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 ةدر توسع قانون اساسي 44هاي كلي اصل علل ناكارآمدي سياست
  1394تا  1385هاي سالبخش تعاوني طي
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  2منوچهر يزداني ،*

   28/6/1396تاريخ پذيرش:            19/1/1396تاريخ دريافت: 

  چكيده

بخش تعاوني  ةقانون اساسي در توسع 44هاي كلي اصل بررسي علل ناكارآمدي سياست ،هدف اين پژوهش

با استفاده از اسناد و مدارك موجود و تحليل محتوا و با  ،در اين تحقيق د.وب 1394تا  1385هاي طي سال

 -موضوع از بعد نظام حقوقي بررسي شد. با رويكردي توصيفي ،تحليل عملكرد قواي مقننه و مجريه

ناسب يا به نحو متعاون  ةدر حوزمذكور هاي كلي سياستاهم بندهاي گيري شد در مجموع نتيجه ،تحليلي

براي  كشور، ظرفيت ةچهارم و پنجم توسع ةالبته طي دو برنامنيامده است. در تقنين نشده و يا به اجرا 

اما چه در انجام تكاليف مقرر و چه در  ،بخش تعاون به لحاظ حقوقي تا حدودي فراهم شده بود ةتوسع

و نتيجه اين شد كه سهم بخش تعاوني در  صورت نگرفتثري ؤاستفاده از اختيارات قانوني، اقدام م

درصد  5درصد قبلي به  5/5از  ،بلكه طبق اعالم رسمي ،درصد مقرر نرسيد 25ي نه تنها به اقتصاد مل

  يافت.    كاهش
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  مقدمه 

قوقي نظام حچه در اگر ،اي از مالكيت و مديريت در اقتصادبه عنوان شيوه ،هاي تعاونيشركت

ري تاما بعد از انقالب از جايگاه حقوقي قوي ،قبل از انقالب اسالمي در ايران فعاليت رسمي داشتند

هاي اقتصاد كشور از پايه "عاونيبخش ت"  ،قانون اساسي 44طوري كه در اصل برخوردار شدند به

يك  1371در سال  .ها گسترش يافتفعاليت تعاوني ،. به تبع آن، در ابتداي انقالبقلمداد شد

نيز با توجه  1384و در خرداد شد وزارتخانه خاص (وزارت تعاون) براي توسعه بخش تعاوني ايجاد 

قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري ابالغ  44هاي كلي اصل قانون اساسي، سياست 110به اصل 

هاي صريح و ستدرصد از اقتصاد ملي)، سيا 25براي بخش تعاوني هدف كمي (سهم  ،و ضمن آن

بعد از گذشت بيش از ده سال از ابالغ، رشد بخش تعاوني  رفتميبيني شد. انتظار مين مالي پيشأت

 ،صالح حاكي است اغلب اهداف مورد نظرهاي مراجع ذيكرد اما گزارشجهش قابل توجه مي

ي است. گروه ها در عمل ناكارآمد بودهمحقق نشده و اين سياست ،ويژه در خصوص بخش تعاونيبه

اما هنوز علل اين ناكارآمدي در توسعه بخش تعاوني  ،اندبه ابعادي از علل اين ناكارآمدي پرداخته

اي هاين است كه علل ناكارآمدي سياستبه طور مشخص اصلي ال ؤسحال روشن نشده است.  كامالً

با اند؟ بودهچه  1394تا  1385هاي قانون اساسي در توسعه بخش تعاوني طي سال 44كلي اصل 

اي هوجود نداشته و موضوع از چالشدر پاسخ به اين پرسش طور خاص تحقيقي ه توجه به اينكه ب

 جامع از بعد حقوقي با يانجام تحقيق ،هستهاي بخش تعاوني نيز بين مجلس و دولت و تشكل

 ت. در اينيافاهميت  ،هاي شخصي ويعنايت به تجربيات پژوهشگر در بخش تعاوني و دغدغه

مدارك اسنادي وجود دارد و پژوهشگر در نظر دارد آنها را بررسي نمايد و اميدوار است  ،خصوص

 44اصل  هاي كليبا دستيابي به اطالعات و تحليل موضوع، راهكارهايي براي بهبود كارايي سياست

  در توسعه بخش تعاوني ارائه دهد.

قانون  44هاي كلي اصل ياستناكارآمدي س"از  :در اين تحقيق متغير وابسته عبارت است

: ند ازاو متغيرهاي مستقل عبارت "1394تا  1385هاي اساسي در توسعه بخش تعاوني طي سال

 ،ها، تعارض قوانين با هم، ضعف نظارت بر اجراي قوانينقوانين با سياست نواقص قانوني، مغايرت"

يه . فرض"هااجرا با قوانين و سياستها، مغايرت ه لوايح و طرحضعف تدابير اجرايي، ضعف در ارائ
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عدم اتخاذ تدابير مناسب و اجراي نادرست قوانين علت اصلي ناكارآمدي " :اصلي عبارت است از

. "در بخش تعاوني بوده است 94-1385هاي قانون اساسي طي سال 44هاي كلي اصل سياست

 قانون 44ي كلي اصل هاهاي قانوني علت اصلي ناكارآمدي سياستنواقص و مغايرت"همچنين 

به عنوان فرضيه رقيب در نظر  "بوده است 1394تا  1385هاي اساسي در بخش تعاوني طي سال

 اي، تحليلي و روش گردآورياي، كيفي، توسعهكتابخانه، گرفته شده است. نوع تحقيق، اسنادي

احبه بط براي مصرن ذيدليل عدم تمايل مسئواله است. اين انتخاب ببوده اطالعات، تحليل محتوا 

 . ه استدبونامه نگر در تكميل پرسشو يا تعصبات بخشي

  

 مباني نظري 

ن بخش قبل از ابالغ ايحدود و قلمرو فعاليت بخش تعاوني، موانع توسعه  ،در اين بخش

در  هاالزامات اجراي درست سياست، هاتاريخچه و داليل ابالغ سياست، 44هاي كلي اصل سياست

لي هاي كعلل مطرح در ناكارآمدي سياست و نهايتاً هاجايگاه بخش تعاوني در سياست، حوزه تعاون

  شود. در توسعه بخش تعاوني  با تكيه بر ادبيات موجود مرور مي 44اصل 

  

  جايگاه بخش تعاوني در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران  

دارد و قوانين مختلفي  اي به بخش تعاونيقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران توجه ويژه

نه "دهد همگام با شعار در اين خصوص وضع شده است. نگاهي به اين قانون اساسي نشان مي

[مانع  "اي خاصپيشگيري از تمركز ثروت دردست عده"، الگوي تعاوني با هدف "نه غربي -شرقي

ستي] نع نظام سوسيالي[ما "جلوگيري از كارفرمايي مطلق دولت در اقتصاد"داري غربي] و نظام سرمايه

نيز  44طبق اصل . 3اندقانون اساسي تصريح شده 43وارد قانون اساسي شد. اين اهداف در اصل 
                                                           

امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار مين شرايط و أت :گويد) اين اصل مي2ند (. ب3
دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند؛ ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام 

هاي خاص منتهي كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه		بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر
 ."آوردو نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درشود 
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 ادياقتص از نظام "پايه"در كنار دو بخش دولتي و خصوصي و يك  "بخش"تعاوني به عنوان يك 

در افت. ها گسترش ينيبه تبع قانون اساسي، از ابتداي انقالب فعاليت تعاو. كشور مطرح شده است

ها در اولين تعاوني ،مصوب شوراي انقالب اسالمي "طرح اشتغال بيكاران"در اجراي  1358سال 

نگ با وقوع ج ؛هاي مسكنتعاوني ،جمهوري اسالمي شكل گرفتند. با تصويب قانون اراضي شهري

سازمان "سيسأو ت 1362با تصويب قانون معادن مصوب  ؛هاي توزيع و مصرفتعاوني ،تحميلي

هاي ايثارگران و تعاوني ،)1368ها و با پايان يافتن جنگ تحميلي (اين تعاوني "هاي معدنيتعاوني

، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران 1370شهريور  13رزمندگان گسترش يافتند. در 

 ،1377ر سال و جايگاه اين بخش تقويت شد. دسيس أت 1371تصويب و وزارت تعاون در خرداد 

و ضمن دفاع از وجود وزارت تعاون، خواستار  "من به تعاون اعتقاد دارم" :رهبري فرمودندمعظم مقام 

اي به مجمع تشخيص طي نامه 1382در سال هاي تعاوني در كشور شدند و برابر شدن فعاليت 10

س از بررسي پ"قانون اساسي تصريح كردند:  44هاي كلي اصل مصلحت نظام براي تدوين سياست

هاي كلي براي توسعه اين بخش پيشنهاد شود و در انتقال مراكز ها، سياستموانع توسعه تعاوني

هاي سياست"، 1384در سال . "قانون اساسي اولويت با بخش تعاوني باشد 44اقتصادي صدر اصل 

عه به جم توسسهم بخش تعاوني در اقتصاد ملي تا پايان برنامه پن"ابالغ و مقرر شد  "44كلي اصل 

هدف توسعه بخش تعاوني  نيز "هاي كلي برنامه پنجم توسعهسياست"بالغ گردد. در  "25%

دهد تعاوني در نظام . اينها نشان ميعنوان شد "درآمد جامعهاقشار متوسط و كمتوانمندسازي "

هاي اشتغال و رفاه گذاري جمهوري اسالمي ايران الگويي براي اعمال سياستحقوقي و سياست

و توسعه بخش تعاوني هدفي راهبردي و از الزامات تحول باشد مياجتماعي و توانمندسازي 

  ساختاري در اقتصاد كشور است.

  

   )44هاي كلي اصل قبل از ابالغ سياست(بخش تعاوني  ةموانع توسع

مي ايران، گذاري جمهوري اسالرغم جايگاه قوي بخش تعاوني در نظام حقوقي و سياستعلي

به لزوم توسعه اين بخش همواره با چالش مواجه بوده است. طرح قانوني بخش  "اعتقاد و باور"

كه برخي  يبه دليل ايرادهايدر دوره اول مجلس ارائه ولي تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران 
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و شوراي  سهاي مكرر بين مجلگرفتند و نيز رفت و برگشتنمايندگان به لحاظ شرعي در مجلس مي

يكي از داليل تأخير در تصويب آن،  .مجلس تصويب شدسال چالش در دوره سوم  10با نگهبان 

 و پلي براي عمومي "كمونيستي"و  "خالف شرع"را  تعاوني 4گروهي مباحث نظري تعاون بود كه

 ال و استفتا از حضرت امامؤاين مباحث منجر به طرح چند سدانستند. كردن مالكيت خصوصي مي

هايي با حضور مسئوالن نظام و بعضي فقها براي تبيين نظريه تعاون شد (ره) و نيز برگزاري همايش

ا پايان هراه تصويب نهايي قانون را تسهيل نمود. اما پس از تصويب و ابالغ قانون، چالش كه نهايتاً

الس چهارم به طوري كه وزارت تعاون همواره با طرح چندباره ادغام و انحالل توسط مجه نيافت ب

 ها صفراي و اعتبارات توسعه تعاونيهاي بودجهبعد مواجه شد و در اواخر دوره دولت هشتم رديف

ص رهبري در مجمع تشخيمعظم ، بحث توسعه بخش تعاون بر اساس دستور مقام حال اين باگرديد. 

 "دف كميه" ،44هاي كلي اصل مجمع براي سياستاين نظام مطرح شد اما در مصوبات مصلحت 

درصد از  30توسعه بخش تعاوني (اختصاص  "مين ماليأنحوه ت"درصد در اقتصاد) و نيز  25(سهم 

رهبري اضافه شدند. بعد از آن نيز در بعضي محافل معظم درآمدها) نبوده است و اينها از سوي مقام 

بحث خالف شرع و  ،دولتي و يا اقتصادي، مباحث نظري ادامه يافت. در دهه اول انقالب اسالمي

و  "محصول آمريكايي"گروهي  بودن تعاون مطرح بود كه منتفي شد؛ اما در دوره جديد،كمونيستي

 پيشگيري"بعد از جنگ جهاني دوم براي  "شدهريزينياز دوران اقتصاد برنامه") ترومن و 4اصل (

ست و ني خاتمه يافته ادانند و معتقدند با فروپاشي شوروي سابق، دوره تعاومي "مساز نفوذ كموني

اي تعاوني را مخل توسعه بخش خصوصي عده .5المللي هم نيستهاي بينسازمان ديگر مورد توصيه

در مناطق و شرايط  گروهي نيز معتقدند تعاوني صرفاً و 6)1395دانند (غني نژاد، و توهم راه سوم مي

ل از كه قب - باور به تعاوني خاص كاربرد دارد و ظرفيت توسعه آن محدود است. بديهي است عدم

                                                           

(مذاكرات   محمد علي شرعي نماينده مردم قم در دوره سوم مجلس شوراي اسالميآيت اهللا. براي مثال 4
    بخش تعاوني) مجلس در بررسي طرح قانوني اقتصاد

المللي ان ملل متحد و سازمان بينها مورد ترويج و توصيه مجمع عمومي سازم، گسترش تعاونيحال  اين . با5
 المللي تعاون اعالم شده بود.  از سوي سازمان ملل متحد سال بين 2012كار بوده است و سال 

 هاي عموميها و بخشهاي ديگر نظير تعاونيگرفتاري اصلي، توهم راه سوم و جايگزين كردن بخش. ... 6
  خصوصي است....غيردولتي به جاي بخش
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توانست مانعي جدي براي بعد از آن همچنان مي -وجود داشت 44هاي كلي اصل ابالغ سياست

  توسعه بخش تعاوني باشد.

