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  چكيده

. بخش عمده اي از توسعة يك سرزمين منوط به شرايط اقتصادي درون آن منطقه  است
بخش تعاون به عنوان يكي از اجزاي سه گانه نظام اقتصادي، با تأسيس  شركتهاي تعاوني 

اونيهاي مرزنشينان به در نواحي مرزي، تع. مرزنشينان سعي در دستيابي به اين مهم داشته است
  توسعة پايدار عنوان سفيران ساكنان  خطوط مرزي مي توانند نقش عمده اي در امنيت و

كيلومتر مرز مشترك با  430در استان خراسان جنوبي نيز كه داراي بيش از . ايفا كنندمنطقه 
ه صورت در اين پژوهش ب. مورد از  اين تعاونيها ايجاد شده اند 12كشور افغانستان است، 

واقع در شهرستان درميان به عنوان واحد  موردي خانوارهاي تعاوني مرزنشينان منطقه درميان
انتخاب شدند  كه در دو دهستان گزيك و طبس مسينا اين  1389از اين استان در سال  تحليل،

                                                            

  ت علمي دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه عالمه طباطبايياستاديار و عضو هيئ. 1
  منطقه اي دانشگاه عالمه طباطبايي ةريزي توسعكارشناس ارشد برنامه .2

 e-mail: talebi856@yahoo.com       
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خانوار مي باشد و 2669نفر، شامل  12755تعداد اعضاي اين تعاوني . شهرستان فعاليت دارند
مصاحبه با مديران برخي از  در تحقيق حاضر پس از . خانوار انتخاب شده است 140حجم نمونه 

مشكالت اين تعاونيها به صورت ميداني و با  و تكميل پرسشنامه،تعاونيهاي مرزنشينان استان 
درقسمت نتيجه گيري  با كمك . هاي كمي و كيفي  مورد تحليل قرار گرفتكمك روش

سود جسته و به بيان  SWOTفرضيات تحقيق از روش برنامه ريزي استراتژيك و تحليل 
شد و سپس از ميان  سناريو هاي مختلف،   تعاونيها در منطقه پرداختهبراي اينمختلفسناريوهاي

اين  شناسيآسيبضمن. سناريوي برتر ارائه شد عنوانو به خابو راهبردها انتاز  اهدافبرخي
پيشنهادهاي عمده براي  SWOTتعاونيها، با كمك استراتژيهاي حاصل از تحليل ماتريس 

  .گرديدمنطقه ارائه 
  

  :هاكليد واژه

 اي، تعاون، تعاوني مرزنشينان،خراسان جنوبيتوسعة منطقه

  
  مقدمه

كيلومتر  8755كشور آسيايي وداشتن 15مرزي، همسايگي با استان  16ايران با داشتن 
نوسانات بازارهاي نفتي و . مرز مشترك داراي قابليتهاي متعددي براي تجارت خارجي است

المللي براي داشتن بين اقتصاد ايران به در آمد نفت، تحريم اقتصادي و محدوديتهاي ياتكا
خاورميانه ر كشورچين وتسخير بازارهايروابط خارجي باساير كشورها، رشد صنايع كوچك د

يافته همه وهمه از عوامل  توسعه با كشورهاي خارجي كشور در رقابتناتواني جهان  و و
ناامنيهاي مناطق مرزي، قاچاق  .)1386،86زرقاني،( تهديدكننده تجارت خارجي مي باشند

مرزي همسايگان شرقي و  استانهايهمچنين كاال، پايين بودن سطح توسعه دراستانهاي مرزي و
از . نياز مبرم به ثبات جمعيت مناطق مرزي لزوم فعاليتهاي تجاري در مرزها را افزايش داده است

د توجه دولتمردان و ـايـور نبـرب كشـز وغـركـعه درمـوسـهاي تـري قطبـكل گيـو شـر سـگـدي
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موني به خصوص نواحي چه درسطح منطقه اي را از نواحي پيرا و ريزان چه درسطح مليبرنامه
وجود ناامني دراين مرزها با توجه به تاريخچه ناامني در كشور . مرزي شرق كشور باز دارد

نقش آن به عنوان بزرگترين توليدكننده مواد مخدر در جهان، همگرايي قوميتها در  و افغانستان
ويژه اي را به دو طرف مرز و استقرار نيروهاي آمريكايي واروپايي خود بحث گسترده و توجه 

در اين ميان استان نوپاي خراسان جنوبي به عنوان يكي از استانهايي كه داراي . طلبدمي منطقه
پايين تري نسبت به ساير استانهاي كشور است، درنواحي مرزي داراي مشكالت  ةسطح توسع

تر به اين است كه لزوم توجه بيش...  متعددي از قبيل بيكاري، فقر، قاچاق كاال و مواد مخدر و
گفتني است تعاونيهاي مرزنشينان . طلبدرشد فراوان را مي ولي داراي ظرفيتهايمحروم  ةمنطق

دراستان خراسان  .مي توانند از عمده عوامل توسعه اجتماعي واقتصادي مناطق مرزي  باشند
 مورد تعاونيهاي مرزنشينان وجود دارد كه تعداد معدودي از آنها فعال 12جنوبي در مجموع 

 .باشندمي

  
  هلئمس طرح

در كشورهاي مختلف دولتمردان از ادوار گذشته به اين فكر افتادند كه چگونه 
مرزنشينان نواحي مرز دريايي، آبي و زميني را از مزيتهايي برخوردار نمايند تا به عنوان نظاميان 

چرا كه اولين  ؛و زيست نمايندشوند با دلگرمي و آرامش بيشتر ماندگار  ،غير رسمي در مرزها
دربيشتر  .تعارض دشمنان خارجي در مرزها متوجه زندگي، دارايي و ناموس مرزنشينان است

درياي كارائيب  ةممالك جهان از آمريكاي شمالي گرفته تا كشورهاي بزرگ وكوچك حوز
 ي انجام گرفتهوخاوردور،  بيشترين نوع فعاليتهاشرقيجنوبالتين، خاورميانه، آسيايوآمريكاي

از جمله قاچاق انواع كاال اختصاص دارد و غيرقانوني در مناطق مرزي به فعاليتهاي غير مجاز 
  .)25،1377 ،اميني(

به طور  1344تعاونيهاي مرزنشينان از گذشته هاي دور به طور غيررسمي و ازسال  
ت آنها به لحاظ اليهايي كه در توسعه فعرغم گشايشاند؛  ليكن عليرسمي در كشور فعال بوده



  6 شمارهدوره جديد،  –تعاون                                                                        112

ت سقف ارز تخصيصي و همچنين محدود ديو قانوني فراهم شده، كماكان محدوساختاري 
توانند مبادله نمايند، در كنار كه اين تعاونيها مي ايبودن اقالم كاالهاي صادراتي و وارداتي

گاني اجرايي، از كارايي آنها كاسته و عمالً نقش آنها را در بازر -ساير محدوديتهاي اداري
 .)23،1387،وزير( تخارجي كشور كمرنگ نموده اس

 قرار داشتن پايينتر از ساير استانهاي كشور و ةسطح توسع باوجوداستان خراسان جنوبي 
ظرفيتهاي رشد از جمله نيروي انساني  يشرق كشور، دارا ةدر معرض آسيبهاي امنيتي منطق

