تعاون ،توليد ملي و كاالي ايراني
تحلیل و بررسی بررسی نقش و جایگاه الگوی بین المللی تعاون و نظام کسب وکارهای تعاونی
در حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی
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چکیده
بخش تعاون  ،به عنوان بخش مردمی اقتصاد و یکی از با اهميت ترین بخش هایی است که می تواند تحقق شعار سالجاری را
امکان پذیر نماید سوابق نشان می دهد بخش تعاون نقش قابل توجهی در ایجاد کار  ،اشتغال و حمایت از کاالی ایرانی داشته
است .البته این بدان معنی نيست که هر کاالی ایرانی با هر کيفيتی مورد استفاده قرار گيرد ،بلکه توليدکنندگان باید به دنبال کيفی
سازی محصوالت خود باشند .توليدکنندگان با بهينه کردن توليد و ارائه محصول با قيمت مناسب وکيفيت مطلوب می توانند
تحقق شعار امسال را تسهيل کنند.
از جمله دالیل خرید کاالی خارجی تمایل به کيفيت بهتر است ومصرف کننده انتظار الزم را از کيفيت وضمانت کاالی داخلی
ندارد این در حالی است که بخش تعاون در بسياری از حوزه های کاالیی وخدمات می تواند حرف اول را بزندزیرا مصرف کننده
خود می تواند توليد کننده یا عضو آن شرکت باشد با حمایت از این بخش می توان با توجه به ظرفيت های بخش تعاون شعار
امسال را عملياتی کنيم .برای تأمين استقالل اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان در
جریان رشد با حفظ آزادگی ،نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی استوار گردیده
است .همچنين از  5بند سياستهای کلی اصل  ،44بند (ب) با  11جزء تحت عنوان «سياست های کلی بخش تعاونی»به طور
اختصاصی به توسعه بخش تعاونی پرداخته است؛ ضمن اینکه در بندهای(الف)(،ج) و(د) توجه ویژهای به بخش تعاونی صورت
گرفته است .همچنين تعاون در برنامه های توسعه ایی کشور نيز مورد بحث و توجه قرار گرفته است و بر همين اساس سند توسعه
بخش تعاون کشور نيز تهيه گردیده است.
مصرف کاالی ایرانی سبب افزایش توليد و اشتغال و متعاقب آن کاهش وابستگی اقتصادی کشور و رسيدن به هدف نهایی گفتمان
اقتصاد مقاومتی خواهد شد .حمایت از کاالی ایرانی مستلزم مولفهها و پيششرطهایی است ،در مرحله نخست باید نسبت به
هویت ایرانی خودمان باور ذهنی و تعصب داشته باشيم ،سپس باید با اصالح الگوی مصرف و اصالح سبک زندگی یک عزم ملی
در جهت مصرف کاالی داخلی در کشور شکل گيرد که خود مردم میتوانند بيشترین نقش را در این زمينه ،ایفا کنند .یکی دیگر از
اهداف مهم سياستهای اقتصاد مقاومتی افزایش درجه تابآوری اقتصاد داخلی در مقابل تکانههای خارجی است .ماهيت بخش
تعاون به گونهای است که با استفاده از سرمایههای خرد شکل میگيرد و بر اساس عموم تئوریهای اقتصادی مدرن موجود،
تجميع سرمایه از طریق جذب سرمایههای خرد دارای بيشترین ميزان درجه مقاومت در مقابل تکانههای اقتصادی است .بر این
اساس رابطه ميان توسعه بخش تعاون و تحقق سياستهای اقتصاد مقاومتی را میتوان یک رابطه مستقيم ارزیابی کرد .در
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تعاون ،توليد ملي و كاالي ايراني
سياستهای اقتصاد مقاومتی ،بر مقاوم بودن اقتصاد ،حمایت از توليد ،مردمیکردن اقتصاد ،مدیریت مصرف و فعاليتهای دانش
بنيان تاکيد شده و تعاونیها به عنوان بنگاههای اقتصادی مردمنهاد که با سرمایه مردمی ،برای مردم و با مدیریت مردم فعاليت
میکنند نقش مهم و موثری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارند.

واژگان کلیدی :تعاون ،توليد ملی ،کاالی ایرانی ،اقتصاد مقاومتی

مقدمه
بررسی اندیشههای راهبردی رهبران بزرگ ،یکی از ارزشمندترین فرصتهایی است که برای شناخت مسير و
حرکت یک جامعه باید به درستی صورت پذیرد .بسط و روشن کردن ابعاد این اندیشهها ،استخراج الگوها از
دل بيانات و طراحی راهکارهایی به عنوان دستورالعمل های اجرایی این الگوها ،همگی از نتایج شناخت درست

اندیشههای راهبردی رهبران بزرگ است.همزمان با تحویل سال نو یکی از مباحث مهم و مبتال به جامعه در یک
چارچوب کلی و هدفمند از زبان رهبر معظم انقالب اسالمی طرح شد که میبایست آن را در یک مسير و

مکمل توسعهی اقتصادی و دستيابی به اهداف چشم انداز قلمداد کرد .محور پيام نوروزی امسال ایشان "توليد
داخلی" با همراهی دو محور ملت و دولت است که با شعار حمایت از کار و سرمایهی ایرانی بر اساس یک
برنامه ریزی درست ،عامل پيشبرد این هدف تعيين و سهم و نقش مردم یعنی مصرف توليدات داخلی مهم تر و

پر رنگتر ترسيم شد .شرایط متعارضی را که کشور ما طی چند دهه گذشته از نظر اهداف در یک طرف و
عملکرد در طرف دیگر در زمينه توليد و تجارت پشت سر گذاشته ،سواالت زیادی را در زمينه کارایی سياست
های اتخاذ شده در این زمينه به وجود می آورد که داشتن پاسخ قابل قبول برای آنها می تواند به عنوان چراغ

راهنما برای تصحيح رویکردها در آینده مورد استفاده قرار گيرد.

حمایت از کاالی ایرانی بخش ابتدایی و در عين حال ،مهمترین بخش از یک زنجيرهی راهبردیِ مهم است که
میتواند به حل جدی مشکالت اقتصادی – اجتماعی کشور کمک کند .توضيح آنکه حمایت از کاالی ایرانی
سبب رونق توليد داخلی میشود و این امر نيز به نوبهی خود ،باعث افزایش اشتغال شده و بخشی از مشکل

بيکاری را حل میکند که این نيز به نوبهی خود میتواند در کاهش و حل مسائلی چون آسيبهای اجتماعی

مفيد باشد .امروزه خانوارها اموری مثل پخت و پز و تربيت فرزندان را به خارج از خانه واگذار کردهاند.
بررسی سبک زندگی و مصرفگرایی در ایران ،نشان میدهد خانوادهها عموما از نظر مادی و معنوی به نفع خود

و منافع ملی عمل نمیکنند .بد مصرف کردن ،بیطرفی نسبت به مصارف داخلی ،سبب ورود کاالهای خارجی
به داخل شده و توليد داخلی و اشتغال را با خطر مواجه کرده است .زندگی کردن با درآمد آینده نشانه رقابت
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ناسالم در مصرف در بين خانوادههاست .زیرا خانوادهها بدون توجه به ميزان درآمد و پایگاه اقتصادی خود با

سایر خانوادهها رقابت میکنند .از سوی دیگر وضعيت توليد ملی کشورمان با توجه به آمار و ارقام طی چهار
دهه گذشته در مجموع روند مثبتی را طی کرده است ،هر چند در سالهایی با توقف یا عقبگرد روبرو بوده
است و ميانگين رشد ،در حد مطلوب نيست .در این ميان سياست نظام و بخصوص امام و رهبری تقویت

خودباوری ملی و ارج نهادن به کار و سرمایه ایرانی بوده است اما فرهنگ عمومی مردم در این موضوع در حد

انتظار تغيير نکرده است.

رشد اقتصادی ،فقرزدایی ،اشتغال مولد ،یکپارچگی اجتماعی ،تقویت کارآفرینی و مدیریت ،تمرکز سرمایههای
کوچک در قالب سرمایههای متوسط و کالن؛ اینها تنها بخشی از اهداف شکلگيری بخش تعاون است که در
قوانين مربوط به شکلگيری این بخش مورد تاکيد قرار گرفته است .اقتصاد ایران به هر کدام از مولفههای

پيشگفته به شدت نيازمند است و به باور بسياری از کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی

که میتواند در اقتصادی بامختصات ایران ،نقش آفرینی کند ،بخش تعاون است .به دالیل مختلف ،بخش

خصوصی قوی در اقتصاد ایران هيچگاه شکل نگرفته است و وابستگی به نفت در طول تاریخ اقتصادی ایران
باعث شده بخش خصوصی هم کم کم به سمت استفاده از رانتهای اقتصادی مربوط به اقتصادهای تک

محصولی متمایل شود .از سوی دیگر بر هيچ اقتصاددان و ناظر اقتصادی پوشيده نيست که اقتصاد دولتی

نمیتواند اهداف متعالی اقتصادی را محقق سازد .اقتصاد دولتی در واقع یک تجربه شکست خورده از اداره
اقتصادی کشورهاست.در علم جدید اقتصاد هر پدیده و نهادی که بتواند با جذب سرمایههای خرد ،تشکيل

