتصادي تعريف كنيم
هاي آموزشگاهي هيچ حكمي نيامده است هرچه 

  .رجوع كنيم ٥٠توانيم به قانون سال 

آمده  ٨٨در مادة . پردازد هاي تعاوني آموزشگاهي به اين موضوعات مي
عملي مقررات منظور آموزش  آموزان يا دانشجويان مراكز آموزشي به

كند كه تعاوني دانش آموزان با هدايت و  سپس تأكيد مي

 به هماهنگي عالي شوراي وپرورش تنظيم پس از تأييد 

وپرورش است كه غالباً هم دنبال سود نيستند اما در اين 
   . كارگاه، تعاوني آموزشي كه در قالب مدارس غيرانتفاعي شكل گرفته است، مد نظر است

براي ترويج تعاون در آموزش يعني مدارس غيردولتي كه 
يكي اينكه افرادي با دغدغة : دو بحث در ارتباط با مدارس تعاوني مطرح است

هاي خرد به يك سرمايه  سرمايه. جمع استاين دغدغه ابتدا اجتماعي و سپس اقتصادي و براي رفع نياز آن 
مثالً . گيرند ربط مي هاي ذي زمان مجوزهاي مرتبط را از ارگان
اما . كنند خود را تأسيس ميكنند و سپس با مراجعه به بهزيستي مهدكودك 

نامه دولت موظف است در صورت سپردن  طبق اين تفاهم
اين مسئله يك بار در حوزة خريد خدمت مطرح شد كه از بخش خصوصي 

گري و مديريت  كند كه تصدي نامه تصريح مي

تواند از دولت و از طريق  ها را تا جايي كه مي
نامه ضمانت اجرايي و قانوني ندارد و بايد تبديل به قانون 

وپرورش مراجعه و  كه با آن بتوان به وزارت آموزش
پيشنهاد خود من اين است كه اگر قرار است دوستان تعاوني 

  .شوند عمل وارد مشاركتي كار نفس خاطر

اگر بخواهيم تعاوني را با سرماية مردمي تشكيل دهيم چه بايد كرد؟ و 

هاي  لحاظ مالي نيز به سرمايه خود باشد و به دنبال تشكلي هستيم كه خودگردان و متكي به
در بحث واگذاري هم بايد . شود كه در چارچوب مقررات بيايند

وري بيشتر اداره كند يا نه؟ اين نگراني مهمي است كه اگر 
هاي اصل  ها قانون اجراي سياست در خصوص واگذاري

ها را شناسايي كنيم و اين در  ما بايد اين فعاليت

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

هدف مشترك براي رفع نياز را چگونه بايد طراحي كنيم؟ به هر حال با شور و شوق مي
فايده درگير است - آن هم در نسلي كه بسيار با هزينه. تداوم يك كار سؤال ماست

آموزان قابل وجود آيد و منافع تعاوني براي دانش و تمرين كار مشاركتي استمرار هم به

مطلوب فعاليت را اقتصادي تعريف كنيم توانيم نقطة در تعاوني آموزشي ما نمي
هاي آموزشگاهي هيچ حكمي نيامده است هرچه  درخصوص تعاوني ٧٠در قانون سال . توانند وارد يك فعاليت اقتصادي شوند

توانيم به قانون سال  ه ميسكوت كرد ٧٠در مواردي كه قانون سال . است ٥٠

هاي تعاوني آموزشگاهي به اين موضوعات مي عنوان قانون شركت هاي تعاوني تحت
آموزان يا دانشجويان مراكز آموزشي به است كه شركت تعاوني آموزشي شركتي است كه با عضويت دانش

سپس تأكيد مي. هاي تعاوني و تأمين اصول تعاوني براي مقاصد ذكرشده تأسيس شود
  .حمايت از دانش آموزان شكل بگيرد

وپرورش تنظيم پس از تأييد  هاي تعاوني آموزشگاهي توسط وزارت آموزش نامة شركت
   .ها از شمول اين مقررات مستثني است ثبت و تغييرات اساسنامة آن

وپرورش است كه غالباً هم دنبال سود نيستند اما در اين  آموزي وزارت آموزش متولي تعاوني دانش
كارگاه، تعاوني آموزشي كه در قالب مدارس غيرانتفاعي شكل گرفته است، مد نظر است