در طي ساليان اخير اين تعاونيها . تتعاونيهاي مرزنشينان اس ومد، ذخاير مختلف معدني اكار
مانند بسياري از تعاونيهاي مرزنشينان كل كشور به داليل متعدد از جمله تغييرات در قانون 
مبادالت مرزي، تنشهاي كشور افغانستان  و مشكالت زيرساختي و مالي در منطقه از مبادالت 

منطقه ضمن بيكاري كشاورزان اخير در  چند سال هايخشكساليهمچنين . اندتجاري باز  مانده
وكاهش درآمد عشاير باعث افزايش روند مهاجرت جمعيت  فعال منطقه به مركز استان ويا 

در اين راستا . پايتخت كشور شده و در نتيجه خالي شدن مناطق مرزي را در پي داشته است
ي ت و افزايش نقش تعاونيهاليافع ةبه بررسي رويكرد مناسب براي توسعحاضر تحقيق 

هاي الزم به منظور كشور، شناسايي گامهاي مهم برنامه ريزي و سياستگذاري ةمرزنشينان درتوسع
ل ساختاري در اين تعاونيها و سوق دادن آنها به سوي توليدي شدن به جاي توزيعي وايجاد تح

  .بودن صرف مي پردازد
هيچ گونه مطالعات علمي  گفت كهپيشينه تحقيق در خراسان جنوبي بايد  مورد در 

ودانشگاهي در مورد عملكرد تعاونيهاي مرزنشين درمحدوده استان تاكنون صورت نپذيرفته 
آنها بخش اعظم  كهوكارهاي انجام شده در سطح گزارش عملكرد سازمانهاي دولتي بوده 

انهاي در سالهاي اخير در استشود يادآوري مي. ه استدوب 1370مربوط به سالهاي آغازين دهه 
كرمانشاه، بوشهر، خراسان رضوي،  سيستان و بلوچستان و هرمزگان تحقيقاتي صورت گرفته 

  .است
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  اهداف و چگونگي تشكيل تعاونيهاي مرزنشينان
اين  ،با مطالعه روند شكل گيري مبادالت مرزي و ارائه تسهيالت مربوط به مرزنشينان

قراري تسهيالت واردات و نكته به وضوح مشخص مي شود كه در گذشته علت اصلي بر
صادرات براي ساكنان مرزي، نوعي حمايت در جهت جلوگيري از تخليه جمعيتي اين مناطق و 

سازمان مركزي تعاون كشور به  1361سوء آن بوده ولي در سال  رثاآپيشگيري از پيامدها و 
  .ي گرفتجهت سازماندهي افراد مرزنشين تصميم به تشكيل تعاونيهاي مرزي با اهداف دقيقتر

تسهيالت به مبادالت مرزي، ايجاد اشتغال و  يهر حال يكي از اهداف عمده اعطا به
درآمد مناسب حاشيه اي در كنار فعاليتهاي معمول اين مناطق براي مرزنشينان جهت نگهداشت 

كه هرگاه به است جمعيت در مناطق مرزي و تثبيت مسائل امنيتي بوده و تجربه نشان داده 
ر خود را در مهاجرت مردم اين مناطق و رونق اثآ، بالفاصله بدتسهيالت كاهش يااي اين گونه

از سوي ديگر خود . مبادالت قاچاق، جهت جايگزين نمودن مبادالت ياد شده نشان داده است
سياسي و دفاعي در اين مناطق حساس از كشور  ،اين مسائل نيز باعث ايجاد مشكالت امنيتي

به طور كلي عمده ترين اهداف شكل گيري شركتهاي تعاوني  .)1371،98 مختاري،( شده است
  :بيان نمود ريزمرزنشينان را در ابعاد اقتصادي و اجتماعي مي توان به شرح 

   ؛بهره گيري مناسبتر از مبادالت مرزي براي اعمال سياست توسط دولت -
  ؛جهتدهي به فعاليت مرزنشينان از قاچاق كاال به سمت تجارت سالم -
  ؛مين مناسب مواد غذايي و كاالهاي ضروري در مناطق مرزيأامكان ت -
  ؛تسهيل در عرضه مايحتاج مورد نياز به مناطق دورافتاده و مرزي -
  ؛پيشگيري از مهاجرت و توقف تخليه جمعيتي اين مناطق -
  ؛مين درآمد براي آنانأبهبود وضع معيشتي مردم منطقه از طريق ت -
  ؛مزاياي قانون مبادالت مرزياستفاده مرزنشينان از  -
  ؛تجمع تشكل مرزنشينان وتعامالت درون منطقه اي -
  ؛مبارزه با گراني و تورم مواد غذايي به دليل كمبودهاي عرضه اين مواد در اين مناطق -
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  ؛بخشي به درآمد افراد و كاهش آسيب پذيري آنها از وابستگي به كشاورزي يا دامداريتنوع -
  ؛اد منطقه نسبت به دولت و خنثي شدن تبليغات سوء بيگانگانتقويت اعتماد افر -
 ايجاد روحيه تعاون و همكاري بين جمعيتهاي اقليت در مناطق مرزي وهمگرايي ملي -
  .)95، 1387وزير،(

براساس اليحه قانون تشويق صادرات  1331اولين امتياز براي مرزنشينان در سال 
 .آن از پرداخت عوارض گمركي معاف گرديدندن مناطق مرزي براساس او ساكنشد تصويب 

 1344ن مناطق مرزي افزايش يافت تا اينكه در سال ابه مرور زمان اين تسهيالت براي ساكن
سازمان مركزي تعاون كشور  1361متعاقب آن در سال . قانون مبادالت مرزي به تصويب رسيد

 .ونيهاي مرزنشينان گرفتبه جهت ساماندهي افراد مرزنشين تصميم به تشكيل و گسترش تعا
قانون مقررات صادرات و واردات به تصويب مجلس شوراي اسالمي 1372سپس در سالهاي 

  .)1387 دفترتعاونيهاي مصرف، وزارت تعاون،(موردبازنگري قرارگرفت  1384رسيدودر سال 
درسطح كشور با تحت پوشش  نتعاوني مرزنشي 442در حال حاضر تعداد گفتني است 

  ).همان منبع(نفر در استانهاي مرزي در حال فعاليت مي باشند 5979096قراردادن 
  

  چگونگي تشكيل تعاونيهاي مرزنشينان در خراسان جنوبي
تعداد سه تعاوني به نامهاي درميان، درح و  ،قبل از تفكيك استان خراسان بزرگ

به طوري كه  زيركوه تشكيل و جزء اتحاديه مرزنشينان آن استان و از تعاونيهاي فعال بودند
شركتهاي درميان و زيركوه در دو نوبت به عنوان تعاوني برتر خراسان بزرگ انتخاب و معرفي 

اين تعاونيها خدمات ارزنده اي در زمينه خريد و ساخت ساختمان شركتها، تأسيس .شدند
خريد سهام، تأسيس فروشگاه مصرف و توزيع رايگان كاال و غيره  ،جايگاه عرضه مواد سوختي

  .خود ارائه نمودند ياعضابه 
سيس اداره كل تعاون استان خراسان أپس از تفكيك و تشكيل استان خراسان جنوبي وت