هلدینگهای باسرمایه متوسط و کالن بدهد ،باید به شدت تقویت شود .از این منظر است که بخش تعاون در
ایران از آنجایی که کارآیی انجام چنين فرآیندی را دارد و تجربيات گذشته هم نشان داده مردم به این بخش
اعتماد دارند ،باید به شدت مورد حمایت قرار گيرند .براساس قوانين کشور ،سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران

باید به  55درصد برسد ،اما در حالحاضر این بخش با دستیابی به این سهم فاصله زیادی دارد .نياز کشور به
اشتغالزایی مولد ،توليد محصول با کيفيت همراه با بازارسازی و سوق دادن فعاليتهای توليدی به سوی مردم

نهاد شدن ،ضرورت توجه به توسعه بخش تعاون را دو چندان کرده
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اهداف طرح
هدف از پيشنهاد طرح ملی «تعاون ،توليد ملی و کاالی ایرانی» عالوه بر گام نهادن در مسير اجرای شعار امسال
که به فرموده مقام معظم رهبری ،سال حمایت از کاالی ایرانی اعالم شده است؛ نقش تاثيرگذار تعاون در

حمایت از کاالی ایرانی و توليد ملی است.آنچه که در ساليان اخير مورد توجه و تأکيد ایشان و سياستگذاران و
کارشناسان خبره قرار گرفته ،لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی و توليد ملی است.اقتصاد مقاومتی در پی کاهش
تصدی گری دولتی است امّا به دليل اهداف واالی انسانی به هيچ وجه به دنبال سودجویی فردی ،استثمار انسان

ها و تخریب محيط زیست نيست .آنچه بستر مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم می سازد ،بخش دوم

اقتصاد کشور ،یعنی حوزة تعاون است.

بهطور کلی میتوان اهداف اصلی طرح را در موارد ذیل بيان نمود:
 -1فراهم نمودن زمينه های بروز پتانسيل ها وقابليت های بخش تعاون در عرصه توليد ملی وحمایت از
کاالی ایرانی

 -5برقراری شبکه های متناسب از توليد وتوزیع در بخش تعاونی به منظور حمایت از کاالی ایرانی

 -3فراهم نمودن زمينه هایی در پياده سازی طرح ها وپروژه ها به منظور تقویت شبکه تعاونی وایجاد زنجيره
های تامين وتوزیع (زنجيره های رضایت مشتری )
 -4برنامه ریزی برای ایجاد سامانه های جامع در بخش تعاون به منظور ارتقای بخش وکمک به توليد وتوزیع
 -5برند سازی در بخش تعاونی وتقویت برندینگ در حوزه تعاون
 -6ایجاد هلدینگ ها و شرکت های مادر تخصصی و...
 -7فراهم نمودن زمينه های توسعه صادرات در بخش تعاون
 -8کاهش موانع توليد وکسب وکار در حوزه های قانون گذاری وتقنينی
از جمله اهداف فرعی نيز در موارد ذیل قابل بررسی است:

 راهبری وساماندهی استارت آپ ها در قالب تعاونی ها
 طراحی و استقرار نظام  crmدر تعاونی ها

 طرح تهيه شناسنامه کاال،الگوی عرضه وفروش

 ساماندهی مواد اوليه وتوليد و بهبود شبکه تامين مواد اوليه

 برگزاری نمایشگاههای ماهانه توانمندی تعاون و کاالی ملی

4

تعاون ،توليد ملي و كاالي ايراني

ضرورت و اهمیت موضوع
باتوجه به آنچه گفته شد ،سؤال این است که چرا باید از کاالی ایرانی حمایت کنيم؟ به بيان دیگر ،چه مسائل و

متغيرهایی ایجابکنندهی حمایت از کاالی ایرانی است؟
در پاسخ میتوان به چند نکته اشاره کرد:

 .1آسیبپذیری ملی :شاید بتوان گفت مهمترین مسألهای که حمایت از توليد و کاالی ایرانی را به ضرورتی
عاجل تبدیل کرده ،مسأله آسيبپذیری ملی است؛ زیرا با توجه به واقعيتهای موجود و چند سال اخير

اقتصاد کشور ،به واسطهی ضعفهای ساختاری و مدیریتی در اقتصاد کشور از یک سو و فشارها و
تضييقات بينالمللی از سوی دیگر ،حوزه اقتصاد و معيشت به پاشنه آشيلی اساسی برای نظام تبدیل شده
است .درواقع ،در شرایطی که مشکالت زیربنایی اقتصادی ،مدیریتی و فشارهای بينالمللی ،امکان بهبود

وضعيت اقتصادی ،معيشتی و اشتغال کشور را بسيار محدود کرده و این مسأله را به آسيبی ملی تبدیل

کرده ،با کاهش واردات و حمایت از کاالی ایرانی میتوان از شدت این آسيب کاست و در مرحلهی بعد

با اصالح نقصها و ضعفهای موجود در اقتصاد داخلی ،آن را مرتفع کرد .در همين راستا قابلذکر است
که حمایت از کاالی ایرانی ،اقدامی برای استحکامبخشی به ساخت درونی نظام است و میتواند

مصونبخش کشور در آسيبها و تهدیدها باشد.
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 .5حل مشکل اشتغال :همانگونه که اشاره شد ،با حمایت از کاالی ایرانی بخشی از مشکل اشتغال در کشور
حل خواهد شد؛ زیرا با حمایت از کاالی ایرانی و تقویت عرضه این کاالها به بازار ،به طور طبيعی به
نيروی کار بيشتری نياز بوده ،افراد بيشتری مشغول کار شده و از مشکل بيکاری نجات مییابند .توضيح

بيشتر آنکه ازجمله بحثهای کالسيک رایج در تشریح علت عقبافتادگی اقتصادی کشورهای جهان

سوم ،خروج ارزشافزوده از این کشورها به طرق مختلف ،ازجمله با واردات است .حال با در پيش
گرفتن استراتژی جایگزینی واردات ،حمایت از توليد و کاالی ایرانی و جلوگيری از واردات بیرویه به

کشور ،ارزشافزوده و ارزی که از کشور خارج میشود ،در داخل باقی مانده و میتواند صرف توسعه

زیرساختهای اقتصاد کشور ،ایجاد اشتغال و ...شود .

 .3واردات کاالهای خارجی به کشور :امسال در حالی سال حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده است که
در اثر هجوم واردات کاالهای خارجی ،توليد داخلی و در نتيجه ،کاالی ایرانی در محاق قرار گرفته است.

بنابراین ،باید با تجدیدنظر جدی در سياستهای وارداتی در راستای هدفمندسازی واردات و کاهش

ميزان آن ،با در پيش گرفتن استراتژی «جایگزینی واردات»؛ راهبردی که در آن تأکيد میشود که به جای
وارد کردن کاال به داخل کشور ،باید تالش کرد تا مشابه آنها در داخل کشور توليد شود ،از توليد و کاالی

ایرانی حمایت کرد .

 .4بازار مصرف گسترده :به طور طبيعی ،بازار مصرف گستردهی هشتاد ميليونی ایران بستر و ظرفيت مناسبی

است تا با اتکای به آن و اولویت قائل شدن به تکميل و پاسخ به نيازهای آن با عرضهی کاالهای ایرانی،

بخش عمدهای از مسائل مربوط به تقویت توليد ایرانی حل و رفع شود .به عبارت دیگر ،بازار داخلی
کشور ظرفيت بالقوهی مناسبی برای تقویت توليد و حمایت از کاالی ایرانی است .مسلم است که این
بازار تنها در صورتی میتواند حامی کاالی ایرانی باشد که اوالً؛ کاالهای ایرانی در اولویت عرضه به آن
قرار داشته باشند و ثانياً؛ این کاالها معتبر بوده و پاسخگوی نيازهای روزافزون مصرفکنندگان داخلی

باشند .

 .5وجود امکانات و منابع تولید :نيروی انسانی ،منابع طبيعی و اوليه توليد ،دانش و فناوری ،سرمایه ،تجهيزات
و ...ازجمله عوامل و منابع توليد در اقتصاد محسوب میشوند .به عبارتی ،در هرکشوری عوامل مذکور،

منابع بالقوهی توليد بوده و اگر کشوری میخواهد در حوزهی توليد موقعيت خود را ارتقا دهد ،باید در
گام نخست به ميزان کافی از این منابع برخوردار باشد .حال در اینجا به طور کلی میتوان گفت که
موقعيت کشورمان به لحاظ دارا بودن این عوامل ،بسيار بيشتر و باالتر از آن چيزی است که در عمل

شاهد آن هستيم .درواقع ،ظرفيتهای بالقوهی اقتصاد کشور برای تقویت توليد داخلی و عرضهی

کاالهای ایرانی به بازار فراتر از وضعيت موجود است .به عنوان مثال ،ميانگين توليد علم در ایران باالتر
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از ميانگين جهانی است ،ایران بيشترین منابع انرژی دنيا(مجموع نفت و گاز) را در اختيار دارد ،از

جمعيت جوان ،بامهارت و تحصيلکردهای برخوردار است و... .