معظم مقام  29/11/1381دهد در تاريخ سوابق مجمع تشخيص مصلحت نظام نشان مي ،از سوي ديگر

)  آن آمده 3نكاتي را  در چهار بند متذكر شدند كه در بند (اي خطاب به رياست آن مجمع رهبري در نامه

.  "هاي كلي براي توسعه اين بخش پيشنهاد شود ...ها، سياستپس از بررسي موانع توسعه تعاوني"است: 

ه ب "موانع توسعه بخش تعاون"در كميسيون اقتصاد كالن، بازرگاني و اداري آن مجمع  ،بر اين اساس

  :  7سي شدشرح زير مطرح و برر

   ؛عدم وجود يك راهبرد بلندمدت در كشور براي توسعه بخش تعاوني و حدود توسعه آن. 1

در جريان بررسي طرح  44در اصل  "هاي توليد و توزيعتعاوني"تفسير شوراي نگهبان از عبارت . 2

راي ب هاي بانكي و بيمهقانوني بخش تعاوني اقتصاد ...؛ مبني بر اينكه بخش خدمات و فعاليت

  ؛بيني نشده استپيش 44ها در اصل تعاوني

    ؛مقياس بزرگهاي ويژه براي فعاليتهبضعف مديريت كمبود سرمايه و . 3

  ؛ها به تسهيالت اعتباري ارزان و آسانعدم دسترسي تعاوني. 4

ها درصد از سود خالص تعاوني 4ها از بخش تعاوني و دريافت ها و حمايتبخش نبودن مشوقاثر. 5

   ؛طور اضافيه ب

فقدان نهادهاي مالي و اعتباري قدرتمند در بخش تعاوني و كمبود منابع و سرمايه صندوق تعاون . 6

    ؛[سابق]

  ؛ضعف انسجام، تعامالت و معامالت فيمابين در بخش تعاوني. 7

از هاي اجرايي در امور اجرايي و مديريتي بعضي نحوه ارشاد و نظارت دولت و مداخله دستگاه. 8

 ها. انواع تعاوني

  

                                                           

  بر اساس هر يك از اين موانع، سياست كالن متناظر پيشنهاد شد.  ،آنكه پس از . 7
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 قانون اساسي  44هاي كلي اصل تاريخچه و داليل ابالغ سياست

چهارم اقتصاد كشور در اختيار شد بيش از سهگفته مي 44هاي كلي اصل قبل از ابالغ سياست

دولتي بار سنگيني بر دوش دولت به هاي سوم بودجه به شركتو اختصاص بيش از دو دولت است

هاي و واگذاري سهام شركت به منظور كاهش سهم بخش دولتي ).14، 1385آمد (عباسي، حساب مي

ايرادهاي با  ،44دليل مغايرت با اصل ه اما ب ،شدبيني هاي توسعه پيشلوايح برنامهنكاتي در  دولتي

بحث اصالح قانون اساسي يا اصالح نظر  شوراي نگهبان مواجه و به يك چالش مبدل گرديد؛ لذا

هاي كلي در قالب سياستبر اساس ذيل اين اصل  44شوراي نگهبان و يا برداشت جديدي از اصل 

 هايتدوين سياست، رهبري معظم بنا به دستور مقام 1377در سال مطرح شد كه بر اساس نظر اخير 

بند در دو  5در  گرفت و نهايتاً ع تشخيص مصلحت نظام قراركلي اين اصل در دستور كار مجم

ها داليل ابالغ سياست ،رهبريمقام معظم از نگاه  ابالغ شد. 1385و تير  1384مرحله در خرداد 

؛ 44هاي كلي به استناد ذيل اصل هاى دولتى؛ ابالغ سياستعظيم مالكيت ند از: وجود گسترهاعبارت

 توزيع عادالنه و رفع محروميت در درون جامعهاصلى افزايش ثروت ملى و  ارائه الگو بر دو پايه

داز و اندارى و سوسياليسم؛ تحقق اهداف سند چشمبين اقتصاد سرمايه اسالمى؛ الگوي خط ميانه

  8درصد. 12گذاري ساالنه رشد سرمايه
  

 در حوزه تعاون 44الزامات اجراي درست سياستهاي كلي اصل 

 ههاي كلي بالزامات مرتبط با اجراي درست سياستطور خالصه اهم ه ب ،در ادبيات موجود

  شرح زير اعالم شده است: 

  ؛مسئوالن و جامعه (باور) سياسي نظر اتفاق. 1

 تعادسترسي به اطالمرتبط با بهبود فضاي كسب و كار از جمله:  قانوني		ايجاد بستر مناسب. 2

ارزش پول  ؛قيمت ارز و كاالها ؛نيروي انساني ماهر ،مجوزها ،امكانات ،نكيتسهيالت با ،سرمايه

مالكيت  ؛هاتعرفه ؛هاماليات ؛هايارانه ؛گذاري خارجيسرمايه ؛صادرات و وارداتنظام توزيع و  ؛ملي

  غيره؛تجارت فرامرزي و  ؛معامالت دولتي ؛انحصار ؛رقابت ؛خصوصي
                                                           

  با مسئوالن مربوط  30/11/1385مورخ جلسه رهبري در مقام معظم مضمون بيانات . 8
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  ؛ترجيحي در حوزه هاي مذكور براي بخش تعاوني قانوني	ايجاد بستر مناسب حمايت. 3

هاي بندها و سواستفادهوخواري، زداز ايجاد فساد و رانتايفاي نقش نظارت قضايي در جلوگيري . 4

 مالي.

 گويد:مي يكي از تحليلگران بورس (دكتر محمدتقي وزيري) ،در اين خصوص

قال ها انتدر ايران بايد در دو مرحله صورت گيرد؛ اول مالكيت از دولت به تعاوني سازيخصوصي"

بپردازيم و سپس از درون آنها بخش خصوصي موفق وقت به قدرتمندسازي تعاوني  يابد و آن

  9"ايم.صورت اهداف اشتغالزايي و عدالت را نيز محقق كرده بسازيم؛ در اين

از جمله  ها تبيين شده است؛، الزامات اجراي سياست44هاي كلي اصل در سياست

اقتصادي  هايگاههاي گسترده و اداره بنهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتتوانمندسازي بخش"

ر نيز درهبري معظم اما مقام ؛ "هاهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريرعايت سياست"و نيز  "بزرگ

تكيه بر تعاون "، نكاتي را مطرح كردند كه بخشي از آن عبارت است از: 30/11/1385مورخ جلسه 

ى درآمدهاى ناشچگونگى مصرف "؛ "هاى تعاونى بر روى اقشار ضعيف مردمو چتر گسترده شركت

هاي بندهاي سياست لزوم مد نظر قرار گرفتن همة"؛ "هايى كه ذكر شدهاز اين واگذارى در بخش

  . "كلي با هم

  

  44هاي كلي ابالغي اصل جايگاه بخش تعاوني در سياست

كه  طوريه اي است ببخش تعاوني داراي جايگاه برجسته ،44هاي كلي اصل در سياست

هم هدف كمي و هم انواع راهكارها و هم  ،موانع توسعه اين بخش، براي آنضمن هدفگيري رفع 

 "نيهاي كلي بخش تعاوسياست"بيني شده است. بند (ب) تحت عنوان منابع مالي مورد نياز پيش

افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد  )، هدف كمي1ِجزء است. در جزء ( 11اري شده و شامل گذنام

تا آخر برنامه  %25به ) 1385توسعه بخش تعاوني طي برنامه چهارم توسعه (سند  % 5/5از كشور  
                                                           

يس تمام دانشگاه ايالتي كاليفرنيا، رئيس مركز مديريت كاليفرنيا، رئاستادگفتگو با دكتر محمدتقي وزيري، . 9
كتاب درسي دانشگاهي (ماهنامه  3مقاله و  45سازمان تحليلگران بورس كاليفرنيا، نيويورك و پاريس، صاحب 

  ).16، ص 1386تدبير، ديماه 
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ها براي ايجاد تعاونيگيري اجتماعي آن () جهت11) و (2هاي (تعيين شده است. در جزءپنجم 

) 4هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي) و در جزء (اندازي تعاونيراه؛ بيكاران در جهت اشتغال مولد

رفع محدوديت از حضور آن تعيين گرديده است ( يحدود قلمرو، )بند (الف )2( جزءبند (ب) و 

گذاري، مالكيت و مديريت سرمايه؛ بانكداري و بيمه		هاي اقتصادي از جملهها در تمامي عرصهتعاوني

 هاي تعاوني سهامي عامبانكداري در قالب شركت تعاوني و توسط بخش 44در موارد صدر اصل 

اند؛ از جمله: حمايت از تشكيل و راهكارها تعيين شدهدر ساير جزءهاي بند (ب)  .مجاز است)

شكيل ه تسهيالت اعتباري حمايتي؛ تهايي نظير تخفيف مالياتي و ارائها از طريق مشوقتوسعه تعاوني

ر ها به بازار؛ پرهيز از مداخله دولت دبانك توسعه تعاون با سرمايه دولت؛ تسهيل دستيابي تعاوني

هاي سهامي اندازي تعاونيو راه هااي تعاوني؛ توانمندسازي حرفههاامور اجرايي و مديريتي تعاوني

 به بخشرا  44اصل  هاي مشمول صدراز سهام بنگاه %80دولت مجاز شده  ،)طبق بند (ج. عام

)، (د) بند 1واگذار نمايد و طبق جزء ( "هاي تعاوني سهامي عامشركت"غيردولتي از جمله به  

در بند (د) نيز منابع مالي مورد  .هاستاز الزامات واگذاري "هاي كلي بخش تعاونيرعايت سياست"

ها اختصاص داده دولتي به تعاوني هاياز كل منابع حاصل از فروش بنگا %30مين و حداقل أنياز ت

  شده است.   

  

  ي  بخش تعاون ةدر توسع 44هاي كلي اصل علل مطرح در ناكارآمدي سياست

مطرح شده  44هاي كلي اصل علل و عواملي براي ناكارآمدي سياست ،در ادبيات موجود

  ند از:اطور خالصه عبارته است كه ب

لت هاي جاري دوسازي؛ كسب درآمد و جبران هزينهنبود استراتژي مشخص در مورد خصوصي -

سي (سازمان بازر كشور سازي درهاي آن به عنوان نخستين اولويت حاصل از خصوصيمين بدهيو تأ

   ؛)1391 ،كل كشور

 نژادو يوسفي  عدم حذف مقررات قديمي و عدم رعايت بعضي قوانين در اين حوزه(خالقي -

  ؛)1390



  23 ة شمار - و كشاورزي تعاون                                                                    180

ادي اتاق هاي اقتص(مركز تحقيقات و بررسينامناسب بودن محيط كسب و كار و رتبه پايين ايران -

   ؛)1395سازي، تيرماه بازرگاني، الزامات خصوصي

 هادر خصوص بخش تعاوني در موضوع منابع و مشوقهاي كلي عدم پايبندي به سياست -

  ؛)1395و همكاران،  دوست(فالح

كه در حالي ،، سه ماده و چهار تبصره معطوف به تعاون است44تبصرة قانون اصل  90ماده و  92از  -

  .)1388 ،حيم لوي بنيس(رهاي دولتي است. ... تبصره مربوط به واگذاري شركت 35ماده و  20

و قانون  44هاي كلي اصل با سياست 1392تا  1390مغايرت بعضي احكام و ارقام لوايح بودجه  −

 ؛)1391تا  1389 ،آن(مركز پژوهشها

 ؛)1391نژاد دارياني، گذاري خارجي(محمدضعف قوانين ناظر بر جذب سرمايه −

مركز (ل تقنين و اجراي نادرست يدالدر حوزه بانكداري به  44هاي كلي اصل ناكارآمدي سياست −

 ؛)1393 ،پژوهشهاي مجلس

واجه خ(عطار و  دليل عدم انسجام نظام حقوقي هب گذاري در كشورنظام سياستناكارآمدي  −

    ).1394 ،ناييني
  

  شناسي تحقيق روش

اي بررسي شده است. در اين مدارك اسنادي و نيز كتابخانهمطالعه، در خصوص موضوع 

قانون اساسي در توسعه  44هاي كلي اصل ناكارآمدي سياست" :متغير وابسته عبارت است از ،تحقيق

نواقص قانوني، "از  :دانو متغيرهاي مستقل عبارت "1394تا  1385هاي بخش تعاوني طي سال

ير ، ضعف تدابها، تعارض قوانين با هم، ضعف نظارت بر اجراي قوانينقوانين با سياست مغايرت

. فرضيه اصلي عبارت "هاها، مغايرت اجرا با قوانين و سياسته لوايح و طرحضعف در ارائ اجرايي،

 هايعدم اتخاذ تدابير مناسب و اجراي نادرست قوانين علت اصلي ناكارآمدي سياست" :است از

نواقص ". همچنين "در  بخش تعاوني بوده است 94-1385هاي قانون اساسي طي سال 44كلي اصل 

قانون اساسي در بخش  44هاي كلي اصل علت اصلي ناكارآمدي سياست هاي قانونيو مغايرت

به عنوان فرضيه رقيب در نظر گرفته شده است. نوع  "بوده است 94-1385هاي تعاوني طي سال
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تحليلي و روش گردآوري اطالعات، تحليل  و اياي، كيفي، توسعهكتابخانه، تحقيق، اسنادي

گر نربط براي مصاحبه و يا تعصبات بخشين ذيدليل عدم تمايل مسئواله محتواست. اين انتخاب ب

  باشد. نامه ميدر تكميل پرسش

كرد ها براي بررسي عملصها تعيين شدند. شاخبراي بررسي و تحليل موضوع ابتدا شاخص

هاي كلي و قوانين باالدستي مثل قوانين هر يك از موضوعات مرتبط در متن سياست ،مجلس

هاي و براي تحليل عملكرد دولت، متن سياست 44هاي توسعه (چهارم و پنجم) و قانون اصل برنامه

اشند. بكلي، قوانين باالدستي، قوانين عادي از جمله قوانين بودجه و نيز اسناد توسعه مصوب دولت مي

ت بات وزيران و مصوئات هيبها تطبيق داده شدند و براي دولت،مصوبراي مجلس، قوانين با شاخص

هاي مراجع قوه مجريه بررسي و با ها و دستورالعملقانون اساسي و نيز بخشنامه 138و  127اصول 

ها نقاط قوت و موارد غير منطبق يا عدم اقدام ها تطبيق داده شدند. موارد منطبق با شاخصشاخص

  نقطه ضعف تلقي و فهرست شدند. 