براي ترويج تعاون در آموزش يعني مدارس غيردولتي كه  اآلن بحث ما تعاوني آموزشگاهي نيست بلكه ما اين جلسات را
دو بحث در ارتباط با مدارس تعاوني مطرح است. ايم خواهند به شكل تعاوني اداره شوند، در نظر گرفته

اين دغدغه ابتدا اجتماعي و سپس اقتصادي و براي رفع نياز آن . شوند
زمان مجوزهاي مرتبط را از ارگان كنند و تعاوني خود را ثبت و هم شود ، مقدماتي را فراهم مي

كنند و سپس با مراجعه به بهزيستي مهدكودك  براي تأسيس مهدكودك ابتدا شركت تعاوني خود را ثبت مي
طبق اين تفاهم. وپرورش و وزارت تعاون است نامه ميان وزارت آموزش

اين مسئله يك بار در حوزة خريد خدمت مطرح شد كه از بخش خصوصي . ها اختصاص دهد مدرسه به بخش خصوصي اولويت را به تعاوني
نامه تصريح مي در تفاهم. خريد خدمت انجام دهند و مدارس دولتي را براي اداره به بخش خصوصي بسپارند

  .ها در اين واگذاري اولويت داشته باشند را اگر قرار است واگذار كنيم تعاوني

ها را تا جايي كه مي مطالبات تعاوني اين موضوع ما در همايش هم بود و دغدغة اصلي اتحاديه هم همين است كه
نامه ضمانت اجرايي و قانوني ندارد و بايد تبديل به قانون  از طرفي تفاهم. اين بحث بسيار پيچيده و سختي است

كه با آن بتوان به وزارت آموزش مابين دو وزير تنظيم شده است چيزي نيست نامه كه في
پيشنهاد خود من اين است كه اگر قرار است دوستان تعاوني . اي مقدمات قانوني نياز دارد نامه به مجموعه تفاهم

خاطر به فقط و تشكيل دهند اصالً به تسهيالت تعاوني فكر نكنند كه مثالً ماليات كمتر بپردازند 

اگر بخواهيم تعاوني را با سرماية مردمي تشكيل دهيم چه بايد كرد؟ و : شود در اينجا دو سؤال بسيار مهم مطرح مي
  نامه بخواهيم استفاده كنيم چه شرايطي وجود دارد؟

دنبال تشكلي هستيم كه خودگردان و متكي بهما به . نيازي نيست كه ما به دولت متكي باشيم
شود كه در چارچوب مقررات بيايند االجرا مي ها هم وقتي الزم نامه تفاهم. خرد معلمان، مربيان و اوليا بسنده كند

وري بيشتر اداره كند يا نه؟ اين نگراني مهمي است كه اگر  عه را بهتر از دولت و با بهرهبررسي شود تعاوني اين توان را دارد كه يك مجمو
در خصوص واگذاري. نامه، تنها سازندة يك بستر مناسب است تفاهم. دهد رفع شود دولت آن را انجام مي

ما بايد اين فعاليت. به بخش خصوصي باز استهاي دولت  شود كه راه براي واگذاري فعاليت
  .نامه با زمينة قانوني شدني است
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هدف مشترك براي رفع نياز را چگونه بايد طراحي كنيم؟ به هر حال با شور و شوق مي
تداوم يك كار سؤال ماست

و تمرين كار مشاركتي استمرار هم به

در تعاوني آموزشي ما نمي: مدرس كارگاه 
توانند وارد يك فعاليت اقتصادي شوند ندارند نمي

٥٠هست مربوط به قانون سال 

هاي تعاوني تحت فصل چهارم قانون شركت
است كه شركت تعاوني آموزشي شركتي است كه با عضويت دانش

هاي تعاوني و تأمين اصول تعاوني براي مقاصد ذكرشده تأسيس شود شركت
حمايت از دانش آموزان شكل بگيرد

نامة شركت آيين: گويد تبصره يك مي
ثبت و تغييرات اساسنامة آن. شود گذاشته مي اجرا

متولي تعاوني دانش: يكي از حاضران
كارگاه، تعاوني آموزشي كه در قالب مدارس غيرانتفاعي شكل گرفته است، مد نظر است

اآلن بحث ما تعاوني آموزشگاهي نيست بلكه ما اين جلسات را: پذير آناهيتا اصالح
خواهند به شكل تعاوني اداره شوند، در نظر گرفته مي