به منظور كمك به مرزنشينان و ايجاد تحول در وضعيت اقتصادي و اجتماعي آنان،  جنوبي،



  115                                                                          ......بررسي نقش تعاونيهاي 

   

ن مناطق مرزي به عضويت در اين تعاونيها افكر تشكيل اين تعاونيها دوباره قوت گرفت و ساكن
كه علي رغم وضعيت نامساعد مالي ناشي از محروميت كلي منطقه،  دند به طوريشتشويق 

به سختي مبالغ حق  ند وتحت تأثير تبليغات مذكور قرار گرفت... زلزله، خشكسالي متوالي و 
سهامدار اين شركتها  ه، شدو به اميد بهره مندي از منافع وعده داده كردند عضويت را تهيه 

  .شدند
و شد تشكيل  ونفر عض 101902تعاوني مرزنشين با جمعيتي بالغ بر  11تعداد  84در سال 
نفر عضو  142740تعاوني و  12تعداد آنها به  ،با تأسيس يك تعاوني ديگر 85سپس در سال 
ن جنوبي را برحسب ضرورت اتحاديه استاني تعاونيهاي مرزنشينان خراسا كهافزايش يافت 

  .تأسيس و راه اندازي نمودند
اغلب اين شركتها در همان سال تأسيس نسبت به تجهيز و راه اندازي دفاتر شركتها 
اقدام و فعاليت خود را شروع كردند و علي رغم نوپا بودن و مشكالت فراوان خصوصاً ضعف 

صادرات كاال سهميه ارزي خويش را جذب و مبادرت به  ،تأسيس بدوبنيه مالي در همان 
نمودند تا بتوانند از محل واردات كاالها جبران اين هزينه ها را كرده و منافعي نيز كسب نمايند 
كه متأسفانه به دليل موانعي كه برسر راه آنها قرار گرفت، نتوانستند واردات داشته باشند و مبالغ 

  . زيادي هم متضرر شدند
  

  فرضيه هاي تحقيق
  :اصلي  ةفرضي

  . دنتوانند  نقش مثبتي داشته باشمناطق مرزي  مي ةتعاونيهاي مرزنشين در توسع .1
  :فرضيات فرعي

خراسان جنوبي رابطه  ةبين گسترش تعاونيهاي مرزنشين و جلوگيري از مهاجرت در منطق .1
  .وجود دارد

  .بين گسترش تعاونيهاي مرزنشين و افزايش رفاه خانواده رابطه وجود دارد .2



  6 شمارهدوره جديد،  –تعاون                                                                        116

  .بين گسترش تعاونيهاي مرزنشين و توسعه منطقه اي رابطه وجود دارد  .3
  

  مباني نظري
  و تعاريف آن  1توسعه

مفهوم توسعه امروزه همپاي زندگي بهترتلقي مي شود و جوامع نسبت به گذشته بيشتراز 
اما  .به طور كلي توسعه به معناي تالش براي بهبود زندگي بشري است .آن منتفع مي گردند

از جمله مفاهيمي است كه بيش از  واي توسعه به مفهوم امروزي آن بيشتر يك مفهوم مقايسه
پديده توسعه . هر موضوع ديگري در نيم قرن اخير مورد بحث محافل مختلف قرار گرفته است

اقتصاد سياسي به يكي از  ةوتوسعه نيافتگي از پايان جنگ جهاني دوم به اين طرف در محدود
  .)1385،51جمعه پور، ( ه استحث بر انگيز تبديل شدمباحث ب

  
  توسعه پايدار انساني 

پايدار انساني بر پايداري در تمام ابعاد اقتصادي، اجتماعي وزيست محيطي  ةدرتوسع 
كيد شده وعقيده بر اين است كه بدون پايداري وايجاد تعادل وتوازن در تمامي ابعاد جامعه أت

در راستاي اين هدف، به توسعه سيستمي نگريسته  .پايدار دست يافت ةنمي توان به يك توسع
مي شود كه عناصر اصلي آن مردم، منابع وسرزمين به شمار مي روند وتركيب اين عناصر 
براساس مشاركت ودر قالب نظام سازماني، اجتماعي وفضايي مناسب به معناي دستيابي به 

  .)1384،50جمعه پور،( توسعه خواهد بود
  

  ايمنطقه ةتوسع

اي پس از جنگ جهاني دوم به عنوان نگرشهايي براي برقراري نظريات توسعه منطقه
عدالت اقتصادي واجتماعي، توزيع بهينه و كاراترمنابع، امكانات، رفاه و ثروت، تخصيص 

                                                            
1.Development 
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و روزبه روز  هاي مطرح بودمجدد منابع، رشد متوازنتر نواحي وكاهش نابرابري هاي منطقه
  .)1384،125كالنتري،( ه استبرنامه ريزان و سياستگذاران توسعه قرار گرفت ه بيشترمورد توج

  :خالصه اينكه درتعريف توسعه با در نظر گرفتن برداشتهاي مختلف از آن بايد گفت كه
  .توسعه مفهومي جامع، چندبعدي، پيچيده وغيرقابل تقسيم است -
هاي جنبهدر نظر داشتنبدونكميهايكيد بر جنبهأوهم كيفي دارد و تهم ابعاد كميتوسعهمفهوم -

  .كيفي و برعكس به مفهوم توسعه نيست
نه تنها رفع فقر و محروميت و ارتقاي سطح مادي  .توسعه داراي ابعاد مادي و معنوي است -

  .زندگي، بلكه فرهنگ و شعور اجتماعي يا كيفيت زندگي را در بر مي گيرد
در تعريف آن بايد به شرايط جامعه مورد نظر توجه داشت؛ به توسعه يك مفهوم ارزشي است و-

  .)1384،54جمعه پور،(عبارت ديگر توسعه را بايد تعريف بومي كرد 
  

  تعاون
در مقابل واژه رقابت  )1858-1771(را اولين بار رابرت اون   co –operationواژه

)competition (اي يافت تا جايي مفهوم مورد نظر وي از اين واژه كاربرد ويژه .به كار گرفت
  .)1،1376، طالب(كه مقوله هايي مثل تعاونگرايي ونهضت تعاوني را نيز در بر گرفت

تعاون به معناي با هم . به كار گرفته اند cooperationرا معادل » تعاون« ةدر فارسي كلم
به . ادوار تاريخي وجود داشته است ةهم در طول ،كار كردن براي انجام يك هدف مشترك

مشاركت طبيعي افراد جامعه به اشكال  وتعاون اقتضاي زندگي اجتماعي بوده  ،عبارت ديگر
  .)منبع همان( مختلف وجود داشته ومحصول رسوم بوده است

اخالقي همياري متقابل براي حل  -احساس غريزي :تعاون عبارت است ازدر كل، 
با اين حال منظور ما از . مين سالمت انفرادي واجتماعيأوسايل رفاه وت مشكالت زندگي وبهبود

فعاليتهاي غريزي پراكنده، ابتدايي واتفاقي وغيرسازماني نيست بلكه احساس مشترك  ،تعاون
ثابت ( اجتماعي قابل توجه باشد –تحول آثار اقتصادي  أمتمركز وسازمان يافته اي است كه منش