  

       نتايج و بحث

  مقننهبندي ارزيابي اقدامات قوه جمع

 "44هاي صدر اصل فعاليت"طور عام انجام ه هاي كلي، ببراي اجراي بند (الف) سياست  .1

) 7ها از جمله بخش تعاوني مجاز شده است؛ در ماده (براي همه بخش 44) قانون اصل 4در ماده (

 مقرر شده است كه مزاياي بخش دولتي يا لغونيز ) 8تسهيل صدور مجوزها تكليف شده و در ماده (

 و يا به بخش غير دولتي تسري يابد؛ اما:  شود

) الاقل به 1394تا  1385سال ( 10ها ظرف فقط اگر قرار بود سهم بخش تعاوني در اين فعاليت -

و  10"هاي بزرگها براي ايفاي نقش گسترده در فعاليتتوانمندسازي تعاوني"به درصد برسد  25

چتر "يك  بهو به عبارت ديگر  "مجوزها 11هاي كلي بخش تعاوني در واگذاريرعايت سياست"

                                                           

  هاي كلي تساز بند (د) سيا 1-1موضوع جزء  .10
  هاي كلياز بند (د) سياست 5-1موضوع جزء  .11
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ه در ويژه چنين فضايي ب"هاي كلي الزام شده بود و كه در خود سياستنياز بود  "حمايتي خاص

   "شود.مالحظه نمي 44قوانين برنامه هاي چهارم و پنجم و قانون اصل 

جم توسعه، تسهيل قانون برنامه پن 124ها در ماده طور خاص براي تعاونيه در بخش بانكداري، ب -

تا سال چهارم  %15سسات اعتباري تعاوني به ؤها و مصدور مجوزها و تمهيد ارتقاي سهم بانك

برنامه پنجم به دولت تكليف شده بود؛ اما اين وظيفه بر عهده بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار 

 شود.      بوده است نه دولت كه اين يك ضعف در تقنين تلقي مي

ها (قانوني، مالي، اعتباري، هاي كلي و برقراري انواع حمايتاجراي بند (ب) سياستبراي   .2

هاي شركت"هاي متعارف، الگوي ها عالوه بر تعاونيتوانمندسازي و ...) از تشكيل و توسعه تعاوني

؛ 12در قانون تعريف و بر لزوم كمك دولت به تشكيل آنها تصريح شده است "تعاوني سهامي عام

؛ دولت مكلف شده در ساير 13] وضع شده است%25ش تعاوني تخفيف ماليات بر درآمد [براي بخ

؛ همچنين دولت مكلف به 14ها در نظر بگيرددرصد سهم بيشتر براي تعاوني 20مزاياي عمومي 

 ؛ اما:  15تفكيك وظايف حاكميتي از وظايف تصديگري در بخش تعاوني شده است

ها براي بيكاران در جهت اشتغال ولت در ايجاد تعاونيثر دؤاقدام م"براي لزوم و چگونگي  -

 وضع نشد.   قانوني حكمي 16"مولد

 17"هاپرهيز دولت از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني"در خصوص لزوم و چگونگي  -

 گذاري نشده است.  قانون

 سساتؤها و موسيله همه بانكه تسهيالت اعتباري حمايتي ب"براي لزوم و چگونگي اعطاي  -

 وضع نشده است.  قانوني حكمي  18"مالي

                                                           

  44قانون اصل  12) و ماده 9) ، بند (د) ماده (1) ماده (9. موضوع بند (12
   44قانون اصل  11. ماده 13
   44) قانون اصل 9. بند (ب) ماده (14
  قانون برنامه پنجم و ماده .... قانون بخش تعاوني اقتصاد  124. بند (ج) ماده 15
  44هاي كلي اصل بند (ب) سياست) 2. جزء (16
  44هاي كلي اصل ) بند (ب) سياست7. جزء (17
  44هاي كلي اصل ) بند (ب) سياست3. جزء (18
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گذاري اوليه هاي سرمايهوري، كاهش هزينهآموزش، توانمندسازي، ارتقاي بهره"كمك مالي براي  -

كه در قوانين اما مستلزم بودجه بود  ،19بيني شدپيش "مثل تقليل نرخ سود بانكي، تخفيف حق بيمه

 مين نگرديد.  أبودجه به ميزان مورد نظر ت

نها ها و سهام آهاي كلي، ظرفيت قانوني براي واگذاري بنگاهبراي اجراي بند (ج) سياست. 3

براي  "شرايط يكسان"ها در همچنين اولويت تعاوني .20به بخش تعاوني فراهم شده است

 ؛  اما: 21بيني شده استهاي در قالب مزايده و مذاكره پيشواگذاري

توانست ، سهم واگذاري از طريق مزايده و مذاكره نمي22كيد بر اولويت بورسأبا توجه به ت اوالً -

 الًافتد؛ لذا اين اولويت عمندرت اتفاق ميه مبهم بوده است و ب "شرايط يكسان" زياد باشد؛ ثانياً

 قابليت اجرا نداشته است و ندارد.   

هيچ متن قانوني وضع نشده  "هاهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريرعايت سياست"براي الزام  -

  است.  

تن هيچ م "هاي بزرگها براي ايفاي نقش گسترده در فعاليتتوانمندسازي تعاوني"براي الزام  -

  قانوني وضع نشده است.   

فرصتي براي افزايش سهم بخش تعاوني در  23"سهام عدالت"واگذاري سهام دولت در قالب  -

هاي در خصوص شركت138924مصوب  44قانون اصل  35ماده مل أاما تفسير قابل ت ،اقتصاد ملي بود

چرا  ،جب خروج سهام عدالت از بخش تعاوني شده استمو 25گذاري استاني سهام عدالتسرمايه
                                                           

  44) قانون اصل 9. بند (ج) ماده (19

   44) قانون اصل 4. ماده (20
   44قانون اصل  20) ماده 4. تبصره (21
  44قانون اصل  20ماده . 22
  44قانون اصل  37تا  34موضوع مواد . 23
هاي كه شركت 44قانون اصل 35هاي سهامي مندرج در ماده آيا منظور از شركت -ماده واحده. 24

عام  هاي سهاميگذاري استاني بايد در قالب آنها و بر اساس قانون تجارت تشكيل شود، همان شركتسرمايه
  خ : بلي.) قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت مي باشد؟  پاس4مندرج در ماده(

درصد از سهام قابل  50رهبري با فروش اقساطي تا مقام معظم ، 44هاي كلي اصل پس از ابالغ سياست. 25
  هايگذاري استاني متشكل از تعاونيهاي سرمايههاي كلي در قالب شركتواگذاري در بند (ج) سياست

  گذاري استاني بايد بر اساس قانونههاي سرماينامه ايشان، شركت) 4شهرستاني موافقت فرمودند. طبق بند (
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) قانون تجارت 4، نوعي شركت سهامي عام ماده ("تعاوني سهامي عام شركت"ي داد أر كه تلويحاً

هاي كلي، نوعي شركت كه بنا به حكم سياست تواند وارد بورس شود]؛ در حالينيست [و نمي

   .سهامي عام هستند

هاي كلي در خصوص مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري، براي اجراي بند (د) سياست. 4

تقنين و مقرر شد اعتبارات آن، در قوانين بودجه ساالنه در جدولي واحد  44قانون اصل  29ماده 

 درج شود؛ اما:  

ه در قوانين بودج هاي كلي صورت گرفته است.ساالنه نقض فاحش سياستدر قوانين بودجه  -

درج  هاي كليخالف مصاديق مصرّح در سياستسال مصاديقي بر 4به مدت  93تا  1390هاي سال

 رد مثل اجازه و يا تكليف به واگذاري سهام و يا مصرف درآمد حاصل از واگذاري سهام براي 26شد

عدم اختصاص هاي كلي مقرر شده است و ي غير از آنچه در سياستديون دولت و يا انجام امور

و عدم الزام  درآمدهاي حاصل از واگذاري)درصد  30ها براي بخش تعاوني (سهم مقرر در سياست

در قوانين بودجه ساالنه در مجموع  ،، در مقام تقنين [نه اجرا]حال اينبا  .درصد آن 100به تخصيص 
                                                           

ا مسكوت هشكل حقوقي اين شركت ،تجارت فعاليت كرده و با كمك دولت در بورس پذيرفته شوند. در نامه 
گذاري هاي سرمايهاز واژه شركت سهامي استفاده شد. اگر شكل شركت 44قانون اصل  35است؛ اما در ماده 

بود، آنگاه واگذاري سهام عدالت، واگذاري سهام به بخش سهامي عام مياستاني سهام عدالت، شركت تعاوني 
ي عام هاي تعاوني سهامتوانست موجب افزايش سهم بخش تعاوني و ترويج شركتشد و ميتعاوني تلقي مي

هاي ها [بر اساس قوانين فعلي، شركتشود. در اين خصوص مجلس بر اساس نظر مركز پژوهش
هاي سهامي عام اداره شوند تا بتوانند در بازار بورس شركت كنند يد در قالب شركتگذاري استاني باسرمايه

و اگر در قالب شركت تعاوني سهامي عام تشكيل و اداره شوند از پذيرش در بورس محرومند] پاسخ داد 
  ها به جهات زير قابل تأمل است: باشد. نظر مركز پژوهشهاي سهامي عام معمولي ميمنظور، شركت

هاي سرمايه گذاري استاني به دولت بايد براي ورود شركت"است: رهبري تصريح شده مقام معظم نامه  در −
طبق مقررات بورس ورود آنها به بورس  ،اگر قرار بود آنها سهامي عام معمولي باشند "بورس كمك كند.

  امكانپذير بود و نياز به كمك نداشتند. 
  شوند.  سيس ميأطريق بورس تهاي سهامي عام از ، تعاوني1393از سال  −
هاي كلي، شركت تعاوني سهامي عام نوعي شركت سهامي عام است و مجلس يا بايد بر اساس سياست -

رد ككرد يا به بورس تكليف ميها  اصالح مي) قانون را در جهت تطبيق با سياست1) ماده (9تعريف بند (
  تعاوني سهامي عام را فراهم كند.هاي سرمايه گذاري استاني در قالب زمينه ورود شركت

؛  90قانون بودجه  35؛ جزء ت بند 93قانون بودجه  3؛ بند ج تبصره 1392قانون بودجه  27بند  1-1جزء . 26
  1391قانون بودجه  24بند  4تبصره جزء 
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ميليارد تومان از درآمدهاي حاصل از واگذاري سهام به بخش تعاوني اختصاص داده  7000بالغ بر 

 شد. 

 وضع شده است.   44هاي كلي، فصل نهم قانون اصل سياست(ه) براي اجراي بند . 5

در تصويب قوانين، بدون رعايت  4427هاي كلي اصل بعضي انحرافات نسبت به سياست. 6

 4428هاي كميسيون ويژه اصل گزارش و هامصلحت نظام، مركز پژوهش تذكرات مجمع تشخيص

 صورت گرفته و ادامه يافته است.  

                                                           

مجمع تشخيص مصلحت نظام مواردي را به شوراي نگهبان و مجلس متذكر شده اما توجهي نشده است . 27
هاي كلي نظارت، شيوه نظارت معلوم شد و پس از ليل عدم وجود ضمانت اجرا]. بعد از ابالغ سياستده [ب
ايم؛ اما بازهم تخلف وجود داشته است. همچنين قبل از تصويب بعضي قوانين شاهد تخلفات كمتري بوده ،آن

انحرافات از ، "هالوايح و طرح"هاي مجلس نسبت به هاي مركز پژوهشدر مجلس، در بعضي گزارش
با همان ايرادها مصوب  "قوانين"گزارش شده است اما مورد توجه قرار نگرفته و  44كلي اصل  هايسياست

  اند.شده
هاي كلي اصل نظارت و پيگيري اجراي سياست"كميسيون ويژه ) 91تا  1387خرداد (در مجلس هشتم . 28
آخرين سال تصدي دولت وقت ارائه شد گزارش در آخرين سال دوره مجلس و تشكيل شد. چهارمين  "44
اما به نكات مهم و درست  مرتبط با بخش تعاوني  ،توانست اثر اجرايي چنداني داشته باشد) و نمي91/02/17(

(تدوين سند توسعه بخش تعاون) و بند(ح)  44) قانون اصل 9حكم بند (الف) ماده ("اشاره شد؛ از جمله:  
وز باشند كه با گذشت نزديك به چهار سال هنقوانين تعاوني) تكاليفي مي ) (تدوين لوايح براي بهبود9ماده(

طبق  هاي دولتياقدامي صورت نگرفته است.... تخصيص كامل و شفاف منابع حاصل از واگذاري سهام بنگاه
) است، صورت گيرد.... 44هاي كلي اصل () بند (د) سياست2كه بر گرفته از جزء ( 44قانون اصل  29ماده
) 44) قانون اصل (29االجرا نمودن ماده (هاي ساالنه از موقوفاست دولت و مجلس در تدوين بودجه الزم

االنه هاي ساجتناب نمايند و دولت تخصيص اعتبارات اين ماده را بر طبق احكام و تكاليفي كه در بودجه
   "انجام برساند ....برعهده دارد به
كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي "ش گزار )1395تا  1391خرداد ( در مجلس نهم

سهم "قرائت شد كه در آن آمده است:   1393فروردين  18در  "قانون اساسي 44هاي كلي اصل سياست
 ها از اقتصادها بوده است؛ اما سهم فعاليت اقتصادي تعاونيدرصد از واگذاري 29بخش تعاوني (سهام عدالت) 

درصد  70هاي دولتي طي چند سال اخير همواره حدود باشد. ... سهم بودجه شركتدرصد مي  5ملي كمتر از 
 3/62 به 85درصد در سال  7/60ناخالص داخلي از از بودجه كل كشور باقي مانده است و نسبت به توليد 

رسيده است كه نشان از افزايش بار مالي دولت دارد. يكي از داليل عدم تحقق اين هدف  91درصد در سال 
  "مين مالي مخارج دولت بوده است.... ها به منبع تأبديل سياست واگذاريت
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خصوص در الزام دولت و بانك مركزي در ه ثر بر اجراي قوانين موضوعه و بؤنظارت م. 7

ويژه در بانكداري صورت نگرفته ه ب 44هاي صدر اصل موضوع صدور مجوز فعاليت در فعاليت

 است. 

در وضع قوانين و 1394تا  1385دوره طي با توجه به نكات مذكور، مجلس شوراي اسالمي 

هاي به طور كامل در انطباق با سياستنظارت بر اجراي قوانين اقداماتي داشته اما هم كافي نبوده و هم 

نبوده  44هاي كلي اصل ، نقش مجلس علت اصلي ناكارآمدي سياستحال اين با. كلي نبوده است

از سوي دولت پيشنهاد نشد يا اگر پيشنهاد نمايندگان بود نماينده مناسب اي يا اليحه ت؛ زيرا اوالًاس

 ،قوانين با ايجاد تكاليف يا اعطاي اختيارات به دولت . ثانياًبودكرده با آن موافقت (نهم و دهم) دولت 

ه بخش تعاوني ايجاد كرد ، ظرفيتي هرچند با كاستي، براي توسعه1391تا  1388هاي به ويژه در سال

  توانست بهتر از اين باشد.ني ميشد وضع بخش تعاوبرداري ميبود كه اگر خوب بهره

  

    بندي ارزيابي اقدامات قوه مجريهجمع

  طور خالصه برشمرد:ه توان ارزيابي اين قوه را طي دوره مورد بررسي بدر اينجا مي

 44هاي كلي اصل الزم براي اجراي سياست خير طوالني در تهيه لوايح و انجام اقداماتأت. 1

  شد.  1385در سال رهبري مقام معظم اي منجر به گاليه رسانه

درصد اقتصاد ملي  25دو سند براي توسعه بخش تعاون و چگونگي ارتقاي سهم آن به . 2

تدوين و ابالغ شدند اما به اجرا در نيامدند. در  نهم و دهمهاي ترين مصوبات دولتبه عنوان اصلي

 50هاي برنامه چهارم جمعاًمقرر شده بود طي سال 138529مصوب  "سند ملي توسعه بخش تعاون"

درصد از كل تسهيالت اعطايي شبكه بانكي كشور  54، 30هادرصد از كل درآمد حاصل از واگذاري

اس بر اسسند دوم درصد از كل سهام قابل واگذاري دولت در اختيار بخش تعاوني قرار گيرد.  25و 
                                                           

ت وزيران، طي نامه شماره ئهي 11/5/1384مورخ ه 248/ت29098نامه شماره . بر اساس تصويب29
  ابالغ شده است.  15/7/1385مورخ  117306/100

از  %50 جمعاً  44كلي اصل  هايبند (د) سياست 2-4در اجراي جزء  %20و  2-2در اجراي جزء  3030%.
  هادرآمدهاي واگذاري



  187                                                                                   .....علل ناكارآمدي 

   

 31(سه ماه پاياني دولت دهم) 1392خير طوالني در سال أ) با ت1387( 44قانون اصل  9بند الف ماده 