شوند مشترك دور هم جمع مي
شود ، مقدماتي را فراهم مي كالن تبديل مي

براي تأسيس مهدكودك ابتدا شركت تعاوني خود را ثبت مي
نامه ميان وزارت آموزش روش دوم منوط به تفاهم

مدرسه به بخش خصوصي اولويت را به تعاوني
خريد خدمت انجام دهند و مدارس دولتي را براي اداره به بخش خصوصي بسپارند

را اگر قرار است واگذار كنيم تعاوني

اين موضوع ما در همايش هم بود و دغدغة اصلي اتحاديه هم همين است كه
اين بحث بسيار پيچيده و سختي است. نامه محقق سازد تفاهم
نامه كه في بنابراين اين تفاهم. شود

تفاهم. اي را مطالبه كرد خواسته
تشكيل دهند اصالً به تسهيالت تعاوني فكر نكنند كه مثالً ماليات كمتر بپردازند 

در اينجا دو سؤال بسيار مهم مطرح مي
نامه بخواهيم استفاده كنيم چه شرايطي وجود دارد؟ اگر از موضوعات تفاهم

نيازي نيست كه ما به دولت متكي باشيم
خرد معلمان، مربيان و اوليا بسنده كند

بررسي شود تعاوني اين توان را دارد كه يك مجمو
رفع شود دولت آن را انجام مي

شود كه راه براي واگذاري فعاليت متذكر مي ٤٤
نامه با زمينة قانوني شدني است چارچوب يك تفاهم



بايد هرچه . هاي قانوني موجود در نظر گرفته شود
  .اين ايده بسيار خوب مدرسه تعاوني بايد به يك نهضت و تفكر عميق تبديل شود

مندان را دور هم جمع  ابتدا شما ايدة خودتان را مطرح و بانيان و عالقه

هاي تعاوني در كنار دوستان است و در 
  .واهد كردگران معلم ارائه خ

شود؛ اما بعداً تعدادي  عضو تشكيل مي ٧تعاوني حداقل با 
براي مجمع دعوت شوند و الزمة اين دعوت داشتن شرايط عمومي و اختصاصي عضويت در تعاوني 

سپس . شود شود و پس از تكميل نهايي در مجمع با حضور دوسوم اعضا به تصويب اساسنامه پرداخته مي
از آنجا . شود از انتخاب روزنامة كثيراالنتشار، مدارك به ادارة كل تحويل مي

- پس از اين مراحل تعاوني به. شود ها داده شده به روزنامة رسمي داده مي

بايد معلمان تفكر تعاون را . بايد خودمان دست به كار شويم و راهكارهاي جديدي مثل تعاوني ايجاد كنيم
عنوان يك راهكار اساسي  ما بايد به جايي برسيم كه تعاون به

قانون اساسي و در مادة يك بخش تعاون اهدافي متعالي براي تعاون در نظر گرفته شده است كه كمك به تحقق عدالت 
از آن ... كه قدرت كار دارند اما سرماية كافي ندارند و 

  .آلي هستند كه بايد به آن پايبند باشيم و با تفكر درست در اين راه قدم برداريم

ال گذشته تجربه تأسيس تعاوني در مدرسه را داشتم كه اسفند ماه ثبت شد و 
 ٢٠نفر از همكاران و بيش از  ٣٠آموز داراي يك سهم شد و بيش از 

رستاني يكي از كارهاي ما پس از آمدن شمارة ثبت اين بود كه دانش آموزان هن
ها يك  صورت كامالً رسمي اما براساس آورده

آموزان را با نامة  ما شرايط عضويت دانش
مند  التحصيالن ما عالقه اكنون بسياري از فارغ

  در اين خصوص چه بايد كرد؟

العاده  وني جديدي تشكيل دهيد يا مجمع عمومي فوق
اند و هنوز روحيه مشاركت و  فقط تا دانش آموزان از مدرسه فاصله نگرفته

  .نبايد فاصله زماني ايجاد شود نهضت تعاون و روح تعاون بايد جريان داشته باشد و

التحصيالن خود كه وارد به كار هستند تشكل جديدي را به 

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

هاي قانوني موجود در نظر گرفته شود صورت واضح و صريح نوشته و ظرفيت وپرورش به در اتحاديه نيز بايد انتظارت از آموزش
اين ايده بسيار خوب مدرسه تعاوني بايد به يك نهضت و تفكر عميق تبديل شود. و به تأسيس تعاوني مبادرت ورزيم