  .)1380،11سعيدي،
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  چارچوب مفهومي  و روش تحقيق 
در چارچوب مفهومي مطرح شده براي اين تحقيق بايد اشاره كرد كه اين چارچوب بر 

  .اساس رويكرد سيستمي به تعاونيهاي مرزنشينان ارائه شده است 
سيستمي به عنوان روش شناخت يا جهان بيني در مقابل روش جزئي نگر قرار  رويكرد

اي شناخت هر موضوع يا پديده اي بايد آن را تجزيه كرد و از مي گيرد  كه معتقد است بر
كه در نگرش سيستمي است  در حالي اين . طريق شناخت تك تك اجزا به شناخت كل رسيد

كل  و طريق شناخت اجزا به شناخت كل موضوع نمي توان رسيد عقيده بر اين است كه از
را بايد در كليت خود  له آنئغير از جمع تك تك  اجزاست و براي شناخت هر مس يچيز

  .)1385،141جمعه پور،( مورد توجه قرار داد
سطح توسعه مناطق مرزي در شرق كشور وخراسان  يتعاونيهاي مرزنشينان براي ارتقا

ضمن اينكه  ،جنوبي نياز به يك همگرايي همه جانبه در سطوح  محلي، منطقه اي و ملي دارند
در سطح ملي حمايت از بخش تعاون دربرنامه هاي توسعه وتقويت آن از لحاظ روبنايي و 

قانون اساسي، توجه به صنايع متناسب وكشاورزي تجاري در مناطق  44اجراي اصل  و زيربنايي
مرزي، سياستگذاري و تصويب قوانين مبادالت مرزي متناسب با وضعيت اقتصادي و اجتماعي 

ان، بهره گيري از دانش روز  و تعامل هر چه بهتر با اتحاديه ي بين المللي تعاون براي مرزنشين
آموزش مرزنشينان . دستيابي به آموزه هاي علمي ساير كشورها در باب تعاون نيز ضروري است

ايجاد غرفه هاي مستقل براي مرزنشينان در  سيس تعاونيهاي مرزنشين وأبهينه از ت ةبراي استفاد
منطقه نيز كمك  ةمرزنشين وتعاوني به توسع ةخانواد ه هاي مرزي ضمن رونق اقتصادبازارچ

پديده   تنظيم بازارخود به خود سازوكاربا رونق اقتصادي تعاوني و  از سوي ديگر .خواهد كرد
  مرزنشين براي شركت فعال در تجارت ةخانواد. قاچاق كاال نيز كاهش پيدا خواهد كرد

شتن كااليي متناسب براي صادرات حرفي براي گفتن داشته باشد كه اين المللي بايد با دابين
اي نيز ضمن توجه بيشتر به بخش مهم ميسر نخواهد شد، مگر اينكه درسطح محلي ومنطقه

كاالي . مرزنشينان هم صادركننده و هم توليد كننده باشند ،كشاورزي و صنايع روستايي
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مصرف ونيازخانواده هاي  ةكننده، فرهنگ وذائقمصرف  ةسليقبا وارداتي نيز بايد متناسب 
تبادالت . ساكن مرز  باشد تا براي شركت مرزنشين در فعاليت اقتصادي ايجاد انگيزه نمايد

تجاري دو سوي مرزها مي تواند پابه پاي انسداد فيزيكي مرزها وديگر هزينه هاي امنيتي مناطق 
ن مي تواند مرزهاي آرام، بدون تنشهاي د وحاصل آومرزي مانع از ايجاد ناامني در منطقه ش

  .امنيتي وتوسعه باشد
صورت خواهد گرفت بدين معني كه  swot 1شناسايي اين رويكردها با روش تحليل

ضمن شناسايي نقاط قوت و ضعف دروني و توجه به عوامل دروني، فرصتها و تهديدهاي اين 
تعاونيها نيز به عنوان يك عامل بيروني مورد شناسايي قرار خواهند گرفت و استراتژيهاي مورد 

  .نظر از آن استخراج خواهد شد
 

  جامعه آماري

اي شركتهاي تعاوني مرزنشينان  اين تحقيق در سطح منطقهجامعه آماري مورد نظر 
استان خراسان جنوبي و در سطح محلي  خانوارهاي عضو شركت  تعاوني مرزنشينان درميان 

  .است
ويژگي جامعه مورد مطالعه وحجم  و االت مطرح شده در اين پژوهشؤبر اساس س

به  ؛نمونه آماري استفاده شد روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده براي گزينش ،نمونه
اين ترتيب كه ابتدا حجم نمونه مورد نياز محاسبه گرديد و آنگاه بر اساس نحوه توزيع جامعه 
آماري در گروه هاي مختلف و نحوه توزيع آنها در روستاهاي مرزي وخانوارهاي عضو به 

ري به اين شرايط اعمال گرديده براي گزينش نمونه آما. بندي صورت گفتتناسب تقسيم
شركت تعاونيهاي مرزنشين استان خراسان جنوبي، 12در گروه اول از مجموع  :شرح مي باشد

سيس و تعداد اعضا أشش مورد براساس ميزان دسترسي به مديران، ميزان فعاليت، قدمت ت
گزيك  دو دهستانتوجه به گستردگي جامعه آماري در  با در گروه دوم. انتخاب شدند

                                                            
1.Strengths, Weaknesses,Opportunities, Threats  
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و عدم امكان مراجعه به تمامي اعضا، شرايطي در تعيين نمونه ) روستا 25(  وطبس مسينا
بنابراين خانوارهاي عضو به جاي افراد عضو مدنظر قرار گرفتند و  ،است منظور گرديده

توزيع نمونه آماري نيز با توجه به سهم اعضاي هر شركت تعاوني از كل اعضاي استان از 
دست آمده در طبقات ه جمع كل نمونه آماري ب كه بدين معنادند شنمونه آماري گزينش 

  .مختلف شامل روستاها وخانوارهاي عضو توزيع گرديده است
دليل انتخاب اين تعاوني در خراسان جنوبي عملكرد موفق آن در  استان بوده به 

موفق به اخذ جوايز  صادراتي شده است و از سوي ديگر بررسي  1384طوري كه در سال 
ساير شركتهاي تعاوني از طريق مصاحبه با مديران ديگر شركت تعاونيهاي  و تطابق آن با

  .است صورت گرفتهاستان 
خاتمه 1389آغازشده و در سال   1388مطالعات ميداني اين پژوهش از اواسط سال  
  .يافته است

 2669نفرو تعداد خانوارهاي عضو  12755تعاوني مرزنشينان درميان ي تعداد اعضا
حجم نمونه براساس فرمول كوكران . ريال مي باشدميليارد   2/1 سرمايه اعضا خانوار، ميزان

  .مورد بودند 130نفراز سرپرستان خانوار تعيين شد و پرسشنامه هاي عودت داده شده 140
 جمعيت منطقه مورد مطالعه. شده استتأسيس  1377سال در تعاونياين شود يادآور مي

  .خانوار مي باشد 12936 ر منطقهنفر و تعداد خانوار د 53794 نيز 
رابطه  از براي تعيين حجم نمونه آماري روشهاي متعددي وجود دارد كه در اين تحقيق 