   در سند، چندان قابل اجرا نبود.بيني ورد پيشكه به دليل فقدان منابع م ابالغ شد

هاي صدر اصل ها در فعاليتبراي حضور تعاوني ،در نگاه كليطي دوره مورد بررسي، . 3

هاي تعاوني سهامي عام در براي توسعه شركت ،در عمل. داشتمشكالت اجرايي جدي وجود  44

سيس و گسترش فعاليت در أبراي ت .شتهاي سهامي عام موانع جدي وجود دامقايسه با شركت

ي اپول و اعتبار هيچ مصوبهنه دولت و نه شوراي سسه اعتباري در قالب تعاوني، ؤحوزه بانك و م

رات ملي، قوانين و مقر برخالفسيس نشد. أنيز تتعاوني سسه اعتباري ؤند و هيچ بانك و يا منداشت

ند. در الگوهاي مشاركت دشبيني نها پيشتعاوني ها معموالًها و سازمانهاي وزارتخانهدر دستورالعمل

ر و د فتگرالگوي شركت سهامي مالك قرار  دولت با بخش خصوصي (شركت مشترك) معموالً

امكان فعاليت بزرگ در قالب تعاوني يا تعاوني سهامي عام در حد  كه عمالً بودمجموع فضا طوري 

  . بودقابل قبول امكانپذير ن

مين بار مالي بود أ، اغلب مستلزم ت32شده در قوانين براي بخش تعاوني بينيامتيازات پيش. 4

  فقط روي كاغذ ماندند.  و اغلب اين امتيازات عمالًيد مين نگردأكه ت

سيس شدند؛ مثل بانك توسعه تعاون، أهاي كلي تنهادهاي جديدي در اجراي سياست. 5

- فراگير ملي، سهام عدالت، اتحاديههاي سهامي عام، گذاري تعاون، تعاونيصندوق ضمانت سرمايه

  اثر. صورت شكلي و كمه هاي تعاوني تخصصي؛ اما همه ب

ها اگرچه فاحش بوده و مغايرت قوانين بودجه در خصوص مصارف درآمد واگذاري. 6

ا با ي است يافته اما همين منابع كاهش ،موجب كاهش شديد منابع براي بخش تعاوني شده است

تخصيص داده نشد. بر اساس گزارش سازمان  صيص داده شد و يا اصالًدرصد بسيار پايين تخ

                                                           

  ت وزيرانئهي 8/2/1392مورخ ه46116/ت23609نامه شماره طي تصويب. 31
 (كمك مالي؛ يارانه سود و كارمزد تسهيالت بانكي؛ وجوه اداره 44قانون اصل  9مانند مزاياي بند ج ماده . 32

  شده؛ تخفيف حق بيمه)
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كه تمام درآمد حاصل از واگذاري مي بايست به خزانه واريز  – 1388از سال  ،خصوصي سازي

ميليارد ريال به  83832ميليارد ريال به حساب درآمد عمومي،  452972 ، جمعا1394ًتا پايان  -شود

 ميليارد ريال تهاتر شده است كه با لحاظ تهاتر درآمد، جمعاً 67666هاي خزانه و ساير حساب

گرديد. اين در حالي است كه طبق اعالم وزارت تعاون، ميليارد ريال بايد به خزانه واريز مي 604470

ميليارد  240و  200ترتيب ه ب 1389و  1388هاي از اين محل فقط طي سال ،كار و رفاه اجتماعي

تخصيص داده شد و پرداخت گرديد و بعد از آن نيز هيچ مبلغي   101000-1ريال در قالب رديف 

صدم درصد يا كمتر از يك دهم درصد از آنچه به  7فقط  ،تخصيص داده نشده است. به اين ترتيب

گيري و خزانه واريز شده است به بخش تعاوني پرداخت گرديده است. در قالب رديف شكل

ليارد تومان پرداخت شده است كه با احتساب آن نيز اين نسبت مي 442ها مبلغ توانمندسازي تعاوني

ميليارد ريال در قوانين بودجه  62200 جمعاً 94تا  88هاي صدم درصد مي شود. طي سال 15كمتر از 

 ،دهم درصد از آن تخصيص داده شده است. بنابراين 7ساالنه مصوب شده بود كه به اين ترتيب فقط 

به مراتب هاي كلي انحراف از سياستاز حيث مصرف درآمدهاي حاصل از واگذاري، سهم دولت در 

  شود.بيش از سهم مجلس ارزيابي مي

را اجرا نكرد و يا حوزه تعاون هاي قوانين، دولت يا قوانين ها و كاستيرغم مغايرتعلي. 7

دليل انحراف لوايح ه ب ب عمدتاًاستفاده نكرد؛ انحرافات قوانين مصومذكور از ظرفيت قوانين 

به بعد، اصالحي در لوايح دولت صورت گرفت  1392البته از سال  بوده است. وقت پيشنهادي دولت

 بود. 44هاي كلي اصل سياست» د«كه مؤيد عدم مصرف درآمدهاي واگذاري در خارج از بند 

بي براي توسعه ظرفيت مناس 44هاي كلي اصل در مجموع با مفروض دانستن اينكه سياست

هاي جديدي فراهم، نهادهاي جديد و بخش تعاوني فراهم كرده بود [موانع توسعه را رفع، عرصه

اهم ) 1394-1385توان ادعا كرد طي دوره مورد بررسي (مي ،بيني نمود]منابع مالي مناسب پيش

يامده يا به اجرا در ن ونحو مناسب تقنين نشده ه هاي كلي مذكور در حوزه تعاون يا ببندهاي سياست

است. البته طي دو برنامه چهارم و پنجم توسعه كشور، ظرفيت براي توسعه بخش تعاون به لحاظ 
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اما چه در انجام تكاليف مقرر و چه در استفاده از اختيارات  ،حقوقي تا حدودي فراهم شده بود

نها در اقتصاد ملي نه تو نتيجه اين شد كه سهم بخش تعاوني صورت نگرفت ثري ؤقانوني، اقدام م

  درصد تقليل يافت.    5درصد قبلي به  5/5بلكه طبق اعالم رسمي از  ،درصد مقرر نرسيد 25به 

  

 راهكارهاي پيشنهادي

منابع نبايد شامل مواردي شود كه  "تخصيص"اختيار سازمان برنامه و بودجه كشور در . 1

وع ه است. براي رفع اين مشكل، منابع موضهاي كلي نظام براي آن منابع تعيين تكليف شددر سياست

صد در صد تخصيص "در قوانين بودجه كل كشور بايد  44هاي كلي اصل سياست» د«) بند 2-2جزء (

): 3تبصره ("شرح زير الحاق شود: ) به29يك تبصره به ذيل ماده (  ،تلقي شود. بدين منظور "يافته

گردد و نيز درصورت عدم مصرف در هر مي منابع موضوع اين ماده صددرصد تخصيص يافته تلقي

  ."يابدداري كل مسترد و مجدداً در سال بعد تخصيص ميسال مالي، به همان حساب در خزانه

كه  "هامنابع حاصل از درآمد واگذاري"و يا از  "تهاتر سهام"از محل  "رد ديون دولت". 2

اوني براي مصرف منابع مذكور آمده است موجب تقليل سهم بخش تع 44) قانون اصل 6در ماده (

هاي واگذاري و نه در مصرف نه در روش 44هاي كلي اصل شده است. رد ديون دولت در سياست

  بايد لغو و در قوانين بودجه ساالنه نيز از آن ممانعت شود.  و درآمدهاي واگذاري وجود ندارد 

)، اضافه 29) ماده (2(در جزء » ) اين قانون34هاي موضوع ماده (شامل تخفيف«عبارت . 3

  است و بايد لغو گردد.    44هاي كلي اصل و مغاير با بند متناظر آن در بند (د) سياست

گذاري سهام عدالت هاي سرمايه، تبديل شركت44) قانون اصل 35قانون استفساريه ماده (. 4

تعاوني سهامي هاي هاي سهامي عام را الزامي كرده و از تبديل به شركت(سهامي خاص) به شركت

نوعي شركت سهامي عام و  كه بنا بر تعريف، تعاوني سهامي عام در حالي ،عام ممانعت نموده است

است و نبايد در مقابل آن مانع ايجاد شود؛ بنابراين پيشنهاد  44هاي كلي اصل يد سياستأكمورد ت

رس عام به تاالر اصلي بوهاي سهامي شود با استفساريه ديگري اين مانع و نيز مانع ورود تعاونيمي

هاي آيا شركت"مبني بر اينكه:  44) ماده يك قانون اصل 9برطرف شود. استفساريه در خصوص بند (
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شوند؟ ) قانون تجارت محسوب مي4تعاوني سهامي عام، نوعي شركت سهامي عام موضوع ماده (

 44هاي كلي اصل ست) بند (ب) سيا7بديهي است اگر پاسخ آن منفي باشد با جزء (  ،"پاسخ بلي

  گيرد. در تعارض قرار مي

هاي سهامي خاص شركت«به عبارت » هاي سهاميشركت«)، عبارت 35همچنين در ماده (

) نيز متن زير اضافه 35اصالح شود. در انتهاي ماده (» هاي تعاوني سهامي عامقابل تبديل به شركت

تاني هاي شهرسهاي سهامي عام، تعاونينيگذاري استاني به تعاوهاي سرمايهبا تبديل شركت«شود: 

العاده خود، منحل شده يا با تغيير اساسنامه زيرنظر وزارت توانند با تصميم مجامع عمومي فوقمي

  .»ها بپردازندتعاون به ساير فعاليت

در  -هاي كلي) بند (ب) سياست3در اجراي موضوع جزء ( –هاي بخش تعاوني مشوق .5

اكنون هيچ ت ،هاي كليايد مورد بازنگري قرار گيرد. از بعد از ابالغ سياستجهت اثربخشي بيشتر ب

كه چه از سوي مقنن و چه  تسهيالت بانكي به بخش تعاوني اختصاص داده نشده است در حالي

و  طور خاصه ها يا مناطق كشور بعي به بعضي بخشبدولت و چه شوراي پول و اعتبار همواره منا

كه (شود. انتظار است همين رويه در خصوص بخش تعاوني و رصد مي يابدحمايتي اختصاص مي

ساله سهمي از تسهيالت بانكي و تسهيالت صندوق اعمال شود و همه )حكم سياست كلي را نيز دارد

درصد در اقتصاد  25توسعه ملي براي بخش تعاوني متناسب با نياز بخش براي رسيدن به هدف 

  اختصاص يابد. 

بيني شده در قوانين بودجه ساالنه حتي تكافوي درصد اندكي از تكاليف قانوني پيشمنابع . 6

بايد  هاي قانوني اعمال نشده است. اوالً) را نكرده و در واقع مشوق44) قانون اصل (9موضوع ماده (

ساالنه،  هايدر بودجه –منابع الزم براي اجراي اين ماده  -ز« شرح زير اصالح شود: ) به9بند (ز) ماده (

هاي اي الزم براي اعمال كمكمنابع بودجه ثانياً .»هاي ذيل فصل تعاون، منظور خواهد شددر رديف

  مين و تخصيص يابد.  أثر تؤبيني شده قانوني در حد مپيش

عاون گذاري تبانك توسعه تعاون و نيز صندوق ضمانت سرمايه "افزايش سرمايه و منابع". 7

بيني ) قانون برنامه پنجم نيز پيش124كه در بند (ب) ماده ( باشدمي كه مكمل بانك است ضرورتي
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ولي در قوانين بودجه ساالنه، چيزي تخصيص نيافت. بدون افزايش سرمايه و منابع آنها توسعه  ،شد

 هها بمانده منابع حاصل از درآمد واگذاري"شود بخش تعاوني دور از دسترس است. پيشنهاد مي

هزار  50الاقل  –هاي آتي وصول شود اقساطي واگذار شده و بايد در سالصورت  به ويژه آنچه قبالً

 گذاري تعاون واريز و به هزينه قطعيبه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه -ميليارد ريال

در حمايت از بخش تعاوني صرف  شانمنظور گردد و زير نظر مجامع عمومي آنها طبق اساسنامه

نگردد [مانند وجوه در اختيار در اين خصوص گردش كند و به خزانه بر يعني اين وجوه مرتباً ؛"شود

  صندوق توسعه ملي، اين وجوه در اختيار بانك و صندوق ضمانت تعاون باشد].  

  

 منابع

  .سازي). قوانين منفعل مانعي براي خصوصي1390( و كوناني، س. احمدي، ح.

هاي كلي نظام در حقوق اساسي ). تحليل ماهيت نهاد سياست1387( .. و طحان نظيف، هاسماعيلي، م

دانشكده 		،پژوهشي پژوهشنامه حقوق اسالمي -دوفصلنامه علمي  جمهوري اسالمي ايران.

 . 28، شماره 9دوره معارف اسالمي و حقوق دانشگاه امام صادق،  

هاي سياستي براي نظام حظاتي در باب سياستهاي كلي نظام و توصيه). مال1389. (اشتريان، ك

  .1، شماره 40، دوره فصلنامه سياست .سياستگذاري

 پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري.   

 .سازي در ايرانموانع و مشكالت قضايي و حقوقي خصوصي .)1390( .نژاد، مو يوسفي .خالقي، م

  در ايران، سمنان، دانشگاه آزاد اسالمي.  سازي همايش ملي خصوصي

كل  1390). بررسي اليحه بودجه سال 1389هاي مجلس (دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش

 .44هاي كلي اصل كشور در رابطه با اجراي سياست

كل  1391). بررسي اليحه بودجه سال 1390هاي مجلس (دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش

 .44با اجراي سياستهاي كلي اصل  كشور در رابطه
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كل  1392). بررسي اليحه بودجه سال 1391هاي مجلس (دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش

 .44كشور در رابطه با اجراي سياستهاي كلي اصل 

). حوزه بانكداري از منظر سياستهاي كلي 1393دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس (

 .44اصل 

  قانون اساسي 44هاي اصل . بررسي موانع پيشِ روي تحقق سياست)1388. (بنيس، علوي رحيم

)E-mail: a.rahimlo@yahoo.com.( 

  ). تهران: انتشارات فرهنگ دهخدا. 1385( سند توسعه بخش تعاوني طي برنامه چهارم توسعه

  . 1404مهوري اسالمي ايران سند چشم انداز بيست ساله ج

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.  44سياستهاي كلي اصل 

ساز اقتصاد ايران، ص قانون اساسي، فرصت تحول 44گذاري اصل ).سياست1385( عباسي، م.

 .تهران: چاپخانه مجلس شوراي اسالمي. 14

ثر بر ناكارآمدي نظام سياستگذاري ؤ). بررسي و تحليل عوامل م1394عطار، س. و خواجه ناييني، ع. (

  الت علمي دانشگاه تهران.  در ايران. سامانه نشر مج

خصوصي در اتاق بازرگاني در جمع فعاالن بخش ). بر گرفته از سخنراني ايشان1395، م. (نژادغني

  .20/11/1395، 	3979		، شمارهروزنامه دنياي اقتصاد ، چاپ شده درتهران

ر ايران؛ سازي دشناسي خصوصيآسيب برگرفته از گفتگو با ايشان در باب). 1393( .، مدوستفالح

  .مركز پژوهشها .44هاي كلي اصل لزوم پايبندي به سياست

قانون اساسي.تهران:  44). گزارش اجراي سياستهاي كلي اصل 1395دوست، م. و همكاران (فالح

امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي و دفتر  چاپ و نشر بازرگاني. به سفارش وزارت

  .44پايش و بهبود محيط كسب و كار و دبيرخانه شورايعالي اصل 

 و اصالحات بعدي. 8/11/1386قانون اساسي مصوب  .)44قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.  