ابتدا شما ايدة خودتان را مطرح و بانيان و عالقه. بر است لحاظ بروكراتيك بسيار زمان ها به
  .گيرد ترين آن نگارش طرح توجيهي است صورت مي ات اجرايي كه مهم

هاي تعاوني در كنار دوستان است و در  كنم كه اتحاديه در تأسيس شركت من در اينجا اعالم مي
گران معلم ارائه خ هاي الزم را در فرايند دوماهة ثبت تعاوني، به تعاون ها راهنمايي

  .ها همراه و ياور دوستان متقاضي باشم دهم كه در همة زمينه من هم قول مي

تعاوني حداقل با . دهيد اكنون، در ادامه بايد بگويم در مرحلة بعد، اولين مجمع عمومي را تشكيل مي
براي مجمع دعوت شوند و الزمة اين دعوت داشتن شرايط عمومي و اختصاصي عضويت در تعاوني اعضا به آن اضافه خواهند شد كه بايد 

شود و پس از تكميل نهايي در مجمع با حضور دوسوم اعضا به تصويب اساسنامه پرداخته مي سپس اساسنامه به افراد داده مي
از انتخاب روزنامة كثيراالنتشار، مدارك به ادارة كل تحويل مي شوند و پس مديره و بازرسان تعيين مي

ها داده شده به روزنامة رسمي داده مي مجوز صدور آگهي تأسيس، توسط ادارة تعاون به ثبت شركت
  .تواند فعاليت خود را آغاز كند شده مي

بايد خودمان دست به كار شويم و راهكارهاي جديدي مثل تعاوني ايجاد كنيم. دنبال دولت باشيم
ما بايد به جايي برسيم كه تعاون به. ها تأثير بگذارند آموزان خود تقويت كنند و به اين ترتيب بر آيندة آن

  .ادي، براي توسعة كشور مطرح شود و در جايگاه واقعي خودش قرار گيرد

قانون اساسي و در مادة يك بخش تعاون اهدافي متعالي براي تعاون در نظر گرفته شده است كه كمك به تحقق عدالت 
كه قدرت كار دارند اما سرماية كافي ندارند و اجتماعي، تأمين اشتغال براي همه، قرار دادن وسايل كار در اختيار تمامي كساني 

آلي هستند كه بايد به آن پايبند باشيم و با تفكر درست در اين راه قدم برداريم ها اهداف ايده

  .راحتي قابل ترويج است لحاظ تاريخي در جامعة ما ريشه دارد و به

ال گذشته تجربه تأسيس تعاوني در مدرسه را داشتم كه اسفند ماه ثبت شد و من س: پرسش يكي از حاضران
آموز داراي يك سهم شد و بيش از  هر دانش. ارديبهشت ماه آغاز به كار كرد
يكي از كارهاي ما پس از آمدن شمارة ثبت اين بود كه دانش آموزان هن. آموز عضو تعاوني شدند

صورت كامالً رسمي اما براساس آورده نه به. را تهيه كردند... هاي عيدي و  اي شامل سفره
  .كار جمعي صورت گرفت كه دانش آموزان سود بردند

ما شرايط عضويت دانش. اآلن وارد كارگاه توليدي كه مخصوص لباس فرم مدارس است شديم
اكنون بسياري از فارغ. ها فراهم كرديم و شرط عضويت را محصل بودن دانستيم

در اين خصوص چه بايد كرد؟. به حضور در تعاوني هستند اما اين امكان برايشان فراهم نيست

وني جديدي تشكيل دهيد يا مجمع عمومي فوقالتحصيالن قديمي تعا دهي كنيد و براي فارغ خب شما بايد سازمان
فقط تا دانش آموزان از مدرسه فاصله نگرفته. بگذاريد و قيدهاي محدودكننده را در اساسنامه حذف كنيد

نهضت تعاون و روح تعاون بايد جريان داشته باشد و. ها را جذب كنيد ها هست بچه

التحصيالن خود كه وارد به كار هستند تشكل جديدي را به  به نظر من شما بايد براي فارغ: پرسش يكي از حاضران
  .ها اعضا را خودشان تعيين كنند
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در اتحاديه نيز بايد انتظارت از آموزش
و به تأسيس تعاوني مبادرت ورزيم زودتر كار را شروع