  :به فرمول زير استفاده شده استكوكران 
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هاي  باشند و به استثناي اهالي ساكن در شهرميساكن جامعه آماري در مناطق مرزي 
 30فاصله حداكثر با در نقاط يا اعماق مرزي استان واقع افراد  ،شهرستانهاي مرزي مركز 

  اين افراد كه داراي كارت مبادالت مرزي. كيلومتر از نقطه صفر مرزي را شامل مي گردد
مبادله مرزي نمايند و يا كارت خود را به يكي از  باشند مي توانند به صورت مستقل اقدام به مي

 . سكونت خود كه در آن عضويت دارند، واگذار نمايندشركتهاي تعاوني مرزنشين محل 

  
  نتايج و بحث

 ساكن( به اعضاي تعاوني مرزنشينان درميانمربوط ز آنجا كه بخش اعظم اين پژوهش ا 
به اختصار اين منطقه  جمعيتيويژگيهاي در اينجا به  ،آبادي مي باشد 25دو دهستان و در

  .شودپرداخته مي
 سال ومسكن نفوس عمومي سرشماري نتايج براساس درميان شهرستان جمعيت

نفر  48955نفردر شهر و 4839 ميانكه از اين . )1جدول ( است نفربوده  53794 ،1385
درصد جمعيت شهرستان روستانشين و بقيه شهرنشين  91به عبارتي  ؛درروستا به سر مي برند

  .هستند
  1385استان در سال پارامتر هاي جمعيتي شهرستان ومقايسه آن با .1جدول 

  )درصد(نسبت شهرستان از استان  استان  شهرستان  عنوان

  4/9 572923 53794 جمعيت

  1/9 142394 12936 خانوار

  - 02/4 16/4 بعد خانوار

   9/6 17/9 تراكم جمعيت

  1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن، ،مركز آمار ايران: خذ أم

االت پرسشنامه مشخص شد دو متغير با هم رابطه دارند، بايد ؤبعد از اينكه در تحليل س
در نمونه به همان شدت در جمعيتي كه نمونه از آن گرفته شده نيز  مشاهده شدهديد رابطه 
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  ةبه عبارت ديگر بايد ديد مي توان نتايج حاصل از نمونه را با اطمينان  به جامع. وجود دارد يا نه
 .خيرمورد نظرتعميم داد يا 

فرضيات اين تحقيق بايد گفت با توجه به اينكه تعاوني مرزنشينان در طي سه مورد ر د
اما جهت رابطه در كليه فرضيات با توجه به  ،سال اخير فعاليت تجاري بسيار محدودي داشته

در اينجا منظور از . ها همواره مثبت بوده استبررسي انجام شده در جمع آوري داده
االت ؤاين فرضيات به كمك س. د تعاونيهاي مرزنشين در منطقه استفعاليت مجد ،ثيرگذاريأت

فرضيه اول تاسوم به . مختلف در دو پرسشنامه اعضا ومديران مورد آزمون قرار گرفته اند
  .بي كندال مورد آزمون قرار گرفتند -او -كمك آزمون ضريب همبستگي تا

مرزنشين با جلوگيري از در فرضيه هاي اول و دوم رابطه بين گسترش تعاونيهاي 
فرضيه سوم رابطه بين گسترش و در  مهاجرت و رفاه خانواده مورد بررسي قرار گرفت

گسترش (سطح مقياس متغير وابسته . شداي بررسي تعاونيهاي مرزنشين با توسعه منطقه
همچنين سطح . مي باشد) اي مربوطه با تجميع سواالت رتبه(اي  فاصله) تعاونيهاي مرزنشين

لذا است؛ ) اي مربوطه االت رتبهؤبا تجميع س(اي  فاصله) ايتوسعه منطقه(قياس متغير مستقل م
  .آزمون مورد استفاده در اين فرضيه ضريب همبستگي پيرسون  مي باشد

  لوگيري از مهاجرت در منطقه رابطهـن و جـرزنشيـهاي مـاونيـرش تعـن گستـبي: ه اولـرضيـف

  .وجود دارد

افزايش جمعيت همه عواملي هستند كه  و متوالي، كمبود درآمد و شغلخشكساليهاي 
در منطقه موجب گسترش مهاجرت از شهرستان درميان به مركز استان ويا كالن شهرهايي 

فعاليت مداوم تعاوني مي تواند به عنوان درآمدي جانبي براي  .نداچون مشهد وتهران شده
براي اثبات فرضيه اول از . شينان محسوب شوديك عامل براي اسكان دائمي مرزن و ساكنان

با توجه . در نظر گرفته شد 95/0طح اطمينان بي كندال استفاده و س -او -آزمون همبستگي تا
 ،كمتر است 05/0است و اين ميزان از  00/0به اينكه سطح معناداري در اين آزمون برابر 

ود رابطه بين گسترش تعاونيهاي مرزنشين با پيشگيري از مهاجرت نبمبني بر  H 0بنابراين فرض
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توان لذا مي .ييد مي شودأپس فرضيه فوق ت ،رد كرد H 1در منطقه را مي توان به نفع فرض
بين گسترش تعاونيهاي مرزنشين و جلوگيري از مهاجرت در منطقه رابطه وجود دارد و گفت 

بدين  ،مستقيم و در حد متوسطي است) 62/0(ل اين رابطه با توجه به ضريب همبستگي كندا
   .معنا كه با گسترش تعاونيهاي مرزنشين، مهاجرت در منطقه كاهش خواهد يافت

  .بين گسترش تعاونيهاي مرزنشين و افزايش رفاه خانواده رابطه وجود دارد: فرضيه دوم

كه است بعد اقتصادي ودرآمدي رفاه خانوار واثري  ،در اين فرضيه منظور از رفاه بيشتر
  . مبادالت تعاوني بر آن دارد

بي كندال استفاده و سطح  -او -براي اثبات فرضيه دوم از آزمون همبستگي تا     
   01/0با توجه به اينكه سطح معناداري در اين آزمون برابر . در نظر گرفته شد 95/0ينان اطم
ود رابطه بين گسترش نبمبني بر H 0بنابراين فرض ،كمتر است 05/0و اين ميزان از باشد مي

پس  ،رد كرد H 1تعاونيهاي مرزنشين با افزايش رفاه اقتصادي خانوار را  مي توان به نفع فرض
توان گفت بين گسترش تعاونيهاي مرزنشين و افزايش رفاه ميلذا  .ييد مي شودأفرضيه فوق ت

) 35/0(رد و اين رابطه با توجه به ضريب همبستگي كندال خانواده در منطقه رابطه وجود دا
بدين معنا كه با گسترش تعاونيهاي مرزنشين، رفاه خانواده نيز  ،پاييني استحد مستقيم و در 

  . افزايش خواهد يافت
  .بين گسترش تعاونيهاي مرزنشين و توسعه منطقه اي رابطه وجود دارد :فرضيه سوم

 95/0اطمينان  و سطح ز آزمون همبستگي پيرسون استفادهبراي اثبات فرضيه سوم ا    
و اين ميزان از  00/0با توجه به اينكه سطح معناداري در اين آزمون برابر . در نظر گرفته شد