روششناسی
طرح تعاون ،توليد ملی وحمایت از کاالی ایرانی براساس یک مطالعه کتابخانه ای وبراساس اسناد وقوانين
باالدستی وبررسی سابقه موجود حوزه تعاون وبا توجه به پتانسيل ها وقابليت ها وظرفيت های متنوع این
بخش تدوین وتنظيم گردیده است  .بدنبال این بخش با بهره گيری از مدل های مختلف نظر سنجی ودانش
خبرگان طرح ارائه ونقطه نظرات حوزه های تخصصی جمع آوری ودر مفاد طرح تا حد امکان دیده شد و
«توفان فکری» 5ومدل های دلفی از دیگر روش هایی است که در ادامه با تشکيل جلسات کارشناسان وبا بهره
گيری از تجربيات ودانش خبرگان به آن پرداخته شد ودر تدوین وتنظيم مفاد طرح و تهيه عناوین وشناسنامه
پروژه ها بکار گرفته شده است .در این جلسات با دستور جلسه های مشخص تشکيل و در آن افرادمدعودر
مورد یک موضوع برای رسيدن به اهدافی به تبادل نظر و ایده پرداختند .
در «طرح ملی تعاون ،توليد ملی و کاالی ایرانی» با برگزاری جلساتی با حضور کارگروه تخصصی از دفاتر
معاونت و نيز حضور نمایندگان اتاق تعاون و اتحادیههای مدعو با استفاده از روش توفان فکری تالش گردید

2

- Brain Storming
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تا نظرات همه افراد حاضر جمع گردد و به بررسی و ارزیابی پيشنهادات مطرح شده بپردازیم.طی جلسات
متعدد ،بسياری از پيشنهادات و راهکارها مورد تجزیه و تحليل و نقادی قرار گرفت و پروژه های مصوب در

نهایت تدوین گردید.
بحث و بررسی

در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهه های گذشته ،مسئولين کشور همواره تاکيد صادقانه بر ارتقای

توليد داخلی داشته اند ،از واردات اکراه داشته اند و امتيازات متعددی را برای توليد و جرائم سنگينی را برای
واردات در نظر گرفته اند .دوره هایی بوده است که مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته ،به این معنی که

فقط واردات کاالهایی مجاز بوده که "امکان" توليد آن ها در داخل وجود نداشته است.

تامين انرژی و آب ارزان ،عرضه تسهيالت بانکی با نرخ سود واقعی منفی ،فراهم آوردن بازار داخلی تضمين
شده بدون رقيب خارجی ،از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه ،تالش سياستگذار معطوف به تحقق آن بوده

است.

اما امروز کجایيم؟ کاالهای ایرانی نيازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها تاکيد شود .صادرات مان را
عمدتا محصوالت خام یا بسيار نزدیک به خام تشکيل می دهد و در مقابل ،وارد کننده محصوالتی هستيم که

با همان مواد ساخته می شوند .کار به جایی رسيده است که اقتصاد ایران با پدیده ای تقریبا منحصر به فرد در

مقياس جهانی ،به نام "قاچاق کاال" مواجه است .در حاليکه واژه قاچاق در کشورهای دیگر ،محدود به اسلحه،
انسان و مواد مخدر است ،در کشور ما این واژه عمدتا برای واردات غير رسمی اقالمی از قبيل وسائل خانگی،

پارچه ،لباس و اقالم مشابه بکار برده می شود.

همه موارد ذکر شده ذیل سرفصلی قرار می گيرند که می توانيم آن را فقدان کيفيت مطلوب ،یا در بهترین

حالت ،پایين بودن کيفيت محصوالت توليد شده در کشور بناميم .برای دو محصول با کيفيت مشابه ،محصول
ایرانی معموال بطور معناداری گرانتر و برای دو کاالی هم قيمت ،کاالی ایرانی دارای کيفيت نازلتری است .چرا
اینطور است؟ چرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعيين شده مغایر است ،بلکه کامال در نقطه مقابل آن قرار

دارد.

مزیتهای تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی
خرید و حمایت از توليدات و محصوالت ساخت داخل کشور در ابعاد بين المللی ،ملی و محلی می تواند آثار
مثبت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سياسی ،فنی ،قانونی ،علمی و تحقيقاتی فراوانی را برجاگذارد ،این نوشته

تالش دارد که مزایای این حرکت عظيم را مورد اشاره قرار دهد.
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الف :مزایای اقتصادی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
 حفظ مشاغل موجوددربخشهای توليدی ،بنابراین حفظ وضع موجود اشتغال درکشور گسترش وایجاد مشاغل جدید به واسطه فراهم شدن تقاضای جدیدبرای محصوالت موجود وخدماتجدید و در نتيجه کاهش نرخ بيکاری
-

گسترش چرخه های توليد به صورت مستقيم وغير مستقيم بنابراین تقویت بنيان های امنيتی و دفاعی
کشور

-

افزایش توان پولی ،مالی و اعتباری کشور و افزایش قدرت وام دهی به سایر کشورها

-

افزایش درآمد های ناشی از ماليات و افزایش منافع جمعی مردم

-

سالم سازی و تقویت فرآیند های توليد ،توزیع و مصرف کشور

-

صرفه جویی های اقتصادی بواسطه استفاده بهينه از تجهيزات توليد و صرفه جویی های ناشی از مقياس
توليد

 کاهش قيمت تمام شده محصوالت بواسطه توليد انبوه رقابتی شدن فضای کسب و کار و بدنبال آن افزایش منافع مردم تقویت بورس اوراق بهادار به واسطه افزایش قدرت توليدی و مالی شرکت ها استفاده و بکارگيری سرمایه های خرد و کالن آحاد جامعه و امکان سرمایه گذاری آن در بخشهایتوليدی
 جلوگيری از انتقال سرمایه ها به خارج ازکشور بواسطه فراهم شدن زمينه های بکارگيری سرمایه ها درفرآیند توليدات داخلی
 جذب سرمایه های خارجی به دليل صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران کا هش وابستگی ارزی به کشور های بيگانه وتقویت پول ملی واتکاء به آن در معامالت و مبادالتاقتصادی
-

حرکت بخشهای اقتصادی به سمت تجارت واقعی و کاهش واسطه گری های زائد

-

کاهش حجم و وزن اقتصادزیر زمينی وحرکت به سمت شفافيت اقتصادی

-

افزایش درآمدهای مردم وانگيزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های مطمئن

 -کمک به مثبت شدن تراز تجاری کشوربه دليل کاهش نيازهای وارداتی
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 مقابله با تحریم های اقتصادی کشورهای دیگر و افزایش توان اقتصادی وباالرفتن قدرت چانه زنی درمعامالت بين المللی
-

کاهش وابستگی به درآمد های نفتی در مصارف جاری کشور و زمينه سازی سرمایه گذاری در
آمدهای نفتی برای طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های کالن

 کاهش صادرات مواد خام و بسترسازی ایجاد و افزایش ارزش افزوده بر روی مواد خام در کشور افزایش درآمد های دولت بواسطه افزایش فعاليت های اقتصادی و توليدی کشور-

کاهش نقش تصدی گری دولت بواسطه فعال شدن بخشهای خصوصی و تعاونی و بنابراین شکل
گيری ساختارهای نظارتی دولت به عنوان وظيفه اصلی حوزه حاکميت

 کاهش تورم به واسطه افزایش توليد و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا تخصيص بهينه منابع مالی و سرمایه ای و سازوکارهای توليد ،توزیع و مصرف در کشور جلوگيری از انتقال ارز بواسطه تامين نيازها از توليدات داخلی و تقویت صادرات و کسب مزیترقابتی در جهان
 کاهش مشکالت مربوط به حمل و نقل و گمرک ناشی از واردات کاال و کاهش تورم ناشی از کمبودعرضه بواسطه افزایش توليد
 امکان حضور واقعی در مناطق آزاد تجاری جهان بواسطه افزایش توليدات داخلی و باال رفتن قدرترقابت جهانی و تقویت صنایع دستی و بستر سازی جذب گردشگر خارجی
 بازسازی وبهسازی سياست های مالی و پولی کشور بواسطه ضرورت های اجتناب ناپذیر برقراری روابط منطقی در تقاضا و عرضه محصوالت بنابراین تعادل قيمت ها و تأمين منافع جامعهب :مزایای فرهنگی و اجتماعی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
 گسترش و تقویت همبستگی های فرهنگی و اجتماعی داخل کشور بواسطه مصرف محصوالت ملی ومحلی
 افزایش اعتماد به نفس و تقویت باورهای فرهنگی و اجتماعی و کاهش آثار تحریم های جهانی درابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،روحی و روانی جامعه
 تقویت باورهای اسالمی– ایرانی و ملی و کاهش وابستگی های فرهنگی و اجتماعی به بيگانه واحساس همزاد پنداری از طریق مصرف کاالهای ایرانی در بين مردم
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 جلوگيری از آثار مخرب مصرف کاالهای خارجی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بواسطه مصرفتوليدات ملی
 حفظ آثار فرهنگی جامعه برا ی نسل حاضر و نسل های آینده و فرهنگ سازی کار و تالش و خدمتبه کشور
 دفع فرهنگ بيگانه و تأثير گذاری بر فرهنگ بيگانه از طریق انتقال تکنولوژی و صادرات به کشورهایدیگر
 خنثی سازی حمالت فرهنگی دشمن در جنگ نرم و کاهش ناهنجاری های اجتماعی بواسطه کاهشتورم و بيکاری
 نهادینه کردن استقالل فرهنگی و اجتماعی به واسطه استقالل توليدی و اقتصادی محصوالت توليد شده به دست مردم مسلمان کشور و بنابراین اطمينان به رعایت الزامات اعتقادی درفرآیندهای توليد که فقدان آنها می تواند اثرات وضعی نامطلوب بر مصرف کننده برجاگذارد.
 احساس هویت ملی بنابراین تالش در جهت تکریم ایرانی بودن وغرور ملی ارائه الگوئی عينی وعملياتی برای سایر کشورهای مسلمان جهان از طریق دستيابی به اهداف مختلففرهنگی ،اجتماعی ،سياسی و اقتصادی بواسطه حمایت و مصرف توليدات داخل
 تقویت فرهنگ شيعه – مسلمان و ایرانی به جای تقویت فرهنگ های بيگانه و الحادی کاهش مشکالت فرهنگی بواسطه ی کاهش جابجایی های غير ضروری نيروی انسانی در بخشهایتوليدی
 فرهنگ سازی مصرف توليدات ایرانی و انتقال سينه به سينه این فرهنگ به نسل های آینده ج :مزایای علمی ،آموزشی و پژوهشی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بومی شدن تکنولوژی های مختلف در حوزه توليد از طریق آزمون و مهندسی معکوس بومی شدن علوم مختلف از طریق بکارگيری آنها در عرصه توليد وعمل آزمون نظریه های علمی در صحنه توليد و استخراج نتایج علمی و کاربردی از آنها و در نتيجه تبدیلآنها به متون علمی مورد نياز بخشهای مختلف دانشگاهی کشور
 آزمون تجارب جدید در حوزه توليد و به دنبال آن افزایش توانمندی های علمی و کاربردی برقراری ارتباط واقعی بين صنعت و دانشگاه بواسطه احساس نياز اجتناب ناپذیر هر دوی آنها بههمدیگر
 امکان تبدیل شدن دانش به ثروت و تجاری شدن علوم مختلف11
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 شکوفا شدن استعدادهای فردی ،جمعی و سازمانی در فرآیندهای توليد عدم ترس از شکست و تالش برای کسب تجربه از شکست ها برای موفقيت های آینده در عرصهتوليد
-