  ). 1395گزارش دفتر تعاونيهاي خدماتي و نوع جديد، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (
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  ).  1395گزارش دفتر توسعه تعاون، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (

  ). خبرگزاري مهر. 1391( سازمان بازرسي كل كشورگزارش 

در نظام  سازيهاي خصوصي: چالشهاي حقوقي عموميآموزه). 1391محمد نژاد دارياني، ع. (

  حقوقي ايران.

و مقايسه اليحه قانوني اجراي اين سياستها با  44ها: تحليلي بر سياستهاي كلي اصل مركز پژوهش

  مجلس. 44مصوبات كميسيون ويژه ... اصل 

قانون  44). بررسي پيشينه اصل 1385( ت پژوهشيهاي مجلس شوراي اسالمي، معاونمركز پژوهش

  . 8110اساسي و سياستهاي كلي آن. شماره مسلسل 

). اليحه قانوني اصالح موادي 1386هاي مجلس شوراي اسالمي، معاونت پژوهشي. (مركز پژوهش

از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي 

 قانون اساسي. 44سياستهاي كلي اصل 

صادي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي هاي اقتصادي، معاونت اقتمركز تحقيقات و بررسي

 سازي با نگاهي بر تجربيات كشورها. نيازها و الزامات خصوصي). پيش1394( ايران

  ) www.asl44.irقانون اساسي ( 44رساني اصل گاه اطالعوب
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  33پيوست
 اقدام مجلس شاخص

افزايش سهم بخش  - ) بند (ب)1(جزء 
تا آخر برنامه  %25تعاوني در اقتصاد كشور به 

 سالة پنجمپنج

در بند  "سند توسعه بخش تعاون"دولت براي تهيه و تصويب تكليف به  
  ) 1387(تصويب قانون اما تاخير در ؛ 44) قانون اصل 9الف ماده (

قانون برنامه پنجم   124در ماده  %25تكليف به دولت براي تحقق سهم  
)1389.( 

اقدام موثر دولت   -) بند (ب)2جزء (
درايجاد تعاونيها براي بيكاران در جهت 

 اشتغال مولد 

  در قوانين هيچ حكم خاصي در اين خصوص وضع نشده است.  
 اما مانعي هم براي اقدام موثر دولت وجود نداشته است.  

حمايت دولت از  - بند (ب) )3(جزء 
تشكيل و توسعه تعاونيها از طريق روشهايي 

 از جمله تخفيف مالياتي  

ماليات بر  %25تخفيف مالياتي به ميزان " 44قانون اصل 11در ماده  
در امااين تخفيف). 1387شده است (بيني پيش هابراي تعاوني "درآمد
لس درصد بود؛ كه مج 100تا  50اليحه تقديمي دولت، بين  15ماده 

 درصد تقليل داد.   25آنرا به 

حمايت دولت از تشكيل -بند (ب) )3(جزء 
و توسعه تعاونيها از طريق روشهايي از جمله؛ 
ارايه تسهيالت اعتباري حمايتي به وسيله كليه 

  مؤسسات مالي كشور 
[دسترسي آسان به منابع همه بانكها و 

موسسات اعتباري با هزينه كم؛ شامل درصد 
سهم آورده پايين؛ سود و كارمزد بانكي 
حمايتي؛ تضمين و وثيقه حمايتي؛ مدت 

 بازپرداخت اقساط بلندمدت]  

، اولويت و سهميه تسهيالت ريالي 44اليحه اصل  12در بند ب ماده  
سود بانكي براي تعاونيها بطور خاص  و ارزي و يارانه براي تقليل

  بيني شده بود كه در مجلس حذف شدند.  پيش
در قوانين بطور خاص براي تعاونيها هيچ تكليفي متوجه بانكها، شوراي  

پول و اعتبار و صندوق توسعه ملي نشده و هيچ امتياز خاصي منظور 
 نشده است. 

قانون برنامه  10بند الف ماده در قوانين بودجه سالهاي برنامه چهارم در اجراي  
چهارم، تسهيالت تكليفي و وجوه اداره شده و كمكهاي فني اعتباري براي 

ا فاقد بيني شده بود؛ امتقليل سود بانكي بخشهاي خصوصي و تعاوني پيش
 هرگونه ترجيح و يا سهميه براي تعاونيها بود.

به بعد از  1388ي و قوانين بودجه سالها 44) قانون اصل 29) ماده (4در بند ( 
 )د( بند 4-2محل درآمد حاصل از واگذاريهاي سهام (در اجراي جزء 

 است.  دهبيني شوجوه اداره شده براي تعاونيها پيشكلي)، تسهيالتسياستهاي

) تاسيس بانك توسعه تعاون و نيز 44) قانون اصل (9در بند (و) ماده ( 
 گذاري تعاون براي اين منظور است. صندوق ضمانت سرمايه

حمايت دولت از تشكيل و  -) بند (ب)3(جزء 
توسعه تعاونيها از طريق روشهايي از جمله؛ 

پرهيز ازهرگونه دريافت اضافي دولت از 
 ها نسبت به بخش خصوصيتعاوني

)، وصول 1393به موجب قانون اصالح موادي از قانون بخش تعاوني ( 
) قانون بخش 25) ماده (3) از سود خالص تعاونيها موضوع بند (4%(

 سال تاخير .  8) لغو شد؛ اما با 1370تعاوني (

                                                           

  شده است (بدون ويرايش).. اين پيوست عيناً نقل  33
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حمايت دولت از تشكيل  -بند (ب) )3(جزء 
هايي از ها از طريق روشو توسعه تعاوني

  …جمله 

در كليه موارديكه آمده است:  44قانون اصل  )9(ب) ماده (در بند  
ها ـ جز مالياتدولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را ـ به

بيش از بخش غيرتعاوني ) %20(كند، اين حمايت براي تعاونيها ارائه مي
 .در قوانين تعريف نشده استاما مصاديق مزاياي دولتي خواهدبود.

حمايت دولت از تشكيل  -بند (ب) )3(جزء 
هايي از ها از طريق روشو توسعه تعاوني

 جمله ... 

اعمال مزاياي زير براي شركتهاي تعاوني به  44قانون اصل  9در بند ج ماده  
  دولت تكليف شده است:

بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تخفيف حق - 2جزء 
 )%20(ميزان  تعاوني به

ي گذارهاي سرمايهپرداخت يارانه سود تسهيالت بانكي و ساير هزينه
 	.اندازي شركت تعاونياوليه براي راه

اندازي بانك اطالعاتي، كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه- 5جزء 
 . سازي اراضيتملك و آماده

حمايت دولت از تشكيل  -بند (ب) )3(جزء 
هايي از ها از طريق روشو توسعه تعاوني

  … جمله 

مستلزم تامين منابع مالي بوده است؛ براي  44قانون اصل  9اجراي ماده  
است در مكلف شده آن قانون دولت  9ماده ) ز(در بند اين منظور 

گيري و شكل«بودجه ساالنه در رديف مستقلي تحت عنوان 
وانين اما در ق. تامين كندمنابع مالي مورد نياز را » هاتعاونيتوانمندسازي 

بودجه چنين رديفي بصورت دائمي ايجاد نشد و منابع در حداقل الزم 
  نيز اختصاص نيافت.

- )، ميزان و محل تامين منابع اين رديف پيش44در اليحه دولت (اصل  

 بيني شده بود؛ اما در مجلس حذف شد. 

حمايت دولت از تشكيل  -بند (ب) )3(جزء 
هايي از ها از طريق روشو توسعه تعاوني

  … جمله 

قانون تأسيس شركتهاي تعاوني توسعه و عمران ) 6(و ) 5(در مواد  
براي اين نوع از تعاونيها مزايايي منظور شده  1389شهرستاني مصوب 

 توانند فعاليتها، طرحها،، دولت و سازمانهاي وابسته مي)5(طبق ماده است.
زمينها و امالك قابل واگذاري را در موارديكه برگزاري مزايده بصرفه وصالح 
نباشد با تأييد يكي از كميسيونهاي دولت از طريق ترك تشريفات مزايده در 

توانند در نيز اين تعاونيها مي) 6(طبق ماده  .اختيار  اين تعاونيها قرار دهند
پرداخت حقوق دولتي، از تملك اراضي واقع در بافتهاي فرسوده از طريق 

تسهيالت قوانين مربوط به تملك اراضي واقع در طرحهاي مصوب شهري و 
 .روستايي استفاده نمايند

رفع محدوديت از حضور  -  ) بند (ب)4جزء (
هاي اقتصادي از جمله ها در تمامي عرصهتعاوني

  بانكداري و بيمه  
 

گذاري، مالكيت و ، سرمايه)44(قانون اصل ) 3(در بند الف ماده  
با رعايت استثنائاتي  ")44(فعاليتهاي خارج از صدر اصل "مديريت در 

توسط بخش دولتي ممنوع شده و منحصراً در اختيار بخشهاي تعاوني، 
  . خصوصي و عمومي غيردولتي قرار گرفته است
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گذاري، مالكيت و ، سرمايه)44(قانون اصل ) 4(دربند الف ماده  
از جمله بانكداري و بيمه  ")44(فعاليتهاي صدر اصل "مديريت در 

  	.براي بخش تعاوني مجاز شده است
، تاسيس و فعاليت بانك و مؤسسه اعتباري )44(قانون اصل ) 5(در ماده  

كه قبال فقط در قالب شركت سهامي عام مجاز بود در قالب شركت 
قانون ) 124(ماده ) الف(در بند  .عام نيز مجاز شده است سهامي تعاوني

) %15(برنامه پنجمدولت موظف شده بود براي افزايش سهم تعاونيها به 
بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه، تسهيالت الزم را جهت صدور 

بته فراهم كند.كه ال مجوز فعاليت موسسات اعتباري و بانكهاي تعاوني
ار نيز و اعتب بايد بانك مركزي و شوراي پولبراي الزام كافي نبوده و 

  مكلف مي شدند. 
و اصالحات بعدي آن،دولت مكلف به ) 44(قانون اصل ) 7(در ماده  

 .  تسهيل صدور مجوزها براي بخشهاي غير دولتي شده است

تشكيل بانك توسعه  -بند (ب) ) 5جزء (
تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم 

 بخش تعاوني در اقتصاد كشور

- تعاون پيش بانك توسعهتأسيس)، 44( اصل ) قانون9( در بند (و) ماده 

هزار ميليارد  5اما سرمايه اوليه بانك توسعه تعاون تنها  .بيني شده است
  .درصد سرمايه بانكهاي دولتي بود) 2(ريال تعيين گرديد كه كمتر از 

)، از محل درآمد حاصل از واگذاريها 44) قانون اصل (29) ماده (4در بند ( 
) قانون برنامه پنجم، از محل 124بانك و در بند (ب) ماده ( "منابعتقويت "

افزايش "(درآمد حاصل از واگذاريها)  44) قانون اصل (29) ماده (2منابع بند (
بيني شد.  اما در قوانين بودجه ساالنه تا سال بانك پيش "منابع"و  "سرمايه
ليارد ريال اختصاص مي 3500جمعا فقط مبلغ  -نه اجرا –در مقام تقنين  1394

 داده شد.  

حمايت دولت از  - بند (ب) )6جزء (
- دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطالع

 رساني جامع و عادالنه به اين بخش  

براي اجراي اين جزء از سياستهاي كلي، مستقيم در قوانين هيچ حكم  
  . و تكليفي به دولت يا دستگاههاي ذيربط نشده است

كه  –اندازي بانك اطالعاتيكمك به راه 44قانون اصل ) 9(ماده ) 5(در جزء  
  .  تقنين شده است -تواند اطالعات بازار كاال و خدمات نيز باشدمي

،كمك به ايجاد و گسترش اتحاديه 44قانون اصل ) 9(ماده ) د(در بند  
تعاوني تخصصي از جمله اتحاديه بازرگاني غير مستقيم به اين موضوع 

  .دمربوط مي شو
حمايت مالي براي توانمندسازي  44قانون اصل ) 9(ماده (ه) در بند  

اتاقهاي تعاون با توجه به وظايف آن، غير مستقيم به اين موضوع مربوط 
در قوانين بودجه ساالنه نيز در رديف متفرقه كمك به اتاق . شودمي

 . بيني شده استتعاون ايران پيش

اعمال نقش حاكميتي   -بند (ب)  )7جزء (
دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت 
بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله 

 در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها

وزارت تعاون موظف شده بود )، 44) قانون اصل (9در بند (ح) ماده ( 
در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها و 

 ايران ظرفد سياستهاي توسعه بخش، با همكاري اتاق تعاون بهبو
ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و شش
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مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت 
  .وزيران پيشنهاد نمايد

 7/10/1389در  "اليحه بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران" 
مجلس ارسال شد؛ اما بدليل فضاي نامساعد براي تصويب آن، دولت  به

 مجبور به استرداد آن شد.  1390در اسفند 

  با پيشنهاد نمايندگان وزارت تعاون ادغام شد.  1390در سال  
در  "اليحه اصالح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران" 

  به مجلس ارسال شد؛ اما هنوز قانون نشده است.      11/9/1392
وزارت تعاون ) قانون برنامه پنجم آمده بود كه 124در بند (ج) ماده ( 

وظايف حاكميتي و اتاق تعاون ايران و ديگر تشكلهاي تعاوني وظايف 
چگونگي آن نيز تعاون را بر عهده خواهند داشت؛  گري بخشتصدي
مذكور همچنين ) ج(در بند نامه اجرايي موكول شده بود. به آيين

هرگونه دخالت دولت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات 
قانون اصالح  15ماده بود. اين حكم در اتاقهاي تعاون ممنوع شده 

قانون بخش  73(ماده  1393موادي از قانون بخش تعاوني مصوب 
  دائمي شده است.تعاوني) 

هرگونه دخالت دولت در امور اجرائي، قانون بخش تعاوني  73ماده در  
ه است؛ حال آنكمديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع شده 

- اونيتع"در سياستهاي كلي بر عدم مداخله در امور اجرايي و مديريتي 

 تاكيد شده است.   "ها

توسعه آموزشهاي فني و  -بند (ب) )8جزء (
اي و ساير حمايتهاي الزم به منظور حرفه

 افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها

ارائه مشاوره، "آمده است:  44) قانون اصل 9(ج) ماده () بند 3در جزء ( 
وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، كمك به ارتقاء بهره

 "كمك".  اما دولت تصدي آموزشي چنداني ندارد؛ "صورت رايگانبه
 هم مستلزم تامين بار مالي است.  