ود رابطه بين گسترش تعاونيهاي مرزنشين  با نبمبني بر  H 0در نتيجه  فرض ،كمتر است 05/0
  ييدأپس فرضيه فوق ت ،رد كرد 1Hفع فرضمنطقه اي را مي توان به ن ةافزايش توسع

منجر به افزايش كيفيت  كه انتخاب شدندلفه هايي ؤم ،ايمنطقه ةبراي سنجش توسع. شودمي
رفاه اقتصادي خانوار، اشتغال، امنيت : ها شامللفهؤاين م .زندگي در يك منطقه مي شوند
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كاالمي باشند كه فقدان يا اقتصادي واجتماعي، پيشگيري از مهاجرت، پيشگيري از قاچاق 
بنابراين مي توان گفت بين . يك منطقه اثر گذار است ةوجود هر يك به نحوي بر توسع

گسترش تعاونيهاي مرزنشين و توسعه منطقه رابطه وجود دارد و اين رابطه با توجه به ضريب 
اي مرزنشين، مستقيم و بسيار باالست بدين معنا كه با گسترش تعاونيه) 99/0(همبستگي پيرسون 

  .منطقه توسعه پيدا خواهد كرد
  

  و نتيجه گيري تحليل نتايج تحقيق

 تحديد حدود موضوعات تحقيق

اولين گام در اين تحقيق تعريف وتحليل موضوع مورد بررسي و مشخص نمودن 
 بدين ترتيب كه تعاريف دو موضوع مهم تحقيق يعني توسعه و. ه استموضوعات تحقيق بود

مرزي  ةانجام تحقيق شامل مشخص كردن يك تعاوني در منطق ةو محدودامنيت بيان شدند 
نيز   فعاليت، تعداد اعضا وسرمايه گذاري  آنها ةخراسان جنوبي وشهرستان درميان، نوع و حوز

  .مشخص شد
 )تعيين اهداف ومقاصد(موريت وچشم انداز أبيانيه م

موريت به أبيانيه م. گام بعدي روشن نمودن مسير منتهي به وضعيت آينده مطلوب است
  طور كلي مقصد شاخصهاي اساسي ماندگار يك منطقه ونقش آن را در جامعه تعريف

  . كندمي
  :شودگونه تعريف مي چشم انداز  شركتهاي تعاوني مرزنشينان براي اين منطقه اين

صادي، ـق اقتـن رونـد ضمـايـوبي بـان جنـراسـان  در خـرزنشينـاوني مـهاي تعـركتـش«
  ».پايدار در شرق كشور باشند ةامنيت و توسع ةكنند تأمين
  :شودمي اين گونه بيانحاضر موريت وتعيين اهداف كالن براي منطقه در تحقيق أبيانيه م
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شناسايي پتانسيلهاي موجود شركتهاي تعاوني مرزنشين استان و جايگاه بخش تعاون -

  ؛در منطقه

استان ونقش آن در توسعه وامنيت منطقه شناسايي عملكرد شركتهاي تعاوني مرزنشين -

  ؛با استفاده از روشهاي مختلف جمع آوري اطالعات

برتريهاي رقابتي آن در ايجاد  تعيين وجوه تمايز شركتهاي تعاوني مرزنشين استان  و -

   ؛اشتغال

ترسيم آينده و مالحظات استراتژيك براي شركتهاي تعاوني مرزنشين استان در -

  .از سرگيري فعاليتهاي تجاري اين شركتهاسالهاي آتي ولزوم 

 )تحليل محيط داخلي ومحيط خارجي( swotتحليل 

در اين مرحله ضمن شناسايي نقاط قوت وضعف، فرصتها وچالشها نيزدر رابطه با 

  .موضوع مورد مطالعه ومنطقه مورد مطالعه شناسايي مي شوند

   1تحليل دروني  

ضعف و قوت پديده در ارتباط با وضعيت و تحليل  شرايط دروني به شناسايي نقاط 

در اين بخش به ويژگي هاي دروني تعاونيهاي . )2جدول ( انجامدماهيت خود پديده مي

  .مرزنشين پرداخته شده است
  

   

                                                            
1. Internal Analysis  
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  خالصه نقاط قوت وضعف.2جدول 

  )S( قوت  )W(ضعف هافرضيه

مهاجرت
در فعاليت تعاوني  آنهاضعف مديران وسليقه اي برخورد كردن  -  

  ومبادالت اندك
  پايين مرزنشينان براي مبادالت مرزي ةسهمي  -

افزايش مبادالت تعاوني ورونق اقتصادي آن به  -
كسب درآمدهاي جانبي در كنار ساير فعاليتهاي 

اقتصادي منطقه كمك كرده و مانع ازتخليه مناطق 
  .مرزي شرق كشور خواهد شد

رفاه خانوار
  

شركتهاي تعاوني افرادي كم درآمد و ثابت درآمد  ياكثر اعضا -
به همين علت سرمايه اوليه تشكيل شركتهاي تعاوني مرزنشينان . هستند

 .استه متناسب با موضوع فعاليت آنها تعيين و محاسبه نشد

مديران تعاوني نسبت به صدور برگه سهام براي اعضاي خود اقدام  -
  .دناليت را از مرزنشين مي گيرننموده و گاهي اوقات دلگرمي ادامه فع

سابقه عملكرد مطلوب و فعاليتهاي چشمگير  -
تعاونيهاي مرزنشينان در شرايط مساعد كاري و 

  خدمات در كسب رفاه خانواده هاي عضو
  .اثر گذار بوده اند

تعاوني مرزنشينان در افزايش  ،طبق نتايج تحقيق -
  .درآمد خانوار اثرگذار بوده است

تهيه و تدارك انواع كاالهاي مجاز مصرفي  -
اهالي مرزنشين و افزايش كيفيت زندگي در 

  .نواحي مرزي

توسعه منطقه اي
  

ت مديره برخي ئي كافي هييفقدان آموزشهاي تخصصي و عدم آشنا -
  قوانين و مقررات مبادالت مرزي اتعاونيها ب

عدم استفاده بموقع از دستاوردهاي علمي و استفاده از وحدت رويه در  -
انجام امور مبادالت مرزي و در واقع عملكرد پراكنده و غير منسجم  

  مديران 
فقدان آمار و اطالعات صحيح و دقيق و بهينه از عملكرد صادراتي و  -

  وارداتي و اداري و مالي در تعاوني 
نه در برخي از شركتها بدون ع عمومي ساالموقع مجامببرگزار نشدن  -

  توجه به اساسنامه
  عدم بهره مندي از منافع تشكلهاي تعاوني و ناآگاهي از اصول تعاوني -
  عدم اطالع و آگاهي از اصول فني جديد و فعاليت به روشهاي سنتي -
ت مديره اتحاديه ها براي يك دوره ئمحدوديت عضويت افراد در هي -

  متوالي
  همكاري دستگاههاي دولتي در رفع مشكالتعدم  -
اعضا ي اهاعمال نشدن برنامه ريزي از پايين به باال و لحاظ نشدن نظر -

  در قوانين
  

ساختار تعاونيها از نظر بعد تشكيالتي اين توان   -
وجود  را دارد كه در يك منطقه با توجه به
محلي ومنطقه  ةامكانات ومنابع انساني ومادي بالقو