آموزش ویادگيری علمی – تجربی نيروهای انسانی در فرآیندهای توليد ،توزیع و مصرف

 توسعه نيروی انسانی و افزایش توانمندی ها و مهارت های مورد نياز آنها در عرصه های مختلف توليد-

فراهم شدن و امکان اصالح و بازسازی ساختارهای خرد و کالن مدیریتی کشور بواسطه نيازهای
اجتناب پذیر

 استفاده بهينه از منابع انسانی وتحقق شایسته ساالری در فرآیندهای مختلف توليد و برقراری عدالتسازمانی در حوزه نيروی انسانی
 صادرات دانش بومی وتوانمندی های تکنولوژیکی به سایر کشورها تخصصی شدن توليدات بنابراین تقویت مبانی علمی و کاربردی حوزه توليد در کشور افزایش کيفيت و کميت توليد با استمرار آن و کشف و اجرای راه حل های بهتر در توليد افزایش اعتماد مردم به توليدات بواسطه ورود متخصصان به عرصه های توليد کشورد :مزایای محلی و استانی ناشی از تولید ملی و حمایت از کا ر و سرمایه ایرانی
 جلوگيری از مهاجرت افراد به شهرهای دیگر به واسطه فراهم شدن زمينه های توليد محلی و استفادهبهينه ازظرفيت ها وامکانات محلی و استانی در کشور
 جلوگيری از فرار مغزها به سایر کشورها بواسطه فراهم شدن امکان بکارگيری تخصص ها دربخشهای مختلف توليدی کشور
-

استفاده از نيروهای انسانی متخصص محلی بنابراین کاهش قيمت تمام شده محصوالت

 افزایش جذب گردشگران اقتصادی ،فنی و فرهنگی به کشور بواسطه افزایش قدرتمندی های توليدی واقتصادی کشور
 بستر سازی توسعه پایدار در ابعاد خرد و کالن در بخشهای ملی و محلیر :مزایای سیاسی و قانونی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
 تقویت قدرت چانه زنی نظام و کشور در عرصه های بين المللی در حوزه مسائل سياسی امنيتی کاهش فشارهای سياسی بيگانگان و تنظيم شدن قوائد بازی های سياسی در جهان به نفع کشور12
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-

بستر سازی تحقق برنامه های پنج ساله و چشم انداز بيست ساله کشور

 ارائه چهره مثبت سياسی در عرصه های جهانی بواسطه قدرت توليدی بنابراین افزایش اعتبارات جهانیو افزایش قدرت پول ملی
-

اصالح و بازسازی قوانين حوزه های اقتصاد و توليد به واسطه احساس نياز کشور به آنها

 وضع قوانين ،آئين نامه و دستورالعمل های مورد نياز در بخشهای مختلف توليدی و اقتصادی کشوربه دليل ضرورت های اجتناب ناپذیر
 ایجاد ابزارها و ساختارهای نظارتی کارآمد بر عملکرد بخشهای توليدی و تالش مسئولين برای آسانسازی فرآیندهای توليدی و اقتصادی کشور
-

رعایت شرایط احراز افراد و سازمان ها برای ورود به بخشهای توليدی و اقتصادی بر اساس الزامات
و شرایط مورد نياز و به هنگام

ز :مزایای بازاریابی و بازارداری ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
 دسترسی راحت به خدمات پس از فروش در عرصه های مختلف توليد دسترسی توليدکنندگان به نيازهای واقعی مردم تنوع توليدات و تأمين نيازهای آحاد جامعه و طراحی محصوالت جدید متناسب با نيازهای روز جامعه کاهش زمينه های رانت خواری و دریافت پورسانت های کالن بواسطه خریدهای غير ملی نوسازی و بازسازی خطوط توليد و به روز شدن آنها و بنابراین کاهش قيمت تمام شده محصوالت مصرف محصوالت داخلی و انتقال نقطه نظرات مصرف کننده به بخش توليد باعث بسترسازی اصالحو رفع معایب کاال می گردد.
 ارائه محصوالت براساس سليقه مصرف کنندگان بنابراین رعایت اصول بسته بندی و ظاهر زیبا اصالح و بازسازی مستمر توليدات بنابراین دستيابی به کيفيت مورد نياز ،مشابه و بهتر از کاالهایخارجی
 تکریم و حمایت واقعی از مصرف کننده به جهت تأمين شرایط آنها -فراهم شدن رضایت مشتری بنابراین وفاداری به خرید و تکرار آن-

فراهم شدن زمينه تبليغات دهان به دهان بواسطه مصرف توليدات ملی

 جهانگرایانه شدن محصوالت ایرانی و حضور و نفوذ در بازارهای جهانی افزایش قدرت چانه زنی کشور در ورود به سازمان تجارت جهانی13
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 حذف بخشهای زائد اداری و تلفيق و ترکيب بخشهای موازی در ساختارهای اداری و توليدی کاهش مشکالت کارگری در بخشهای توليدی افزایش قدرت پاسخگوئی بخشهای اداری و دولتی بواسطه درخواستهای مستمر و دائمی بخشهایتوليد
 تقویت و گسترش ارتباطات درون و برون سازمانیتعاون و پتانسیلهای آن در حمایت از کاالی ایرانی
به اعتقاد کارشناسان در بسياری از کشورهای توسعه یافته و نظامهای اقتصادی دنيا تعاونیها جایگاه خاصی
دارند و سهم قابل مالحظهای از اقتصاد را به خود اختصاص دادهاند ؛ از طرفی تقویت بخش تعاون موجب رشد

سرمایه اجتماعی میشود و امروزه هرچه سرمایههای اجتماعی در کشورها افزایش یابد ،مدیریت اجرایی و
سياسی کشور به روش سهلتری انجام میشود به عبارت سادهتر تعاونیها از نيازهای ضروری امروز کشور ما

هستند؛ زیرا موجب افزایش بهرهوری میشوند این در حالی است که به دالیلی توجه به امر بهرهوری و بخش

تعاونی در کشور ما مغفول مانده است.

به هر ترتيب با استناد به قوانين و اسناد باال دستی در خصوص توسعه بخش غيردولتی و واگذاری تصدیهای
دولتی بدیهی است که نقش تعاون در توسعه همه جانبه کشور دارای اهميت فراوان خواهد بود .بر این اساس

در قانون سياستهای اجرایی اصل  44قانون اساسی نقش بخش تعاونی برجسته شده که این موضوع حاکی از
انتظار باالی نظام از بخش تعاونی کشور است .اگر با تالش همه جانبه ارکان مختلف بسترهای الزم برای

توسعه تعاون در کشور فراهم شود و تعاونیها توانمندیهای الزم برای رسيدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد
را کسب کنند زمينه بسط و توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور فراهم خواهد شد و در این صورت

چشمانداز بخش تعاون را میتوان مثبت ارزیابی کرد .بهطور کلی میتوان گفت تعاونیها به عنوان تشکلهای
اقتصادی و اجتماعی دارای توان و ظرفيت الزم برای سازماندهی اقشار و گروههای مختلف مردمی در جهت

ایجاد توسعه انسانی پایدار است.