انعطاف و تنوع در  - بند (ب) )9جزء (
هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در شيوه

 بخش تعاوني 

عضو امكان واگذاري سهام تعاوني به غير) 44) قانون اصل (10در ماده ( 
  است.نيز جذب سهامدار خارجي فراهم شده  و %49تا 

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده قانون بخش تعاوني  )75در ماده ( 
دسترسي تعاونيها به ابزارهاي جديد تأمين مالي و خريد و فروش سهام 

 تعاونيهاي قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمايه فراهم كند.

اتخاذ تدابير الزم  …  - ) بند (ب)9جزء (
هاي متعارف، امكان بنحوي كه عالوه بر تعاوني

هاي جديد در قالب شركت سهامي تأسيس تعاوني
عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به 

د، كنسقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي
 .فراهم شود

دات وزارت تعاون موظف شده است تمهي 44) قانون اصل 12در ماده ( 
ه عام معمول داشتهاي سهاميالزم را به منظور تشكيل و توسعه تعاوني

  . و بر حسن اجراي ضوابط مقرر آن نظارت نمايد
شركت تعاوني سهامي عام، نوعي شركت ") آمده 1) ماده (9در بند ( 

سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديتهاي مذكور در 
) شامل سقف 12. محدوديت نيز در ماده ("اين قانون تشكيل شده باشد

 تملك سهام است.  
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ان امكترويج شركت تعاوني سهامي عام،  همانند شركت سهامي عام مستلزم  
) 1389( 44قانون اصل  35حضور در بورس است؛ اما مجلس در تفسير ماده 

گذاري استاني سهام عدالت تلويحا راي داد در خصوص شركتهاي سرمايه
) قانون تجارت 4، نوعي شركت سهامي عام ماده ("تعاوني سهامي عام شركت"

، نوعي اي كليتواند وارد بورس شود]؛ در حاليكه بنا به سياستهنيست [و نمي
 شركت سهامي عام هستند. 

حمايت دولت از  - بند (ب) )10جزء (
 تعاوني ها متناسب با تعداد اعضا

  در قوانين، هيچ حكم يا تكليفي در اجراي اين سياست كلي وجود ندارد.   
) براي %25، يكسان (44قانون اصل  11تخفيف مالياتي موضوع ماده  

 حكم سياستهاي كلي است.انواع تعاونيها است كه مغاير 

هاي تاسيس تعاوني -بند (ب)) 11جزء (
فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه 

 دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي

 "شركت تعاوني فراگير ملي") 44) قانون اصل (1) ماده (10در بند ( 
ه عام است كتعريف شده كه نوعي تعاوني متعارف يا تعاوني سهامي

 شود؛ عضويتزدايي از سه دهك پايين درآمدي تشكيل ميبراي فقر
اعضاي  %70ساير افراد در آن آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل 

اي هدر اينجا تعريفي از واژه .دهك پايين درآمدي باشندآن بايد از سه
در قوانين نيز، مرجع شناسايي و ، ارائه نشده است. "ملي"، "فراگير"

  پايين تعيين نشده است.  اعالم جامعه سه دهك
، دولت مكلف به كمك به تشكيل )44) قانون اصل (9در بند (د) ماده ( 

 . هاي فراگيرملي براي فقرزدايي شده استتعاوني

به اين مكلف شده دولت  44قانون اصل ) 9(ماده ) ج(بند ) 1(در جزء  
مام الحسنه براي تأمين تتعاونيها كمك بالعوض كند و تسهيالت قرض

  . بخشي از آورده آنها پرداخت نمايد يا
) بند 2-2به تبع جزء ( 44) قانون اصل 29) ماده (2در بند ( براي اين تعاونيها 

) درصد از درآمد حاصل از واگذاريها، منظور شده 30، ((د) سياستهاي كلي
ها ) درصد از درآمد حاصل از واگذاري30است. با توجه به تصريح اينكه (

ه  آمد كبايد يك حكم در قوانين بودجه يا ساير قوانين ميبراي اينها است؛ 
گردد؛ اما چنين حكمي نيامد و اين منابع يافته تلقي ميآن تخصيص 100%

 صرف امور ديگر شد. 

اي بند (د) سياسته سياستهاي كليبند (ج) 
  كلي

  ) اين بند (الزامات واگذاري)،1جزء (
رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در  -1-5

 واگذاريها

) %80(دولت را مكلف نموده است  44قانون اصل ) 3(ماده ) ب(بند  
 44از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت صدر اصل 

هاي خصوصي، تعاوني و آهن را به بخشبه استثناء راه و راه
  . غيردولتي واگذار نمايدعمومي

واگذاري بنگاهها در ، در 44قانون اصل  20ماده) 4(به موجب تبصره  
روشهاي مزايده و مذاكره در شرايط يكسان، بخش تعاوني بايد در 

مبهم است و اين مزيت عمال  اولويت. اما اين اولويت خريد قرار گيرد
  قابليت اجرا نداشته است و ندارد.  
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قانون تأسيس شركتهاي تعاوني توسعه و ) 5(تبصره ماده 		به موجب 
) 39(به هيأت واگذاري موضوع ماده  1389عمران شهرستاني مصوب 

اجازه داده شده بدون رعايت ترتيب مندرج در ماده ) 44(قانون اصل 
قانون، سهام بنگاههاي دولتي كه كاالها و خدمات توليدي آنها در ) 20(

هاي موضوع شود را از طريق مذاكره به تعاونيهر شهرستان عرضه مي
  . اين قانون واگذار نمايد

) %40(، دولت مجاز است تا 44قانون اصل  37تا  34موجب مواد به 
مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع 

را در قالب سهام عدالت به شش دهك پايين  44فعاليتهاي صدر اصل 
درآمدي واگذار نمايد؛ بدينصورت كه مشمولين در قالب شركتهاي 

شوند و از تركيب آنها شركتهاي تعاوني شهرستاني ساماندهي مي
تشكيل و سهام سهامي  گذاري استاني بصورت شركتهايسرمايه

اني گذاري استبنگاههاي قابل واگذاري مستقيماً به شركتهاي سرمايه
، تعاوني 44قانون اصل ) 35(بدليل قانون تفسير ماده . شودواگذار مي

، 44نون اصل قا 37تا  34بودن واگذاري سهام عدالت موضوع مواد 
  .فعال منتفي است

بيني شده بود تأديه ، پيش44قانون اصل ) 6(ماده ) 1(در تبصره  
غيردولتي و شركتهاي تابعه آنها هاي دولت به مؤسسات عموميبدهي

امكانپذير است كه مغاير روشهاي ) تهاتر(از طريق واگذاري سهام 
واد الح ماين تبصره طي قانون اص. واگذاري در سياستهاي كلي است

اصالح و تهاتر سهام ) 1393مصوب ( 44قانون اصل ) 7(و ) 6( ،)1(
بابت رد ديون دولت ممنوع شد؛ اما در همين اصالحيه رد ديون از 

بند ) 2(طريق درآمد حاصل از فروش سهام مجاز شده كه مغاير جزء 
  .   است 44سياستهاي كلي اصل ) د(
 وني مجاز شده است. واگذاري بنگاهها و سهام آنها به بخش تعا 

يچ ه "رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريها"براي الزام  
 متن قانوني وضع نشده است.  

فرصتي براي افزايش  "سهام عدالت"واگذاري سهام دولت در قالب  
 35سهم بخش تعاوني در اقتصاد ملي بود؛ اما تفسير قابل تامل ماده 

 خروج سهام عدالت از بخش تعاوني شده است. موجب44اصل قانون

راي ب "شرايط يكسان"در تقنين واگذاري سهام، اولويت تعاونيها در  
وجه ال با تبيني شده است؛ اما اوواگذاري در قالب مزايده و مذاكره پيش

به تاكيد و اولويت واگذاري از طريق بورس در قانون، سهم واگذاري 
تواند زياد باشد؛ ثانيا از طريق مزايده و مذاكره از لحاظ تقنين نمي

 افتد؛ لذا اين اولويتمبهم است و بندرت اتفاق مي "شرايط يكسان"
 عمال قابليت اجرا ندارد. 
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  بند (د) سياستهاي كلي
مصرف درآمد حاصل از ) :  2جزء (

  هاواگذاري
از درآمدهاي حاصل ) %30(اختصاص  -2-2

نظور ماز واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به
  فقرزدايي

) وجوه اداره شده(اعطاي تسهيالت  -2-4
ها و نوسازي و بهسازي براي تقويت تعاوني

هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه
نيز براي هاي واگذاري شده و بنگاه

هاي غيردولتي در توسعه گذاري بخشسرمايه
 .يافتهمناطق كمتر توسعه

بيني شده است ، پيش)44قانون اصل ( )29(ماده ) 1(در تبصره  
اعتبارات موضوع اين ماده بايد در قوانين بودجه ساالنه در جدولي درج 

  .  شود؛ كه در قوانين بودجه درج شده است
) %30(اختصاص ": آمده است) 44قانون اصل ( )29(ماده ) 2(در بند  

منظور هاي فراگير ملي بهاز درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني
عبارت .  "اين قانون) 34(هاي موضوع ماده فقرزدايي، شامل تخفيف

كه تخفيف واگذاري سهام عدالت به اقشار دو دهك پايين اخير 
ه سياستها است؛ ضمن اينك اضافه بر متن و مغاير بند (د)درآمدي است 

  ها ندارد. هيچ ارتباطي به تعاوني آن تخفيف
 -جمعي"، از اين محل سهم تعاوني بصورت 1387در قانون بودجه سال  

ميليارد ريال تعيين شد كه قابل پرداخت نبود. در قوانين  12000مبلغ  "خرجي
وع بندهاي ميليارد ريال به مجم 471100نيز جمعا  94تا  1388بودجه سالهاي 

ميليارد  62200اختصاص يافت كه در مقام تقنين [نه پرداخت] مبلغ  29ماده 
) بود؛ در حاليكه 4) و (2) مربوط به به مجموع بندهاي (%13,2ريال از آن (

درصد درآمد حاصل از  30بند (د) سياستها،  2-2سهم تعاونيها فقط در جزء 
خاص در  واگذاري تعيين شده و اجراي آن مستلزم يك حكم

  كه هيچگاه وضع نشد.  استدرصد آن بوده 100بر تخصيصمبنيبودجهقوانين
خالف سال مصاديقي بر) 4(به مدت  93تا  1390در قوانين بودجه سالهاي  

مانند پرداخت ديون دولت؛ جمله [34شددرج  مصاديق مصرّح در سياستهاي كلي
االجراء موقوف 44قانون اصل  29ماده  در اجراي احكام اين قانون،"جمله 
همچنين در . ]"44قانون اصل  29بدون الزام به رعايت ماده "؛عبارت "است

 30جاي [بعد از ادغام وزارت تعاون] به 1394تا  1391قوانين بودجه سالهاي 
  درصد از درآمدها به تعاوني اختصاص يافت. 10درصد، 

نيز اگر چه هنوز قانون اصل  1386و  1385در قوانين بودجه سالهاي  
قانون برنامه ) 8(وضع نشده بود؛ اما قوانين بودجه بر اساس ماده  44

نحوه  44چهارم توسعه و بر خالف شيوه مقرر در سياستهاي كلي اصل 
مصرف درآمد حاصل از واگذاريها را تعيين نمودند و هيچ مبلغي به 

 . بخش تعاوني اختصاص نيافت

  قانون برنامه پنجم ) 124بند (ب) ماده (
اقدامات زير را انجام  ...دولت ـ124ماده
  دهد:مي

)، از محل درآمد حاصل از 44) قانون اصل (29) ماده (4در بند ( 
) قانون برنامه 124بانك و در بند (ب) ماده ( "تقويت منابع"واگذاريها 

(درآمد حاصل  44) قانون اصل (29) ماده (2پنجم، از محل منابع بند (
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افزايش ساالنه سرمايه بانك توسعه  ب ـ 
گذاري تعاون و صندوق ضمانت سرمايه

تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد 
بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي 

در ) 44) قانون اصل (29) ماده (2جزء (
  ...اي سنواتي هقالب بودجه

در  بيني شد.  امابانك پيش "منابع"و  "افزايش سرمايه"از واگذاريها) 
جمعا  -نه اجرا –در مقام تقنين  1394قوانين بودجه ساالنه تا سال 

  ميليارد ريال اختصاص داده شد. 3500فقط مبلغ 

  44قانون اصل  29) ماده 4و () 2(بندهاي

ـ باتوجه به بند(د) سياستهاي كلي، 29ماده

هاي موضوع اين وجوه حاصل از واگذاري

داري به حساب خاصي نزد خزانه ...قانون 

كل كشور واريز و در موارد زير مصرف 

  شود: مي

) از درآمدهاي حاصل از %30ـ اختصاص (2

ور منظهاي فراگير ملي بهواگذاري به تعاوني

) 34فقرزدايي، شامل تخفيفهاي موضوع ماده(

  .اين قانون

ـ اعطاء تسهيالت (وجوه اداره شده) براي 4

و تقويت منابع بانك ... و ها تقويت تعاوني

  .  توسعه تعاون

در قوانين ـ اعتبارات بندهاي فوق 1تبصره

در جدولي واحد درج خواهد بودجه ساالنه 

  شد.

 -جمعي"، از اين محل سهم تعاوني بصورت 1387در قانون بودجه سال  
 ميليارد ريال تعيين شد كه قابل پرداخت نبود.  12000مبلغ  "خرجي

ميليارد ريال به مجموع  471100نيز جمعا  94تا  1388سالهاي در قوانين بودجه  
 62200اختصاص يافت كه در مقام تقنين [نه پرداخت] مبلغ  29بندهاي ماده 

) بود؛ در حاليكه 4) و (2) مربوط به مجموع بندهاي (%13,2ميليارد ريال از آن (
حاصل از درصد درآمد  30بند (د) سياستها،  2-2سهم تعاونيها فقط در جزء 

واگذاري تعيين شده و اجراي آن مستلزم يك حكم خاص در قوانين بودجه 
  درصد آن بوده است كه هيچگاه وضع نشد.   100مبني بر تخصيص 

خالف سال مصاديقي بر) 4(به مدت  93تا  1390در قوانين بودجه سالهاي  
مانند پرداخت ديون دولت؛ جمله [35شددرج  مصاديق مصرّح در سياستهاي كلي

االجراء موقوف 44قانون اصل  29ماده  در اجراي احكام اين قانون،"جمله 
همچنين در . ]"44قانون اصل  29بدون الزام به رعايت ماده "؛عبارت "است

 30جاي [بعد از ادغام وزارت تعاون] به 1394تا  1391قوانين بودجه سالهاي 
  عاوني اختصاص يافت.درصد از درآمدها به ت 10درصد، 

   44قانون اصل  9ماده ) ز(بند 

زـ منـابع الزم براي اجراي اين ماده در 

در رديف مستقلي تحت عنوان  بودجه ساالنه

» هاگيري و توانمند سازي تعاونيشكل«

  		منظور خواهد شد.