به صورت چند منظوره عمل ، اطق مرزياي در من
   . نمايد

ساكنان مناطق  همجمعيت بسيار باال و موجود  -
مرزي و زمينه مساعد ايجاد تشكلهاي تعاوني قوي 

پايدار  ةهمين جمعيت در توسع ةو فراگيربه پشتوان
  منطقه

  هاي تحقيقيافته: خذأم
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  1تحليل بيروني 

 درتجزيه و تحليل محيط بيروني مي تواند پاره اي از قابليتهاي بيروني ومزاياي محيط 
  .و آنها را فرصت به حساب آورد زدپيشرفت سيستم  را نمايان سا

تحليل شرايط بيروني يا محيطي به شناسايي فرصتها و تهديدهايي مي انجامد كه معموالً 
 هو سرانجام اين دو  تحليل در كنار هم ب) 3جدول (خارج از كنترل مديريت پديده است 

  .آورنددست ميه مي انجامد كه سودمندترين انتخابها را از آن ب  swotماتريس تحليلي 
  خالصه فرصتها وتهديدها.3جدول 

هاي فرضيه
  تحقيق

  o)(فرصت  )t(تهديدها

مهاجرت
  غير رسمي در شهرها توسط مهاجران هايگاهايجاد سكونت -  

  بعد باالي خانوار ومكفي نبودن درآمد در منطقه براي زندگي -
  خالي شدن منطقه از نيروي فعال ومخاطرات امنيتي -

 ةهاي الزم به بهانايجاد زير ساخت -
  فعاليتهاي تعاوني در منطقه

كار ودرآمد عاملي براي اسكان  -
  در مرزها  دائمي

رفاه خانوار
  نيدريافت ماليات از فعاليتهاي تعاو -  
  اخذ مابه التفاوت از برخي از كاالها از جمله برنج  -
مقررات مربوط به محدوديت تعداد اعضاي خانواده عضو -

 يتعاون

عاملي در افزايش رفاه خانواده  -
  گذاري مجدد در تعاونيسر مايه تحقق

 گرتوزيع كاالهاي سازمانهاي حمايت -
  از مرزنشينان توسط شركت

توسعة منطقه
اي

 

  فقدان آموزش براي سطوح مختلف فعاالن تعاونيها -
راه، : هاي الزم توسعه در منطقه از قبيلكمبود زير ساخت -

  گمرك و راه آهن
قواعد ومقررات دست وپاگير براي فعاليتهاي مرزنشينان در  -

  بخشهاي مختلف
موازي كاري بسياري از سازمانهاي دولتي در فعاليتهاي  -

هاي گمرك، بازرگاني، بازارچه: نداقتصادي مرزنشينان مان
  ....مرزي و

  افزايش درآمدهاي استاني و -
  اي و تحقق عدالت سرزمينيمنطقه

كاهش مهاجرت به شهرها و  -
  مشكالت اجتماعي و اقتصادي

  شهر نشيني
پايداري توسعه در منطقه و حفظ   -

  زيست محيطي ةپتانسيلهاي پاي
ايجاد امنيت پايدار منطقه اي با  -

ونت دائم مرزنشينان در مرزهاي سك
  توسعه يافته

  هاي تحقيقيافته: خذأم

                                                            
1. External Analysis 
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  swotماتريس تحليلي

در مرحله بعد، با توجه به نوع واكنش و تعامل هر عامل داخلي وخارجي مي توان 
يا (ماتريس منطقه  ،بنابراين. ماتريسي را ترسيم كرد كه داراي چهار نوع استراتژي متفاوت است

بايد بتواند قوتها وفرصتهاي موجود را حفظ نموده ونقاط ضعف ) هر موضوع مورد تحليل
وتهديدها را حذف و تبديل به نقاط قوت و فرصت نمايد ويا حداقل اينكه براي كاهش 

  .ثيرات مخرب يا منفي آنها بر سازمان دامنه اين عوامل كاهش يابدأت
  :تندازعبار ي يادشدهاستراتژيها

  :s-oاستراتژيهاي) الف 
شود ه ميدادر اين استراتژي برتريهاي رقابتي بخش تعاون نسبت به ساير بخشها نشان  د

  :شامل موارد زير است اين استراتژي. دگردو به عنوان استراتژي تهاجم از آن ياد مي 
  ؛پايدار ةزمينه سازي براي فعاليت  شركتهاي تعاوني مرزنشينان در جهت تحقق توسع -
  ؛وتوسعه صادرات غير نفتي همسايهشناسايي نيازهاي ساكنان مرزهاي كشور  -
ايجاد شرايط الزم براي اسكان مرزنشينان در جهت ماندگاري جمعيت در منطقه و تحقق  -

  ؛امنيت پايدار درمرزهاي شرقي
وجود براي فراهم كردن شرايط براي استفاده از نيروي كار فعال در منطقه وپتانسيلهاي م  -
  .مين رفاه خانواده هاي مرزنشينانأت

 :w-oاستراتژيهاي ) ب

در اين استراتژيها .دنبه عنوان استراتژيهاي بازنگري شناخته مي شو w-oاستراتژيهاي 
پيشنهادات وراهكارهاي اجرايي در شركتهاي تعاوني مرزنشينان در جهت رفع نقاط ضعف از 

ويژه از طريق تخصيص مجدد منابع در شركت صورت ه طريق بهره برداري بهينه از فرصتها، ب
  :اين استراتژيها شامل موارد زير مي شوند. گيردمي

واردات كاالهاي مرزنشينان با كمك نظر خود آنها و  بازنگري در مقررات صادرات و -
  ؛تدوين  چارچوب مناسب براي ادامه فعاليت آنها
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ريق وزارت تعاون وهمكاري بين بخشي براي بازنگري در مقررات مربوط به  تعاونيها از ط -
  .فعاليت بهتر شركتها

 :s-t استراتژيهاي) ج

در اين . انداين استراتژيها به عنوان استراتژيهاي تنوع مورد شناسايي قرار گرفته
مين نيازهاي الزم در جهت مقابله با تهديدات فراروي منطقه ، مهمترين بخش أاستراتژيها ت

  :كه شامل موارد زير است به خود اختصاص داده است منطقه را ياهپيشنهاد
 ةتنوع بخشي به فعاليتهاي تعاوني از تك منظوره به چند منظوره وتغيير نوع فعاليت براي توسع -

  ؛منطقه
  .تعاونيها وايجاد غرفه در بازارچه هاي مرزي براي اين تعاونيها ةتوسع -
 :w-tاستراتژيهاي ) د

ضمن  ،راهكارهاي اجراييارائه تا با  نداستراتژي تدافعي برآناين استراتژيها تحت عنوان 
  :و عبارتند از به حداقل رساندن نقاط ضعف از تهديدهاي برون سازماني نيز اجتناب نمايد

  ؛آموزش مديران تعاونيها براي فعاليت بهتر وتخصص گرايي در تعاونيها -
ي مشكالت مرزنشينان و تبادل برگزاري سمينارها و انجام كارهاي پژوهشي براي شناساي -

  ؛تجربيات مديران
تدوين سند آمايش بخش تعاون و لحاظ شدن حسابهاي آن در حسابهاي منطقه اي در جهت  -

  .قانون اساسي 44اجراي اصل 
 راهبردها واهداف و هاي استراتژيكتدوين برنامه ،اولويت بندي سناريوها