از آنجا که بخش تعاون ،بخش مردمی اقتصاد است ،به جرات می توان گفت یکی از معدود بخش هایی است
که می توان تحقق شعار امسال را مشاهده کرد .البته این بدان معنی نيست که هر کاالی ایرانی با هر کيفيتی
مورد استفاده قرار بگيردبلکه توليدکنندگان باید به دنبال کيفی سازی محصوالت خود باشند.
به نظر می رسد توليدکنندگان با بهينه کردن توليد و ارائه محصول با قيمت مناسب می توانند تحقق شعار امسال
را تسهيل کنند.
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بخش تعاون هميشه به دنبال آن بود که در ایجاد کار و اشتغال و حمایت از کاالی ایرانی نقش داشته باشد.باید
در نظر داشت استفاده از کاالی خارجی به دالیلی صورت می گيرد که می توان به احساس داشتن کيفيت بهتر
و اینکه کاالی داخلی از پشتوانه و خدمات خوبی بهره مند نيست  ،اشاره کرد و این در حالی است که بخش
تعاون در بسياری از بخش ها حرف اول را می زند.با حمایت از این بخش می توان با توجه به ظرفيت
هایبخش تعاون شعار امسال را عملياتی کنيم.
برای تأمين استقالل اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان در جریان
رشد با حفظ آزادگی ،نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی
استوار گردیده است .همچنين از  5بند سياستهای کلی اصل  ،44بند (ب) با  11جزء تحت عنوان «سياست
های کلی بخش تعاونی» اختصاصاً به توسعه بخش تعاونی پرداخته است؛ ضمن اینکه در بندهای(الف)(،ج)
و(د) توجه ویژهای به بخش تعاونی صورت گرفته است .همچنين تعاون در برنامههای توسعه ایی کشور نيز
مورد بحث و توجه قرار گرفته است و بر همين اساس سند توسعه بخش تعاون کشور نيز تهيه گردیده
است.
ساختار شرکتهای تعاونی بر ارزشهایی چون خودیاری ،دموکراسی ،برابری ،عدالت و همبستگی بنا شده
است .در کشور ما بيش از  03999شرکت تعاونی فعال با حدود  44ميليون نفر عضو و اشتغال بيش از
 1639999نفر فرصت شغلی وجود دارد.
همچنين بيش از  119موضوع فعاليتی مجزا در بخشهای صنعت ،کشاورزی و خدمات برای تشکيل
تعاونی وجود دارد که در برخی از آنها موفقيت تعاونيها بيشتر است از جمله در حوزه کشاورزی(گرایش-
های زراعت ،دامداری و دامپروری و پروش مرغگوشتی) ،بخش صنعت( نساجی چرم ،صنایع غذایی و
دارویی ،صنایع دستی و فرش دستباف) ،حوزه خدمات (آموزشی ،رایانهایی ،ادارای ،مالی پشتيبانی)55 .
درصد توليد گوشت مرغ 44 ،درصد ظرفيت توليد خوراک دام و طيور 65 ،درصد پرورش ميگو 09 ،درصد
امور صيد و صيادی 79 ،درصد حمل و نقل جادهایی 15 ،درصد ظرفيت توليدات انواع پروفيل از طریق
شرکتهای تعاونی تحقق پيدا کرده است .در جهت شبکه ارتباطی بخشی نيز اتاقهای تعاون و اتحادیههای
تعاونی بهعنوان تشکلهای غيردولتی و باالدستی ،مسئول پيگيری و پيشبرد اهداف مشترک بخش تعاونی
هستند.
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تعاونیها به دليل توجه به مشکالت جامعه محلی ،توسعه روستایی و کشاورزی ،تامين خدمات اجتماعی،
توسعه کارآفرینی و اشتغال ،کاهش فقر ،افزایش سرمایهاجتماعی و توليد کاالهای عمومی و زیرساخت در
توسعه پایدار کشور نقش بسزایی دارند.
مهمترین رویکردها در تعاونی بعنوان یک نهاد مردمی با اهداف اقتصادی و اجتماعی ،تقویت سرمایه اجتماعی-
توسعه عدالت اجتماعی -ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی است.
در تشکلهای تعاونی امکان استفاده از سرمایههای اندک مهيا میشود و همافزایی در توان اجرایی اعضاء
تعاونی شکل میگيرد .با توجه به اینکه در این تشکلها هدف ،اشتغال سهامداران است و در تعاونيهای
توليدی اشتغال اعضاء مورد توجه قرار دارد لذا فاصله کارگر تا کارفرما از بين میرود و شاغلين در سود و
زیان تعاونی سهيم هستند .در واقع تعاونیها به جهت اینکه باعث حذف واسطههای غيرضرور در توليد تا
مصرف میشوند و فرصتهای برابر و توزیع عادالنه امکانات اقتصادی را به همراه دارند و امکان فعاليتهای
اقتصادی در قالب تيم و گروه را مهيا میسازد از جذابيت ویژهایی در بين جوانان و دانشآموختگان
برخوردار است.
میزان صادرات تعاونیها
یکی از اهداف قابل توجه در بخش تعاونی نگاه صادراتی به توليدات و خدمات است این روش به مثابه

حرکت به سمت پویایی در توليد خلق ارزش افزایش درآمد توجه به بازارهای هدف افزایش کيفی و ارتقا
سطح تکنولوژی و حتی سوق بسمت دانش فنی نوین خواهد بود تمام این مزایا در هدف گذاری بر روی

افزایش صادرات متمرکز می باشد که بعنوان یکی از محورهای جذاب حرکتی در بخش تعاون در سالهای اخير

محسوب می شود .در سال  1306بيش از  1/3ميليارد دالر صادرات توسط تعاونیها انجام شده است.

وضعیت حقوقی و ظرفیتهای قانونی بخش تعاون

امروزه تشکيل تعاونيها در جهان نهضتی انسانی ،اخالقی و تربيتی است که بر مبنای آن نظام اقتصادی خاصی
برای رفاه و ایجاد اشتغال در جامعه پیریزی میشود .سازمانهای جهانی ،توسعه را بدون مشارکت عمومی مردم
فاقد ارزش و اعتبار میدانند و بدین لحاظ اکثر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و موثر
در امر توسعه بویژه توسعه اقتصادی استفاده میکنند .اگر رشد و توسعه تعاونيها یه اندازهای باشد که اکثریت
مردم را دربر بگيرد ،توزیع عادالنه ثروت و ریشهکردن فقر واختالف طبقاتی محقق خواهد شد .به عبارت
دیگر ،اشاعه فرهنگ مشارکت در بين جوامع و کشورها و حضور مردم در صحنههای اقتصادی و اجتماعی و
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مشارکت فکری و مالی آنها بهترین تضمين برای افزایش آگاهیها ،کاهش ضایعات ،افزایش بهرهوری توليد و
توزیع ،کاهش توقعات و انتظارات کاذب و بهينهسازی تعادل بين نيازها و امکانات است.
یکی از شرایط تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و مقابله با تحریم بهينهسازی و ارتقاء کمی و
کيفی توليد ملی میباشند که شرکتهای تعاونی میتوانند تاثير زیادی بر رشد اقتصادی ،فقرزدایی ،اشتغال مولد،
یکپارچگی اجتماعی ،تقویت کارآفرینی و مدیریت ،تمرکز سرمایههای کوچک در قالب سرمایههای متوسط
داشته باشند .تعاونی ها از نظر فعاليت به سه دسته توليدی ،توزیعی و خدماتی تقسيم شده و این تعاونی ها از
لحاظ هدف نيز به سه دسته عمده اشتغالزایی ،تامين نياز اعضاء و بازرگانی با هدف ارتقای ظرفيت رقابت
پذیریبنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی و تامين نيازهای رقابتی اعضاء تقسيم میشوند .اقتصاد تعاونی از
منظر ایجاد تعادل و توازن ميان نيازهای داخلی و خارجی قابل ارزش است؛ چرا که تعاونيها همزمان با فعاليت
مستمر برای تامين نيازهای توليدی و خدماتی جوامع بيرونی به تامين نيازمندیهای گروه اعضای داخلی نيز
توجه دارند و موازنه بين تقاضای مصرف در داخل و خارج از حوزه فعاليت خود را برقرار میکنند .تعاونيهای
توليدی با تجميع سرمایههای اندک اعضاء  ،این اعتبار مالی را در خدمت توليد و اقتصاد کشور قرار میدهند که
انجام این کار از توان تک تک افراد جامعه خارج است و این رویکردی است که تمام جهان به این سو حرکت
میکند .افزایش توليد از این طریق تا هنگامی که مسایل مربوط به بازاریابی و فروش محصوالت روشن نشده
باشد ،نمی تواند تاثير بسزایی در توسعه اقتصادی داشته باشد؛ لذا به موازات این اقدام باید به وظایف بازاریابی و
فروش توليدات توجه کافی گردد و اینجاست که نقش تعاونيهای توزیعی و اهميت آنها نمود پيدا میکند.
تعاونيهای توزیعی راسا به توزیع و فروش فرآوردههای توليدی اقدام و دست واسطهها را کوتاه میکنند .اعمال
چنين وظيفهای ز جانب شرکت های تعاونی موجب بهره برداری با صرفه تر واحدهای توليدی شده و چون
درآمد حاصل از انجام این معامالت نصيب شرکتهای تعاونی و اعضاء میگردد ،موجب سرمایهگذاری بيشتر و
کاهش قيمت محصول نهایی میشود .کاهش قيمت محصول نهایی ،قيمت خرید محصول خام را نيز افزایش
میدهد .از این رو ميزان افزایش رفاه اعضاء یا توليدکنندگان محصول خام و کل مبلغ پرداختی به توليدکنندگان
محصول خام نيز قابل توجه میباشد و در نتيجه ميزان توليد محصول نهایی و خرید محصول خام نيز به ميزان
بسياری افزایش مییابد .این نتایج حاکی از این است که تعاونیها میتوانند در بهبود رفاه و درآمد توليدکنندگان
خرد محصوالت خام و نيز مصرفکنندگان محصول نهایی و در نهایت بهينهسازی و ارتقاء توليد ملی نقش
بسيار مهم و موثری داشته باشند(.انتظاریان و سنجری)1305،
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در بخش فرش و صنایع دستی می توان کارهای ارزنده ای انجام داد و با محور قرار دادن صادرات و حمایت از
بافنده ها به لحاظ مسائلی نظير بيمه بافنده ها و تامين نقدیگی گام های موثری در حمایت از کاالی ایرانی
برداشت.
مراحل عملیاتی نمودن طرح
با عنایت به اوامر رهبر معظم انقالب ایده طرح ملی در اذهان نقش بست وموضوع با تایيد معاونت محترم وقت

امور تعاون کليد خورد ،به نحوی که با بررسی های اوليه وبهره گيری از نظرات خبرگان وکارشناسان
چارچوب های اوليه موضوع طرحی وتدوین وتنظيم طرح کلی شروع شد  .برخی از کليات ومراحل کار به

شرح زیر قابل ذکر می باشند .