ها به متأسفانه فرآيند ثبت تعاوني
ات اجرايي كه مهمسپس اقدام. كنيد مي

من در اينجا اعالم مي: پذير آناهيتا اصالح
ها راهنمايي تمامي زمينه

من هم قول مي: مدرس كارگاه

اكنون، در ادامه بايد بگويم در مرحلة بعد، اولين مجمع عمومي را تشكيل مي
اعضا به آن اضافه خواهند شد كه بايد 

  .است

سپس اساسنامه به افراد داده مي
مديره و بازرسان تعيين مي طي انتخابات هيئت

مجوز صدور آگهي تأسيس، توسط ادارة تعاون به ثبت شركت
شده مي صورت رسمي و شناخته

دنبال دولت باشيم مدام بهما نبايد 
آموزان خود تقويت كنند و به اين ترتيب بر آيندة آن در دانش

ادي، براي توسعة كشور مطرح شود و در جايگاه واقعي خودش قرار گيرداقتص

قانون اساسي و در مادة يك بخش تعاون اهدافي متعالي براي تعاون در نظر گرفته شده است كه كمك به تحقق عدالت  ٤٤و  ٤٣در اصل 
اجتماعي، تأمين اشتغال براي همه، قرار دادن وسايل كار در اختيار تمامي كساني 

ها اهداف ايده همه اين. جمله است

لحاظ تاريخي در جامعة ما ريشه دارد و به تعاون، به

پرسش يكي از حاضران
ارديبهشت ماه آغاز به كار كرد

آموز عضو تعاوني شدند دانش
اي شامل سفره هاي عيدانه بسته

كار جمعي صورت گرفت كه دانش آموزان سود بردند

اآلن وارد كارگاه توليدي كه مخصوص لباس فرم مدارس است شديم 
ها فراهم كرديم و شرط عضويت را محصل بودن دانستيم لياي آناو

به حضور در تعاوني هستند اما اين امكان برايشان فراهم نيست

خب شما بايد سازمان: مدرس كارگاه
بگذاريد و قيدهاي محدودكننده را در اساسنامه حذف كنيد

ها هست بچه آموزي در آن دانش

پرسش يكي از حاضران
ها اعضا را خودشان تعيين كنند وجود آورند و آن



  

شود؛ مثل افتتاح حساب براي افراد كم  آموز واگذار مي
تواند در آن پول دخل و تصرف كند؛  دهند و تا زماني كه به سن قانوني نرسد نمي

هاي ديگر فرد داراي اهليت تمتع و  در تعاوني

عنوان يك عضو كوچك سهم  خيلي خوشحالم كه به

 شده پيشنهاد -انتشارات آموزش تعاون

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

  آموز چيست؟ اگر مسألة حقوقي پيش آيد نقش دانش: پرسش يكي از حاضران

آموز واگذار مي سالگي به دانش ١٨الدين است و پس از رسيدن به سن قانوني يعني 
دهند و تا زماني كه به سن قانوني نرسد نمي آموز را والدين مي پول عضويت دانش
در تعاوني. آموز وارد عمل شوند اي باشد بايد اولياي دانش ادعا يا مطالبهمسئوليت قانوني نيز ندارد و اگر 

  .تواند تمام حقوق مالي را ايفا كند استيفا است و لوازم حقوقي كامل را دارد و مي

خيلي خوشحالم كه به. در پايان بايد بگويم من به كار تعاوني اعتقاد دارم و بايد به نقطه مطلوب برسيم
  .ناچيزي در تقويت باور شما به تعاوني داشته باشم

انتشارات آموزش تعاون-» قانون و مقررات بخش تعاون« براي شركت در اين كارگاه كتاب 
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پرسش يكي از حاضران

الدين است و پس از رسيدن به سن قانوني يعني سهام متعلق به و
پول عضويت دانش. سن و سال

مسئوليت قانوني نيز ندارد و اگر 
استيفا است و لوازم حقوقي كامل را دارد و مي

در پايان بايد بگويم من به كار تعاوني اعتقاد دارم و بايد به نقطه مطلوب برسيم
ناچيزي در تقويت باور شما به تعاوني داشته باشم

   

براي شركت در اين كارگاه كتاب : نكته
  .است

 

 