چهار  ،وتحليل فرضيات تحقيق swotبا توجه به سناريوهاي مختلف در ماتريس تحليلي ) الف
  .هدف استراتژيك زير براي تعاونيهاي مرزنشين خراسان جنوبي مفروض است

بازنگري در مقررات صادرات و واردات كاالهاي مرزنشينان با كمك نظر خود آنها -
  ؛شركت وتدوين  چارچوب مناسب براي ادامه فعاليت
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بخشهاي كشاورزي و صنعت، به  ةن وتوسعاسازي براي اسكان مرزنشيظرفيت -
 ؛مين شغل مورد نياز نيرو هاي فعالأخصوص صنايع دستي بومي منطقه براي ت

دن حسابهاي آن در حسابهاي منطقه اي كرتدوين سند آمايش بخش تعاون و لحاظ  - 
 ؛براي اعضا قانون اساسي و آموزش الزم 44در جهت اجراي اصل 

فراهم كردن شرايط براي استفاده از نيروي كار فعال در منطقه و پتانسيلهاي موجود  -
 .مين رفاه خانوارهاي مرزنشينأبراي ت

بيان  زيرراهبردهاي مورد نظر اين تعاونيها در خراسان جنوبي بر اساس نتايج تحقيق به شرح ) ب
  :مي شود

گرايي براي مديران تعاوني در جهت تخصصكاربردي و آموزشعلميدانشگاهسيسأت-
  ؛در بخش مديريت تعاوني

تدوين آيين نامه مبادالت مرزي توسط مرزنشينان ومشاركت آنها در برنامه هاي    -
  ؛منطقه ةتوسع

  .ايجاد مشاغل در منطقه به منظور گسترش فعاليتهاي شركت تعاوني -
راهبردها مي توان اهداف زير را براي شركت با نگاهي دوباره به برنامه هاي استراتژيك و ) ج

  :تعاوني مرزنشينان دراستان خراسان جنوبي متصور شد
  ؛به كار گيري نيروهاي جوان وخالق در بخش مديريت تعاوني -
اشتغال زايي در ديگر بخشهاي تعاوني استان به منظور تقويت شركتهاي تعاوني -
  ؛مرزنشينان
 ؛فعاليتهاي اقتصادي در نواحي مرزي و افزايش رفاه خانواده هاي مرزنشين ةتوسع-

  .خانواده ها به همراه تمامي اعضاشان در تعاوني ةتسهيل شرايط براي عضويت هم-
  ا و راهكارهايي براي فعاليت بهتر شركتهاي تعاوني مرزنشينانهپيشنهاد

مورد نياز و مصرفي شخصي  د و فقط چندقلم كاالي اساسيواز تعدد اقالم كاسته ش -
  .ن مربوطه درخواست گرددمرزنشينان از مسئوال
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ن شهرستانهاي مرزي به استثناي ساكنين شهرهاي مركز هر استان مشمول اكليه ساكن-
  .برخورداري از امتيازات مبادالت مرزي گردند

آن  قوانين و مقررات متناسب با هر منطقه وبا توجه به كشور همسايه ونوع روابط با -
  . بين المللي تصويب شود ةكشور در عرص

تعاون در پرداخت تسهيالت به تعاونيهاي  ةجلب موافقت بانكها و صندوق توسع -
مرزنشينان و تأمين سرمايه در گردش از طريق اعطاي تسهيالت كافي و اختصاص يارانه مناسب 

و قبول ) سند ملكي .2 و كاركرد حساب و ميانگين .1(با مراعات دو مشكل فعلي مرزنشينان 
  ؛سفته تضمين از مديران تعاونيها

هاي مربوط به مرزنشينان از ها و برنامه ريزيضروري است تا در كليه تصميم گيري -
حتي نماينده مرزنشينان به . ن تعاونيهاي مرزنشينان استفاده شوداكارشناسي متخصص هايديدگاه

  .كنددر جلسات حضور پيدا  ،عنوان عضو اصلي صاحب رأي
آموزشي ويژه مديران ،  -وزارت تعاون در پيش بيني و برگزاري دوره هاي كاربردي -

بومي هر  بازرسان ، كاركنان اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني مرزنشينان با بهره گيري از امكانات
  .استان و اتحاديه هاي استاني عملي نمايد

  ؛ش الزم براي مديرانتعاون در دانشگاه علمي كاربردي و آموز ةسيس رشتأت -
كمك در جهت هدايت و حمايت مرزنشينان به ايجاد مراكز توليدي صنعتي و  -

  ؛درآمدزا از جمله صنايع كوچك زود بازده وصنايع دستي
  ؛اجازه صادرات و واردات از تمام گمركات كشور -
اجازه صادرات فرش دستباف، پسته، زعفران و ساير محصوالت منطقه از طريق  -

  ؛تعاونيهاي مرزنشين
 2هر يك دالر صادرات  يبه ازا(برابر 2افزايش نسبت واردات به صادرات به حداقل  -

در استانهاي خاص از جمله خراسان جنوبي كه فاقد .) دالر اجازه واردات داشته باشند
  .زيرساخت هاي الزم است



  6 شمارهدوره جديد،  –تعاون                                                                        132

سال بيشتر و در صورت عدم  مهلت واردات كاالهاي سهميه اي مرزنشينان از يك -
  .موافقت در واردات قابل تمديد باشد

رات و واردات در رابطه با مرزنشينان و پرداخت قانون مقررات صاد 17مفاد ماده  -
 .جوايز صادراتي به مرزنشينان مراعات گردد

هاي شركتهاي تعاوني اتحاديه سراسري تعاونيهاي مرزنشينان ايران و اتحاديه -
مرزنشينان استانها بر عملكرد و مجامع عمومي شركتهاي تعاوني هفده استان مرزي نظارت و 

براي بهبود امور تعاونيها به ادارات تعاون و ادارات كل تعاون استانها  ،نتايج را حسب مورد
  .اعالم نمايند

شركتهاي تعاوني مرزنشينان از محل درآمدهاي حاصله در احداث فروشگاههاي  -
سرمايه گذاري و مشاركت در طرحهاي توليدي و خدماتي  نيزعرضه كاالهاي مصرفي، انبار و 

  .ز مجامع عمومي عادي اقدام نمايندمورد نياز مناطق خود با مجو
وزارت تعاون و واحدهاي تابعه در جهت شفاف سازي فعاليتهاي مبادالتي شركتهاي  -

مكانيزه شدن سيستم يكپارچه و هماهنگ راستاي در  و تعاوني مرزنشينان هفده استان مرزي
اوره اي و مالي و امور مرتبط با صادرات و واردات، با بهره گيري از خدمات مش -اداري

 ،سسات مالي مورد تأييد سازمان حسابرسي و انجمن حسابداران خبره و مستقل ايرانؤطراحي م
  .تالشي عملي و اساسي انجام دهد

هاي بازرگاني، كشور، صنايع و معادن و وزارت تعاون در جلب همكاري وزارتخانه -
كتهاي تعاوني آنها گمركات كشور براي ايجاد تسهيالت مناسب ويژه اهالي مرزنشين و شر

  . اقدام جدي به عمل آورد
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