همچنين طی جلساتی که با متخصصين و کارشناسان مربوطه داشتيم و با استفاده از روش توفان فکری و نيز

مصاحبه با متخصصين امر ،تعدادی ازپروژه ها تصویب شد و بهطور خالصه مراحل زیر جهت عملياتی نمودن
پيشنهادات واجرایی نمودن پروژهها طی گردید:
-

بررسی ومطالعات کتابخانه ای گسترده در موضوعات مختلف مرتبط با طرح

-

تدوین وتنظيم چارچوب اوليه طرح

-

برگزاری سمينارهای ارائه ومعرفی طرح در سطح وزارت متبوع وبا حضور افراد صاحب دانش

-

طراحی و تنظيم چارچوب طرح یا پروژه

-

تنظيم فازبندی و زمانبندی اجرای پروژه

-

تعيين مشارکتکنندگان ،ذینفعان و مخاطبين پروژه

-

مذاکره ومصاحبههای حضوری وتلفنی با صاحب نظران در این حوزه

-

ارائه طرح برای خبرگان وبهره گيری از نقطه نظرات ایشان در رفع برخی ابهامات وبهبود آنها

-

برگزاری جلسات هماهنگی با ذینفعان

-

تهيه شناسنامه عملياتی پروژه

-

بررسی و تعيين نحوه تأمين مالی در فازهای مختلف پروژه

 -استارت و شروع فازهای پروژه

 پایش و رصد ميزان تحقق اهداف در هر مرحلهتمامی پروژهها در قالب جداول اقدامپژوهی که زمانبندی و مخاطبين و نيز پایش و مسائل مالی را دربرگرفته،
در طرحنامه مطرح شده است.
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مدل مفهومی طرح تعاون ،تولید ملی و کاالی ایرانی
دولت (دفاتر تخصصی بخش

بخش تعاونی (اتحادیهها و

تعاون)

تسهیلگری و

1دفاتر تخصصی

اجرا

شرکت های مادر تخصصی)

جامعه هدف

تامین منابع
ساماندهی
و اجرا

ترویج و ترغیب مشارکتهای مردمی  ،تجمیع سرمایه
های اندک مردم ،توانمندسازی و توسعه تعاونیهای
کوچک

ارتقای فرهنگ
عمومی در استفاده
از کاالی ایرانی

افزایش کیفیت
محصوالت ،نوآوری
در تولیدات

توسعه بازار تعاونی
تقویت برند تعاونی

تحقق اقتصاد مقاوتی و توسعه تعاونی
فقرزدایی ،ایجاد اشتغال و حمایت از کاالی ایرانی
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در این مدل نقش دولت در اجرای طرح مذکور به طور کامل و جامع به شرح ذیل است:
 -1تسهيلگری در امور مربوط به خدمات دولت
 -5پيشنهاد وارائه احکام اجرایی طرح

 -3اتخاذ تدابير الزم در ضمانت اجرایی طرح

 -4صدور مجوزهای الزم در زمينه ایجاد موسسات مالی

 -5تامين منابع مالی در جهت تسهيلگری و توانمندسازی جامعه هدف

 -6طراحی و استقرار نظام  CRMدر تعاونی ها(توسعه ارتباط با مشتری)
 -7راهبری  ،هدایت ،حمایت ونظارت در اجرایی نمودن پروژهها

نقش و جایگاه بخش تعاونی:
بهطور کلی میتوان نقش و جایگاه بخش تعاونی را در طرح مذکور در موارد ذیل مطرح کرد:
 -1شناسایی جامعه هدف و برنامه ریزی براساس آمایش سرزمينی
 -5تقویت و توانمندسازی تعاونیها

 -3تسهيلگری و توانمندسازی از طریق کسب و کارهای اجتماعی تعاونی و سایر ظرفيتهای موجود

 -4برنامه ریزی وراهبری جمعآوری سرمایههای خرد و اندک مردمی و ساماندهی و تجميع آنها در جهت

اجرای پروژههای اقتصادی با هدف حمایت از کاالی ایرانی
 -5ساماندهی جامعه هدف در قالب تشکلهای تعاونی

 -6راهبری ایجاد سامانهها و بانکهای اطالعاتی مورد نياز طرح

 -7طراحی وتنظيم وارائه خط مشی ارتقای کيفيت وتضمين خدمات وکاال و تقویت برند تعاونی

 -8اعطاء تسهيالت اشتغالزا از طریق منابع بانک توسعه تعاون ،صندوق کارآفرینی اميد و بانک رفاه

کارگران...

 -0شناسایی و تهيه طرح توجيهی با اثرات اجتماعی منطبق با اولویتها و اثرات اجتماعی اعالم شده از

سوی دولت

 -19استفاده از ظرفيتهای اتاقهای تعاون ،اتحادیهها و شرکتهای تعاونی سازگار با طرح
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پروژه های مصوب
پس از برگزاری جلسات کارگروه تعاون و کاالی ایرانی که باحضور نمایندگان دفاتر تخصصی و نيز نمایندگان
برخی اتحادیهها تشکيل گردید ،تعدادی از پروژه ها به تصویب رسيده است که به شرح زیر می باشند:
ردیف

عنوان پروژه

مسوول پروژه با همکاری سایر اعضا

1

شرکت های تعاونی سرمایه گذاری با رویکرد تامين مالی

اتاق تعاون ایران /دفتر تعاونی های خدماتی

5

طرح تامين آب از دریای عمان به مناطق کم آب مرکزی کشور

 /شرکت تعاونی پيشگامان کویر یزد

(با سرمایه گذاری بخش تعاون و عموم مردم) -پيشنهادی

اتاق تعاون ایران  /دفاتر تخصصی وشرکت
تعاونی پيشگامان کویریزد

اتحادیه فرش دستباف ودفتر تعاونی های

3

ایجاد شرکت تعاونی مادر تخصصی فرش و صنایع دستی ایران

4

ایجاد شرکت تعاونی مادر تخصصی در صنعت گردشگری ایران

5

طراحی وتنظيم وارائه خط مشی ارتقای کيفيت وتضمين خدمات وکاال در

اتحادیه ها ی تخصصی ودفتر تعاونی های

تعاونی های توليد ی

توليدی

فراهم نمودن ارتباط تجاری موثر بين کسب وکار های تعاونی روستایی

دفتر تعاونی های توليدی

توليدی
اتحادیه فرش دستباف ودفتر تعاونی های
خدماتی

6

وشهری (با توسعه طرح روستا تعاون)
7

طراحی واستقرار نظام  CRMدر تعاونی ها (توسعه ارتباط با مشتری)

دفتر تعاونی های خدماتی

8

ساماندهی استارت آپ ها در قالب تعاونی ها ی شتاب دهند ه

دفتر تعاونی های خدماتی

(کاال وخدمات )
0

طرح تهيه شناسنامه کاال  ،الگوی عرضه وفروش

دفتر تعاونی های خدماتی

19

توسعه وگسترش تعاونی های توسعه عمران شهرستان

دفتر تعاونی های خدماتی
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ردیف

عنوان پروژه

مسوول پروژه با همکاری سایر اعضا

11

برند سازی از طریق معرفی تعاونی های موفق والگو

دفتر ترویج آموزش وتحقيقات تعاونی ها

15

برگزاری نمایشگاههای مجازی و دوره ای حضوری ماهيانه ومتمرکز

دفتر تعاونی های توزیعی

(زیر فعاليت – بازر چه ها ونمایشگاههای مرزی)

13

ایجاد پایون ونمایشگاه های تخصصی تعاونی ها

دفتر توسعه تعاون

14

طراحی وبرقراری نظام نامه کيفيت بخش تعاونی های مسکن

دفتر تعاونی های توزیعی

15

طراحی نظام کارت اعتباری برای اعضا در تمامی تعاونی های مصرف

دفتر تعاونی های توزیعی

16

پروژه هدایت وارتباط تشویقی وتنظيمی توليد به مصرف

دفتر تعاونی های توزیعی

17

طراحی وپياده سازی طرح توسعه صنایع دستی در روستا ها

دفتر تعاونی های توليدی با کمک سایر
حوزه ها

در قالب روستا تعاون
18

طراحی وپياده سازی سامانه اعتبار سنجی ورتبه بندی تعاونی ها ومحصوالت

10

طراحی وارائه بسته مشوق های تعاونی های صادراتی

دفتر تعاونی های خدماتی /دفتر توسعه
تعاون
دفتر توسعه تعاون

(جایزه صادراتی تعاون )
59

51

شناسایی ومعرفی کاالهای مطرح وبرند تعاونی ها

دفتر ترویج آموزش وتحقيقات تعاونی ها

طراحی سامانه شناسایی وضعيت آنالین تعاونی ها وپيش بينی کد واحد برای دفتر ترویج آموزش وتحقيقات تعاونی ها با
همکاری سایر حوزه های تخصصی