چنين رديفي بصورت دائمي  1394در قوانين بودجه ساالنه تا سال  

  حداقل الزم نيز اختصاص نيافت. ايجاد نشد و منابع در
بصورت دائمي  1395سال در قانون بودجه سال  8اين رديف بعد از  

  ميليارد ريال.  20ايجاد شد؛ اما با رقم بسيار اندك 
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 اقدام دولت شاخص

افزايش سهم بخش تعاوني در  -) بند (ب) 1جزء (
  سالة پنجمتا آخر برنامه پنج %25اقتصاد كشور به 

 "سند توسعه بخش تعاون"براي تهيه و تصويب تكليف  

  ؛ 44) قانون اصل 9در بند الف ماده (

قانون برنامه  124در ماده  %25تكليف براي تحقق سهم  

 ). 1389پنجم  (

فاده از با است "سند ملي توسعه بخش تعاون"تدوين و ابالغ  

.    1385قانون برنامه چهارم در سال  155ظرفيت بند (ز) ماده 

  . اجرا نشد

الف  در اجراي بند "سند ملي توسعه بخش تعاون"تصويب و ابالغ   

؛ قانون برنامه پنجم 124ماده  و با رعايت 44) قانون اصل 9ماده (

(سه ماه پاياني دولت دهم)  1392ي در ارديبهشت سال با تاخير طوالن

 . اجرا نشد. ابالغ شد

اقدام موثر دولت در ايجاد   -) بند (ب) 2جزء (
 تعاونيها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد 

به منظور ثبت نام و سازماندهي بيكاران براي تشكيل تعاوني  

تهيه طرح، مشاوره، انجام آموزشهاي كارآفريني و تعاون، و 

اخذ مجوزها، تهيه زمين و مكان اجراي طرح و پشتيباني 

اندازي موسسات تعاوني تحت اجراي طرح؛ اقدام به راه

عنوان بنيادهاي توسعه كارآفريني و تعاون در هر استان شده 

ر داما اعالم شده بدليل كمبود منابع مالي در اختيار، است؛ 

  حد بسيار محدود اقدام شده است. 

ها بطور خاص براي تعاونيصيص منابع مربوط به اشتغال، در تخ 

  هيچ امتياز خاصي منظور نشده است. 

كه طي سالهاي  "بازده اشتغالزاطرح حمايت از بنگاههاي زود"در  

مهمترين طرح دولت وقت براي اشتغال بود و  1387تا   1384

توانست فرصتي براي اجراي اين سياست كلي باشد نه در وضع مي

مقررات و نه در تخصيص منابع، توجه خاصي به بخش تعاوني 

[تسهيالت بانكي مورد قرارداد تعاونيها در بنگاههاي نشد.

 بوده است]  %6زودبازده  

حمايت دولت از تشكيل و  -بند (ب)  )3(جزء 
  توسعه تعاونيها از طريق تخفيف مالياتي

تخفيف مالياتي به ميزان " 44قانون اصل 11در ماده  

ده شبيني پيش هابراي تعاوني "درآمدماليات بر  25%

 ). 1387است (

اجرا شده  1388از سال درآمد ماليات بر  %25تخفيف 

 . است

حمايت دولت از تشكيل و  -بند (ب) )3(جزء 
توسعه تعاونيها از طريق ارايه تسهيالت اعتباري 

  حمايتي به وسيله كليه مؤسسات مالي كشور 

هزار  260مبلغ  1385اوني ابالغي در سند توسعه بخش تع 

هزار ميليارد ريال يارانه  65ميليارد ريال تسهيالت بانكي با 

هزار ميليارد ريال وجوه اداره شده  10سود بانكي و نيز 

 227فقط  87تا  85طي سالهاي بيني شده بود؛ اما دولتي پيش
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[دسترسي آسان به منابع همه بانكها و موسسات اعتباري 

با هزينه كم؛ شامل درصد سهم آورده پايين؛ سود و 

كارمزد بانكي حمايتي؛ تضمين و وثيقه حمايتي؛ مدت 

  خت اقساط بلندمدت]  بازپردا

در قوانين بودجه سالهاي برنامه چهارم در اجراي بند  

قانون برنامه چهارم، تسهيالت تكليفي و  10الف ماده 

وجوه اداره شده و كمكهاي فني اعتباري براي تقليل 

ي شده بينسود بانكي بخشهاي خصوصي و تعاوني پيش

 بود.

قوانين بودجه سالهاي و  44) قانون اصل 29) ماده (4در بند ( 

به بعد از محل درآمد حاصل از واگذاريهاي سهام،  1388

 ت. بيني شده استسهيالت وجوه اداره شده براي تعاونيها پيش

تاسيس بانك توسعه  44) قانون اصل 9در بند (و) ماده ( 

تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون براي 

  اين منظور است.  

هاي فني و اعتباري در اختيار وزارت ميليارد ريال كمك

دهم درصد كمكهاي مقرر در سند  3كه كمتر از ر گرفتتعاون قرا

 بود.

شده در اختيار كليه دستگاههاي همچنين از وجوه اداره 

اجرايي كشور (با احتساب وزارت تعاون) با تلفيق منابع 

درصد عايد تعاونيها  4,3فقط  1387داخلي بانكها تا پايان 

 80حدود ؛  ميليارد تومان قراراداد منعقد شده 1872شد. [از 

 ميليارد تومان] 

نيز سهم مشخصي از وجوه  1392در سند توسعه ابالغي  

يني باداره شده و تسهيالت بانكي و ارزي براي تعاونيها پيش

 . شد؛ اما هيچ اقدام خاصي به عمل نيامد

  

سرمايه بانكها بوده  %2سرمايه بانك توسعه تعاون كمتر از  

 است.  

از تشكيل و توسعه  حمايت دولت -بند (ب)  )3(جزء 

تعاونيها از طريق پرهيز ازهرگونه دريافت اضافي دولت از 
  ها نسبت به بخش خصوصيتعاوني

به موجب قانون اصالح موادي از قانون بخش تعاوني  

) از سود خالص تعاونيها موضوع %4)، وصول (1393(

 ) لغو شد.1370) قانون بخش تعاوني (25) ماده (3بند (

) از سود خالص تعاونيها به اجرا درآمده %4توقف وصول(

 است.  

حمايت دولت از تشكيل و  -بند (ب)  )3(جزء 

   …هايي از جمله ها از طريق روشتوسعه تعاوني
در كليه آمده است:  44قانون اصل  )9در بند (ب) ماده ( 

موارديكه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي 

كند، اين حمايت جز مالياتها ـ ارائه ميمشوقهايي را ـ به

 بيش از بخش غيرتعاوني خواهدبود.) %20(براي تعاونيها 

 1390در سال  44قانون اصل  )9در اجراي بند (ب) ماده (

اي صادر شد بخشنامهتوسط معاون اول رئيس جمهور 

)؛ مبني بر 16/12/1390مورخ  248215/46948(شماره 

ر هنگام وضع مقررات و دستورالعملهاي مربوط و اينكه د

اختصاص تسهيالت و مزايا، مفاد اين حكم رعايت شود؛ 

 گزارشي وجود ندارد.  اما از عملكرد آن 

حمايت دولت از تشكيل و  -بند (ب)  )3(جزء 
ها (مالي و ها از طريق ساير روشتوسعه تعاوني
  اعتباري)   

اعمال  44قانون اصل  9بند ج ماده   5و  4و  2در جزء هاي  

  مزاياي زير براي شركتهاي تعاوني به دولت تكليف شده است:

بدليل عدم تخصيص منابع  9بند ج ماده  5و  4و 2جزءهاي 

 ). 1395(دفتر توسعه تعاون  مورد نياز اجرا نشده اند. 
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بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در تخفيف حق - 2جزء  

 		.درصد) 20(ميزان  هر تعاوني به

پرداخت يارانه سود تسهيالت بانكي و ساير - 4جزء  

 	.اندازي شركت تعاونيگذاري اوليه براي راهسرمايههاي هزينه

اندازي بانك كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه- 5جزء  

 .سازي اراضياطالعاتي، تملك و آماده

حمايت دولت از تشكيل و  -بند (ب)  )3(جزء 

ها (مالي و ها از طريق ساير روشتوسعه تعاوني
  اعتباري)   

است در مكلف شده دولت  44قانون اصل  9ماده ) ز(در بند  

 گيري وشكل«بودجه ساالنه در رديف مستقلي تحت عنوان 

آن  9منابع مورد نياز اجراي ماده » هاتوانمندسازي تعاوني

 . تامين كندقانون را 

تا  88طي سالهاي » هاگيري و توانمندسازي تعاونيشكل«رديف 

متفرقه  550000رديف «در لوايح بودجه، ذيل عنوان  90

ميليارد ريال تخصيص يافت كه  422آمد و جمعا » موردي

اين رديف ) را نكرد.9تكافوي درصد اندكي از تكاليف ماده (

عملكردي  94ل از قانون بودجه حذف و تا سا 91در سال 

  ). 1395(دفتر توسعه تعاون  نداشت

 

حمايت دولت از تشكيل و  -بند (ب)  )3(جزء 
ها (مالي و ها از طريق ساير روشتوسعه تعاوني
  اعتباري)   

قانون تأسيس شركتهاي تعاوني ) 6(و ) 5(در مواد  

براي اين نوع  1389توسعه و عمران شهرستاني مصوب 

، دولت )5(طبق ماده از تعاونيها مزايايي منظور شده است.

توانند فعاليتها، طرحها، زمينها و امالك و سازمانهاي وابسته مي

قابل واگذاري را در موارديكه برگزاري مزايده بصرفه وصالح 

نباشد با تأييد يكي از كميسيونهاي دولت از طريق ترك 

اده طبق م .ر  اين تعاونيها قرار دهندتشريفات مزايده در اختيا

توانند در تملك اراضي واقع در نيز اين تعاونيها مي) 6(

بافتهاي فرسوده از طريق پرداخت حقوق دولتي، از تسهيالت 

قوانين مربوط به تملك اراضي واقع در طرحهاي مصوب 

 .شهري و روستايي استفاده نمايند

عمران شهرستاني در مقام اجرا شركتهاي تعاوني توسعه و 

  اند.هنوز از مزاياي قانون تاسيس مربوط برخوردار نشده
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ها رفع محدوديت از حضور تعاوني -) بند (ب)  4جزء (

  هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه  در تمامي عرصه
گذاري، ، سرمايه)44(قانون اصل ) 3(در بند الف ماده  

فعاليتهاي خارج از صدر اصل "مالكيت و مديريت در 

با رعايت استثنائاتي توسط بخش دولتي ممنوع  ")44(

شده و منحصراً در اختيار بخشهاي تعاوني، خصوصي و 

  . عمومي غيردولتي قرار گرفته است

گذاري، ، سرمايه)44(قانون اصل ) 4(دربند الف ماده  

از  ")44(فعاليتهاي صدر اصل "مالكيت و مديريت در 

  	.مجاز شده استتعاونيبخشبرايو بيمهكداريبانجمله

و اصالحات بعدي ) 44(قانون اصل ) 7(در ماده  

آن،دولت مكلف به تسهيل صدور مجوزها براي 

 .  بخشهاي غير دولتي شده است

، تاسيس و فعاليت بانك و 44قانون اصل ) 5(در ماده  

مؤسسه اعتباري كه قبال فقط در قالب شركت سهامي 

عام نيز  سهامي بود در قالب شركت تعاونيعام مجاز 

قانون برنامه ) 124(ماده ) الف(در بند  .مجاز شده است

پنجمدولت موظف شده بود براي افزايش سهم تعاونيها 

بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه، ) %15(به 

تسهيالت الزم را جهت صدور مجوز فعاليت موسسات 

 اهم كند.فر اعتباري و بانكهاي تعاوني

مشكل اجرايي اعالم نشده  44در فعاليتهاي خارج از صدر اصل  

 .است

براي فعاليتهاي بزرگ و بويژه در بانكداري و بيمه موانع  

 اجرايي وجود دارد؛اما اقداماتي هم انجام شده است.

(وزارت امور  44به گزارش دبيرخانه شورايعالي اصل 

 در قالب تعاوناولين شركت بيمه )1395اقتصادي و دارايي 

پروانه فعاليت  1392در تيرماه  شركت تعاوني سهامي عام

در خصوص ساير  .خود را اخذ نموده و مشغول فعاليت است

 35عبارتست از: واگذاري  1394اهم عملكرد تا سال موارد، 

هاي صيادي؛ احداث اولين پااليشگاه بندر صيادي به تعاوني

د ستان يزد به ظرفيت توليا) گاز به مايع(ال تينفت و گاز جي

هزار بشكه انواع سوخت؛ احداث نيروگاههاي كوچك  2880

در استانهاي يزد، چهارمحال، ) chp(مقياس برقي و حرارتي 

 .قم، فارس

صدور مجوزها براي فعاليتهاي كوچك و متوسط تا حدود  

 .زيادي تسهيل شده است

  

براي تاسيس و گسترش فعاليت در حوزه بانك و موسسه  

نه دولت و نه شوراي پول و اعتباري در قالب تعاوني،

اند و هيچ بانك و يا موسسه اي نداشتهاعتبار هيچ مصوبه

 اعتباري نيز تاسيس نشده است.

تشكيل بانك توسعه تعاون با  -بند (ب)  ) 5جزء (

سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در 
  اقتصاد كشور.

  هزار ميليارد ريال 5ا سرمايه اوليه تأسيس بانك توسعه تعاون ب 

  )] 44) قانون اصل (9[بند (و) ماده (

) 4بانك توسعه تعاون [بند ( "منابع"و  "افزايش سرمايه" 

) قانون 124)، بند (ب) ماده (44) قانون اصل (29ماده (

 برنامه پنجم، قوانين بودجه ساالنه]  

اين بانك در  ):44) قانون اصل (9در اجراي بند (و) ماده ( 

  با سرمايه مقرر تاسيس شد.  1388مرداد سال 

) و بند (ب) 44) قانون اصل (29) ماده (4در اجراي بند ( 

دولت در سند توسعه بخش ) قانون برنامه پنجم، 124ماده (

سال سرمايه آن  3مقرر نمود ظرف  1392تعاون مصوب 

ميليارد تومان]  4000[حدود  92برابر سال  5بانك به 

جمعا فقط  1394اما در لوايح بودجه ساالنه تا سال د؛ برس

ميليارد ريال پيشنهاد شد كه مصوب گرديد؛  3500مبلغ 

 ولي عمال  مبلغي پرداخت نشد.      
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حمايت دولت از دستيابي  - بند (ب)  )6جزء (
رساني جامع و عادالنه تعاونيها به بازار نهايي و اطالع

  به اين بخش
بانك اطالعات بازار كاال و خدمات [جزء  اندازيكمك به راه 

  ] 44قانون اصل ) 9(ماده ) 5(

كمك به ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي  

  ]44قانون اصل ) 9(ماده ) د(بازرگاني [بند 

ه) (حمايت مالي براي توانمندسازي اتاقهاي تعاون[بند  

]؛ اختصاص منابع در قوانين 44قانون اصل ) 9(ماده 

 بودجه 

حمايت از ايجاد شبكه بازاريابي و فروش محصوالت  

هاي دائمي تعاون وابسته به ها و مركز نمايشگاهتعاوني

  ]   1392اتاق تعاون [سند توسعه ابالغي 

اختصاص خطوط اعتباري جهت خريد كاال از تعاونيها،  

سسات ها و مؤتوسط بانكبازاريابي و تبليغات فروش آنها  

اعتباري دولتي و صندوق توسعه ملي [سند توسعه ابالغي 

1392   [  

) بجز مناقصات(در معامالت دولتي اولويت دادن به تعاونيها در  

موضوع  نامه اجرايي قانون بخش تعاونيآيين 34[ماده 

هيات  14/2/1392مورخ ه 46767/ت29445تصويبنامه شماره 

 ] وزيران

 

 

 .بازار كاال و خدمات ،ايجاد نگرديده استبانك اطالعات  

 .   اندهاي تعاوني تخصصي بازرگاني ايجاد نشدهاتحاديه 

در بعضي سالها كمك مالي محدود به اتاقهاي تعاون صورت  

 گرفته است. 