هر تعاونی
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احکام پیشنهادی به منظور درج در قانون بودجه سال  1331مرتبط با طرح تعاون و کاالی ایرانی
یکی از اقدامات قابل توجهی که در ارتباط با این طرح صورت گرفته است پيشنهاد احکام بودجه ای متناسب با
طرح های مورد تصویب کار گروه به منظور درج در مفاد قانون بودجه سال  1308بوده است  .همچنين بخشی
از اعتبارات مورد نياز طرح در سال جاری از محل اعتبارات  4درصد وجاری قابل تامين خواهد بود  .در ادامه
تعدای از احکام الیحه بودجه سال  08که به طور مستقيم و غير مستقيم با طرح تعاون و کاالی ایرانی مرتبط
است و از سوی دفتر ترویج ،آموزش و تحقيقات تعاونيها به سازمان برنامه و بودجه کشور پيشنهاد شده است،
مطرح میگردد:
متن حکم پیشنهادی:1
به منظور اجرایی شدن مفاد ماده 0قانون اصل  44و مفاد مندرج در ماده  66قانون بخش تعاونی ا قتصاد
جمهوری اسالمی ایران ودرجهت توسعه وتوانمندسازی بخش تعاونی از طریق طرح ها وپروژه ها وفعاليت
های تحقيقاتی آموزشی وترویجی وارتقای بهره وری در بخش تعاون وفراهم نمودن زمينه های تحقق سياست
اقتصاد مقاومتی  ،توليد ملی و حمایت از کاالی ایرانی  ،دولت موظف می باشد جهت تامين اعتبارات مورد
نياز از محل بودجه های عمومی مبلغ  399ميليارد ریال در اختيار معاونت امورتعاون  ،وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی قرار دهد تا درراستای اهداف وبرنامه های توانمندسازی و توسعه بخش تعاون با راهبری برنامه
های تحقيقاتی آموزشی ترویجی وارتقای بهره وری تعاونی ها هزینه گردد.
متن حکم پیشنهادی: 2براساس مفاد ماده  0قانون اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی وبه منظور دستيابی
به سهم  55درصدی بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسالمی ایران ودرراستای تحقق اهداف ورسالت های
مندرج در مفاد ماده  71قانون اصالح قانون بخش تعاونی مبنی بر" توسعه وترویج ونهادینه سازی فرهنگ
تعاونی " از طریق سازمان صدا وسيما  ،وزارت آموزش وپرورش ،وزارتخانه های علوم  ،تحقيقات وفناوری
اطالعات  ،بهداشت  ،درمان وآموزش پزشکی وسایر وزارتخانه های راهبردی از جمله جهاد کشاورزی وراه
وشهرسازی و نيزشهرداری ها و"..............شورای عالی توسعه تعاون " به ریاست مقام محترم ریاست
جمهوری تشکيل ومدیریت هماهنگی توسعه تعاون را در سطح کالن از طریق دولت (دستگاههای اجرایی )
برعهده خواهد گرفت .اعتبارات مورد نياز این شورا از طریق اعتبارت عمومی دولت واعتبارات طرح ها وپروژه
ها از طریق اعتبارات اختصاصی دستگاه ها تامين خواهد گردید .
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متن حکم پيشنهادی:3
 با عنایت به سوابق کار آمد فعاليتهای تعاونی در کاهش محروميت ورفع نياز هاو بهبود رفاه ومعيشت اقشار
مختلف محروم وروستایی وبه منظور تجميع سرمایه های اندک وکاهش در اتالف منابع وبه حداقل
رسانيدن هزینه های باالسری و مازاد در طرح های توليدی وتوزیعی وخدماتی به ویژه در طرح های متعدد
وکوچک وتوسعه سرمایه گذاری هادر سطح روستاها و ...تمامی دستگاه های اجرایی ونهاد ها موظف اند
در قالب کارگروهی در شورای برنامه ریزی واشتغال استان که به ریاست استاندار( ودر سطح روستاها ویا
مناطق به ریاست فرمانداران وبخشداران و ..به طور مشابه تشکيل گردد ) وبا دبيری مدیرکل تعاون کار ورفاه
اجتماعی استانها تشکيل خواهد شد  ،توسعه روستایی در مناطق را با رویکرد تشکيل وتوسعه تعاونی ها
وخوشه های تعاونی وتوسعه منطقه ای وشهرستانی وروستایی با روش ها وراهکارهای ذیربط از جمله
توسعه تعاونی های روستایی در قالب طرح روستا تعاون اجرایی نموده وبرنامه ریزی الزم را به منظور
هدایت  ،حمایت  ،توانمندسازی  ،تشکيل تعاونی ها ی ذیربط  ،واگذاری مدیریت ومالکيت زمين
وبنگاهها وطرح ها  ،ارائه تسهيالت اعتباری وتوسعه وفروش وبازار یابی وصادرات وتشکيل خوشه های
توليدی وتوزیعی روستا ومناطق به انجام رسانند .
 توجه به آمایش سرزمينی و پتانسيل های مناطق ،تغيير در کسب وکار های غالب منطقه حسب مورد با
توجه به کمبود آب ویا تغييرات اقليم و ...با توجه به نتایج مطالعات ومزیت های نسبی مناطق وظرفيت
های مطرح در قوانين ومقرات وخوشه ها ومناطق مجاور و ...مورد نظر قرار گيرد  .کارگروه مذکور
اولویت ها وبرنامه های کاری ذیربط را براین اساس تدوین ،تنظيم وارائه واجرایی خواهند نمود تمامی
دستگاههای اجرایی ونهاد ها وارگانهای ذیربط موظف اند در چارچوب مصوبات کارگروه های مزبور
همکاری وفعاليت نمایند .
 اعتبارات ماده  57قانون برنامه ششم موضوعات بندهای الف وب وسایر اعتبارات موضوع توسعه
واشتغالزایی وبهره برداری در روستاها سازمان ها ونهاد ها ودستگاههای ذیربط در این راستا تصميم گير
ی وهزینه خواهند شد .
 وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی موظف است هماهنگی واقدمات الزم را به منظور جلب وجذب بخش
های غير دولتی وباالسری حوزه تعاون از جمله اتحادیه ها واتاق های تعاون و ...وبخش های بين المللی را
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به منظور جلب مشارکت وتوسعه همکاری های موثر در این خصوص واز طریق کار گروهی به انجام
رساند .
 عمران وتوسعه روستا ها با همکاری مشترک تعاونی های توسعه عمران وشهرستانها وتعاونی های دهياری
وتعاونيهای روستا تعاون در قالب طرح های هادی روستانی  ،توسعه روستا ها را به انجام خواهند رسانيد .
 ایجاد وتوسعه خوشه های توليد ی وتوزیعی وخدماتی با اولویت پتانسيل های منطقه ای مورد تاکيد
وتوصيه می باشد .
 کارگروه موصوف با دبيری مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان موظف است ظرف یکماه با تشکيل
جلسات کارگروه  ،آیين نامه اجرایی کارگروه ومراحل کار در ارائه وتصویب طرح ها واولویت ها را ارائه
نموده ودر خصوص گردش کار وبهره برداری از طرح های تعاون واشتغالزا با اولویت  ،مصوبا ت اجرایی
الزم را ارائه نماید.
 بهر برداردی از ظرفيت ها وخط مشی ها ورویه ها وتنظيم اهداف وبرنامه ها براساس زمان بندی متناسب
به طور مشخص اعالم گردد .
 بهره مندی از تعاونی ها وبنياد های تعاون وکار آفرینی استانها وسایر کار آفرینان وتعاونی ها دانش بنيان
وراه اندازی طرح های دانش بنيان مورد توصيه می باشد .
گزارشات کار به طور مستمر به وزاری محترم(هيات دولت ) ارائه ودر هر  3ماهه پيشرفت کار در هيات دولت
بررسی وتصميم گيری خواهد شود .
متن حکم پیشنهادی:4
دولت موظف است به منظور تسهيلگری تحقق اصل  44قانون اساسی و توسعه کارآفرینی در بخش تعاون
،حمایت از ورود کسب و کارهای نوپا به بخش تعاون و تقویت بنگاههای خصوصی و تعاونی کوچک و
متوسط و تشکيل تعاونیهای تأميننياز ،پشتيبانی و حمایت از آنها با ساماندهی استارتاپ ها در قالب تعاونی
ها وبا کمک به تشکيل شتاب دهنده ها در قالب تعاونی ها با عضویت کارآفرینان واستارت آپ ها زمينه
ارتقای بهره وری را در این حوزه فراهم نماید  .در این خصوص اعتباری به ميزان 5999ميليارد ریال از محل
صندوق توسعه ملی واعتبارات عمومی دولت وبا کمک کارآفرینان ومنابع بانکی ووجوه اداره شده ویاکمک
های بالعوض در جهت تامين وتکميل طرح پيش بينی ميگردد.
متن حکم پیشنهادی:5
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حسب ماده یک قانون تاسيس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب مورخ  80/0/58مجلس
شورای اسالمی  ،وبه منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانها،هدایت منابع مردمی به بخشهای
توليدی،بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعاليتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به
دليل افزونه زا (رانت زا) بودن آن،امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد ،دولت موظف است از
شرکتهایی با عنوان« شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» حمایت کند.
متن حکم پیشنهادی:6
وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی موظف است به منظور اجرای ماده  5قانون مدیریت کشوری و نيزشناسائی
ميزان کمکهای پرداختی و مشوقهای مالی به تعاونيها توسط دستگاهها با همکاری سازمان برنامه و بودجه ،
سامانهای برای ورود اطالعات مربوط به پرداخت مشوقهای قانونی به تعاونيها ایجاد کند.
متن حکم پیشنهادی:7
به منظور اجرایی شدن سياستهای اقتصاد مقاومتی و نيز تحقق شعار سال در حمایت از کاالی ایرانی  ،دولت
موظف می شود جهت ساماندهی و بهبود شبکه تامين مواد اوليه و توليد و بهبود قدرت سفارش پذیری از محل
بودجه های عمومی مبلغ  199ميليارد ریال در اختيار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.
متن حکم پیشنهادی :1با توجه به وظایف حوزه دولتی بخش تعاون در قوانين موضوعه (ازجمله اصل  44ومفاد
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران ) ورفع موانع وچالش های حوزه تعاونی و به منظور
عملياتی نمودن راهبرد های اساسی " توسعه بازار تعاونيها و تقویت برند تعاونی " ،بهبود بازار تشکلهای
تعاونی  ،عملياتی نمودن برنامه های توسعه تعاون و ارتقاء و بهبود جایگاه اقتصادی بخش تعاونو نيز تحققشعار
سال جاری در حمایت از کاالی ایرانی و اجرای سياستهای کلی اقتصاد مقاوتی  ،دولت( معادل ریالی) 599
ميليارد ریال را از صندوق ذخيره ارزی برداشت کرده و در قالب تسهيالت از طریق بانک توسعه تعاون در
اختيار مؤسسات تحقيقاتی و اجرایی متخصص در این امر قرار دهد.