شبكه بازاريابي و عليرغم كمك مالي به اتاق تعاون هنوز  

هاي دائمي ها و مركز نمايشگاهفروش محصوالت تعاوني

  .  ايجاد نشده استتعاون 

خطوط اعتباري جهت خريد كاال از تعاونيها، بازاريابي و  

 . تبليغات فروش آنها  اختصاص نيافته است

بجز مناقصات) هنوز اجرايي (در معامالت دولتي اولويت تعاونيها  

 نشده است.

بدليل عدم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي 

صنوف رقيب تعاونيها، مزيت رقابتي تعاونيهاي مصرف از 

 بين رفته است. 

وضع نامساعد محيط كسب و كار در حوزه تجارت خارجي،  

 دستيابي تعاونيها به بازارهاي جهاني را دشوار كرده است.

دولت در اعمال نقش حاكميتي   -بند (ب)  )7جزء (

قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين 
موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و 

  مديريتي تعاونيها

ارائه لوايح مورد نياز به هيأت وزيران توسط وزارت تعاون؛ در  

جهت حذف مداخله دولت در امور اجرايي و مديريتي 

) 9(ح) ماده ([بند تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش 

  )]   44قانون اصل (

) قانون برنامه 124نامه اجرايي بند (ج) ماده (تصويب آيين 

ي گروظايف حاكميتي و تصدي پنجم در خصوص تفكيك

 بخش تعاون

ممنوعيت هرگونه دخالت دولت در امور اجرائي، مديريتي،   

قانون اصالح موادي  15[ماده مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون

اليحه بخش تعاوني اقتصاد جمهوري "در اجراي اين جزء  

به مجلس ارسال؛ اما در اسفند  7/10/1389در  "اسالمي ايران

اليحه اصالح قانون بخش تعاوني "مسترد شد. مجددا  1390

س ارسال به مجل 11/9/1392در  "اقتصاد جمهوري اسالمي ايران

  شد.      

) با تاخير اجرا شده 44) قانون اصل (9بند (ح) ماده ( 

 است.

 ) قانون برنامه پنجم 124آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده ( 

مورخ ه 47635/ت2653نامه شماره در قالب تصويب

ابالغ و اغلب امور تصديگري دولت (وزارت  11/1/1392

در خصوص بخش تعاون و سازمان تعاون روستايي ايران) 

 تعاوني واگذار شده است.
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قانون بخش  73(ماده  1393ون بخش تعاوني مصوب از قان

  تعاوني)] 

 

آيين نامه اجرايي قانون بخش تعاوني در قالب تصويبنامه  

هيات  14/2/1392مورخ ه 46767/ت29445شماره 

به منظور بهبود امور مرتبط با اين سياست كلي  وزيران،

 اصالح شده است. 

اي توسعه آموزشهاي فني و حرفه -بند (ب)  )8جزء (
ي الزم به منظور افزايش كارآمدي و و ساير حمايتها

  توانمندسازي تعاونيها

وري، آموزش ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره" 

[جزء  "صورت رايگانكارآفريني، مهارت، كارآموزي، به

 ]   44) قانون اصل 9(ج) ماده () بند 3(

 44) قانون اصل 9(ج) ماده () بند 3در اجراي جزء ( 

ريزي براي است؛ از جمله برنامهاقداماتي انجام شده 

وري در تعاونيها با پرداخت كمك استقرار چرخه بهره

مالي؛ شروع به اجراي آموزش فني و حرفه اي رايگان از 

  اي.   سوي سازمان آموزش فني و حرفه

ري در وكمك به ارتقاي بهرهاما بدليل كمبود منابع مالي در اختيار 

آموزش فني و حرفه اي حد بسيار محدود انجام شده است. 

ميليارد ريال از  15رايگان فقط يكسال با پرداخت مبلغ حدود 

سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به سازمان آموزش فني 

اي انجام شده است كه از عملكرد آن گزارشي وجود و حرفه

 ندارد. كارآموزي رايگان نيز عمال  به اجرا در نيامده است.  

هاي انعطاف و تنوع در شيوه - بند (ب)  )9جزء (

  افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني 
عضو تا امكان واگذاري سهام تعاوني به غيرفراهم شدن  

) قانون 10ماده ([ نيز جذب سهامدار خارجي  و 49%

  )]44اصل (

فراهم كردن دسترسي تعاونيها به ابزارهاي جديد تأمين مالي و  

هام تعاونيهاي قابل عرضه به عموم مردم در خريد و فروش س

بازار سرمايه، توسط  وزارت امور اقتصادي و دارايي [ماده 

 قانون بخش تعاوني] )75(

امكان واگذاري ) 44) قانون اصل (10در اجراي ماده ( 

نيز جذب سهامدار  و %49عضو تا سهام تعاوني به غير

  خارجي در اساسنامه تعاونيها منظور شده است.  

 هنوز اجرا نشده است.قانون بخش تعاوني  )75ماده ( 

اتخاذ تدابير الزم بنحوي كه  …  -) بند (ب) 9جزء (

هاي هاي متعارف، امكان تأسيس تعاونيعالوه بر تعاوني
جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر 

يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آنرا قانون 

  .كند، فراهم شودميتعيين 

 و نظارت بر شركتهاي تعاوني آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل 

طي تصويب نامه ..............          ابالغ شده است.  عامسهامي

 اساسنامه تيپ اين تعاونيها نيز تهيه و ابالغ شده است. 

بر اساس گزارش دفتر تعاونيهاي خدماتي و نوع جديد  

ممانعت سازمان بورس از ورود "، بدليل )20/11/1395(

پايين بودن ميزان "و "36اين شركتها به تاالر اصلي بورس

                                                           

  سازمان بورس و اوراق بهادار كه تا سالها از تاسيس اين نوع شركت به عنوان نوعي شركت سهامي عام خودداري .36
 ثبت آنها را پذيرفته است؛ ولي از ورود آنها به تاالر اصلي بورس ممانعت مي كند.    1393مي كرد از سال 
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عام سهامي تمهيد تشكيل و توسعه شركتهاي تعاوني 

  ]44) قانون اصل 12[ماده (توسط وزارت تعاون 

) د(عام [بند سهامي كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني 

  ]44قانون اصل ) 9(ماده 

 

ها با استقبال تاسيس اين تعاوني "37تملك سهام سقف

شركت  14چنداني مواجه نشده است و تاكنون فقط تعداد 

تعاوني سهامي عام در شش استان كشور به ثبت رسيده 

سهامدار 149سهامدار حقيقي و  5659است كه داراي 

 .باشندميليارد ريال سرمايه ثبتي مي 799حقوقي و 

حمايت دولت از تعاوني ها  - بند (ب)  )10جزء (

 متناسب با تعداد اعضا

- بنا به گزارش دفتر ذيربط، در حمايت از تعاونيها، اتحاديه

هاي تعاوني بدليل پوشش عضويتي باالتر نسبت به 

-شركتهاي تعاوني، عمالً مورد حمايت بيشتري قرار مي

 گيرند.

هاي فراگير ملي تاسيس تعاوني -بند (ب) ) 11جزء (

حت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به براي ت
  منظور فقرزدايي

هاي فراگيرملي براي فقرزدايي كمك به تشكيل تعاوني 

 ])44) قانون اصل (9[بند (د) ماده (

 الحسنه برايپرداخت كمك بالعوض و تسهيالت قرض 

تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني متشكل 

) 9(ماده ) ج(بند ) 1(از سه دهك اول درآمدي [جزء 

 ]44قانون اصل 

سه دهك پايين درآمدي، هنوز توسط هيچ مرجعي مورد  

 شناسايي قرار نگرفته است.

قانون ) 9(ماده ) ج(بند ) 1(كمك بالعوض موضوع جزء  

براي تأمين تمام يا بخشي از آورده تعاونيهاي  44اصل 

 متشكل از اقشار بدون درآمد و كم درآمد متناسب با بودجه

  . در اختيار و در حد بسيار محدود اجرا شده است

 

درصد سهام  80سياستهاي كلي (واگذاري بند (ج) 
  )44شركتهاي دولتي موضوع صدر اصل 

از ارزش مجموع سهام ) %80(تكليف به واگذاري  

به استثناء  44بنگاههاي دولتي در هر فعاليت صدر اصل 

هاي خصوصي، تعاوني و آهن به بخشراه و راه

  ]44قانون اصل ) 3(ماده ) ب(غيردولتي [بند عمومي

اولويت دادن به تعاونيها در واگذاري بنگاهها و سهام   

بنگاهها در روشهاي مزايده و مذاكره در شرايط 

  ]44قانون اصل  20ماده) 4(يكسان[تبصره 

قانون اصل ) 39(اجازه به هيأت واگذاري موضوع ماده  

سهام بنگاههاي دولتي كه كاالها و ) براي واگذاري 44(

شود از خدمات توليدي آنها در هر شهرستان عرضه مي

هاي موضوع قانون تأسيس طريق مذاكره به تعاوني

در واگذاري شركت مخابرات ايران يك تعاوني بدون  

رعايت اولويت مستحق خريد شده بود كه بدالئل مبهم و 

 .غير قابل قبول به آن واگذار نشد

با توجه به گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور و وزارت  

دارايي، واگذاريها عمدتا نصيب طلبكاران امور اقتصادي و 

از دولت و بخش عمومي غير دولتي و شركتهاي وابسته به 

  .  آنها شده است

بطور مشخص : 44قانون اصل  20ماده) 4(عليرغم تبصره  

و در عمل ترجيحاتي براي بخش تعاوني در واگذاري 

سهام لحاظ نشده است؛ بهمين دليل سهم بخش تعاوني از 

.   سازي و واگذاري سهام رشد نكرده استطريق خصوصي

                                                           

ها محدوديت هاي نيم و پنج درصدي براي تملك سهام توسط ، در اين شركت44اصل ) قانون 12براساس ماده ( .37
   .اشخاص حقيقي و حقوقي وجود دارد
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شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني مصوب 

قانون ) 20(درج در ماده بدون رعايت ترتيب من 1389

قانون تأسيس شركتهاي ) 5([تبصره ماده  44اصل 

  تعاوني توسعه و عمران شهرستاني]

مجموع ارزش ) %40(اجازه به دولت براي واگذاري تا  

سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع 

در قالب سهام عدالت  44فعاليتهاي صدر اصل 

آمدي بدينصورت كه (واگذاري به شش دهك پايين در

مشمولين در قالب شركتهاي تعاوني شهرستاني 

شوند و از تركيب آنها شركتهاي ساماندهي مي

كيل تشسهامي  گذاري استاني بصورت شركتهايسرمايه

و سهام بنگاههاي قابل واگذاري مستقيماً به شركتهاي 

بدليل قانون .  شود)گذاري استاني واگذار ميسرمايه

 34، تعاوني بودن [مواد 44قانون اصل ) 35(تفسير ماده 

 ] 44قانون اصل  37تا 

قانون تأسيس شركتهاي تعاوني توسعه و ) 5(تبصره ماده  

واگذاري سهام بنگاههاي دولتي از براي  عمران شهرستاني

  . طريق مذاكرههنوز به اجرا در نيامده است

با  1390وزارت امور اقتصادي و دارايي از سال  

واره در صدد حذف پيشنهادهايي كه ارائه نموده است هم

  .    تعاونيهاي سهام عدالت بوده است

تهاتر سهام با : 44قانون اصل ) 6(ماده ) 1(اجراي تبصره  

 .  ديون دولت بنحو گسترده انجام شده است

  بند (د) سياستهاي كلي

  ) اين بند (الزامات واگذاري)،1جزء (
رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در  -1-5

 واگذاريها

:  "هاهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريسياسترعايت "

 انجام نشده است. 

  بند (د) سياستهاي كلي

  ها) :  مصرف درآمد حاصل از واگذاري2جزء (
از درآمدهاي حاصل از ) %30(اختصاص  -2-2

  يمنظور فقرزدايواگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به

براي ) وجوه اداره شده(اعطاي تسهيالت  -2-4
هاي ها و نوسازي و بهسازي بنگاهتعاوني تقويت

هاي واگذاري اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه

هاي غيردولتي در گذاري بخششده و نيز براي سرمايه
  .يافتهتوسعه مناطق كمتر توسعه

 62200جمعا مبلغ  94تا  1388در قوانين بودجه سالهاي  

اختصاص  29 )  ماده4) و (2ميليارد ريال به مجموع بندهاي (

  يافت. 

 

ابتدا  44قانون اصل  29ماده  4و  2اجراي نادرست بندهاي  

توسط دولت در لوايح بودجه ساالنه پيشنهاد و در مجلس 

مصوب شده است. در اين خصوص دولت نه تنها 

  سياستهاي كلي؛ بلكه قوانين را هم اجرا نكرده است.   

در )  1395(بنا به گزارش سازمان خصوصي سازي 

طي  44قانون اصل  29خصوص عملكرد بندهاي ماده 

) 4(و ) 2(پرداختي مجموع بندهاي 1394تا  1388سالهاي 

كمتر از يك دهم درصد بوده است  29به كل پرداختي ماده 

ميليارد ريال)؛ در حاليكه  604470ميليارد ريال از  440(

- درصد، مصوب و پرداخت مي 30بايد ) 2(فقط بابت بند 

 .شده است

دهد حق بخش تعاوني چه در ن گزارش بخوبي نشان مياي 

تصويب بودجه و چه در پرداخت؛ عليرغم تاكيد سياستهاي 

  .كلي و عليرغم صراحت قانون ناديده گرفته شده است
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Abstract 

The object of this research is the investigation of the causes of the dysfunction of 

general policies concerning 44th principal of the constitution in relation to the 

development of cooperative sector during 2006 - 2015. In this research, by applying 

present documents and the analysis of contents and analyzing the function of executive 

and legislature bodies, the issue is studied from the point of legal system. In sum with a 

descriptive- analytical approach it has been concluded that the main points of these 

general policies in the field of cooperative sector have not been properly legislated or 

have not implemented. Of course during the fourth and the fifth schedule of the 

development of the country, the capacity for the development of the cooperative sector 

was supplied legally to some extent ؛ But neither in performing the pointed duties, nor in 

the making use of the legal powers, no effective step was taken; the result is that the share 

of the cooperative sector in the national economy not only did not reach to the pointed 25 

percent, but also in accordance with the official announcement it declined from 5/5 

percent to previous 5 percent. 
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