جمعبندی
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در طول  59سال گذشته مقام معظم رهبری نامگذاری سالها را با محوریت اقتصاد انجام میدهند و در سال جاری هم
ایشان بر روی مهمترین چالش اقتصاد ایران که همان خرید کاالی ایرانی است ،تأکيد کردند.
تبيين سالهای اخير پيرامون نتایج حمایت از کاالی ایرانی ،جامعه امروز ما را به سطحی از رشد رسانده که شبهه علمی
اندکی در باب آن دارد .کمتر انسان اهل مطالعه و انصافی است که تردید داشته باشد حمایت از کاالی ساخت داخل ،به
نفع رونق کارگاههای نيمهتعطيل و اشتغال کارگران بيکار ایرانی و کاهش وابستگی به بيرون است؛ اما تعداد خانوادههایی
که واقعاً مطابق این باور ،عمل کنند به قدر کافی زیاد و فراگير نيست تا این باور به مؤلفهی رفتار جمعی ایرانيان تبدیل
شده باشد .اگر این گزاره درست باشد ،آنچه باید وجههی همت سياستگذاران قرار گيرد ،رفع موانع عملی است .تکرار
استدالل علمی و ساختن محصوالت رسانهای اگر بر اراده و انگيزه اثرگذار نشود ،گرهگشا نخواهد بود و نسخهی عالجِ
ندانستن ،برای درمانِ نخواستن به کار نمیآید.
البته باید دانست که یک عنصر راهزن در قبول ایده حمایت از کاالی داخلی ،تصور ناصحيحی است که موجب عدم
تصدیق آن میشود .حمایت از کاالی ساخت داخل در تناسب با سایر ارزشهای اسالمی و ایرانی معنا دارد :بهعنوان
نمونه حمایت از «هر» کاالی ایرانی با «هر »ویژگی و کيفيتی مقصود سياستگذار حکيم نخواهد بود و اگر قطعهها یا
کاالهایی هستند که استفاده از آن به کاهش عمر دستگاههای توليد ،محصوالت معيوب یا فاقد استاندارد منجر میشود و
به سالمت مصرفکننده زیان وارد میکند ،توصيه حمایت مشمول آن نمیشود .همچنين این تصور که در ورای شعار سال
 ،1307خودکفایی در «تمام» کاالها ،انکار استفاده از محصوالت خارجی ،بستن مرزهای تجارت ،انزوای جهانی و اباطيلی
شبيه به آن وجود دارد ،از دیگر کجفهمیهایی است که موجب روگرداندن و عدم تصدیق این ایده از طرف پارهای از بدنه
جامعه میشود .خودکفایی در تمام محصوالت ،نهتنها برای هيچ اقتصادی ممکن نيست بلکه مطلوب هم شمرده نمیشود:
یعنی گاه عقل ،ما را به جایگزینی محصوالت داخلی که هزینهی بلندمدت هنگفت و غير قابل جبران دارند با محصوالت
خارجی ،فرامیخواند (مانند کاالهایی که هيچ مزیتی برای صرف منابع داخلی برای توليد آن وجود ندارد یا مصرف چوب
و کاغذ و غيره که به بهای از دست رفتن منابع طبيعی نسل حاضر و آتی است.
با توجه به ویژگی مردم بنياد بودن اقتصاد مقاومتی و حضور مردم و سرمایه های مردمی در راستای تحقق آن و تشابه آن
با مزیت بخش تعاون که با ترویج و ترغيب مشارکتهای مردمی و تجميع سرمایه های اندک مردم در قالب انواع شرکتهای
تعاونی انجام می پذیرد بخش تعاون می تواند در سال حمایت از کاالی ایرانی و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در
داخل کشور به نيل به اهداف فقرزدایی و ایجاد اشتغال و حمایت از توليد ملی گام بردارد و در خارج از کشور نيز تحریم
های کشورهای غربی را خنثی نماید و پایه گذار اقتصاد ی مستحکم و و مقاوم با تکيه بر دانش و تکنولوژی بومی و
سرمایه و نيروی انسانی متخصص و مجرب و مدیریت توانمند و متعهد داخلی باشد.همچنان که این استراتژی با اجرای
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طرح روستا تعاون و توسعه تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی و دهياری در سطح شهرستانها و روستاها آغاز
گردیده است و در ادامه کار نيز با آسيب شناسی و ارائه نظرات صاحبنظران بخش تعاون و تکميل آن و ارائه راهکارهای
جدید غنی خواهد گردید.ضمن آنکه باتاکيد بر راهبرد سوم تحول در بخش تعاونی(تحکيم تعامالت شبکه ای)از طریق
افزایش تعامالت شبکه ای ميان تعاونی های تامين نياز-توليدی-توزیعی و خدماتی و ایجاد و گسترش شرکتهای
هولدینگ تعاونی در بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی و خدماتی و راهبردششم (توسعه بازار تعاونی و تقویت برند
تعاونی) همچنين با توجه به اینکه اکثر محصوالت توليدی تعاونی ها توليد داخل می باشد می توان با قيمت گذاری
درست و منطقی و افزایش کيفيت محصوالت اعتماد مردم را جلب نمود و با برند سازی مناسب و نوآوری در توليدات
برای پاسخگویی به تقاضای تنوع طلبی مردم در جهت حمایت از کاالی ایرانی گام برداشت.و در بخش فرهنگی نيز
توليد کاالی ایرانی توسط بخش تعاون موجب نهادینه کردن استقالل فرهنگی و اجتماعی و گسترش و تقویت هبستگی
های فرهنگی و اجتماعی درداخل کشور خواهد شد .ترویج و تقویت فرهنگ کار ،توليد ،کارآفرینی و استفاده از توليدات
داخلی به عنوان ارزش اسالمی و ملی با بهرهگيری از نظام آموزشی و تبليغی کشور به عنوان یک استراتژی و سياست
کلی اشتغال میتواند مدنظر قرار گيرد.
در مقياس کالن جامعه ،معضل قاچاق کاال نه فقط سيستم اقتصادی یک کشور را متاثر ميسازد و گاه ضربات سنگينی به
آن وارد ميآورد ،بلکه تاثيرات فراوانی بر پيکره فرهنگی  -اجتماعی یک جامعه دارد .افزایش بيکاری و مشکالت ناشی از
آن ،تغييرات الگوی مصرف و حتی در برخی موارد تغييرات سيستم ارزشی جامعه ،از جمله مواردی است که ميتوان به
عنوان پيآمدهای قاچاق در جامعه نام برد(.علم الهدی ،سيد سجاد) 1384،
اکثر طبقات جامعه ما شبهه علمی درخصوص نتایج حمایت از کاالی ایرانی ندارند اما شبههی عملی جدی در فضای
توليد ،مردم را از حمایت از کاالی داخلی دور ساخته است.این شبههی عملی ،مانع حقيقی حمایت از کاالی ایرانی است
که در نقطه پایانی خط توليد و خاتمهی شبکهی فروش و مصرف قرار دارد که برای رفع آن الزم است از نهادههای توليد
یا به عبارتی از نيروی کار و سرمایهگذار ایرانی حمایت صورت گيرد؛ یعنی مطالبهای است برای به حداقل رساندن «هزینه
تمامشده کاالی ایرانی».
به حداقل رساندن «هزینه تمامشده» نيز به معنای بهرهوری ،بهبود سطح فناوری و کيفيت ،کممانع بودن محيط
کسبوکار ،حذف قاچاق ،کم هزینه بودن نظام فروش و توزیع و ناچيز بودن فساد اقتصادی است .همچنين این شعار
مستلزم ثبات بلندمدت قيمت مواد اوليه ،متغيرهای اقتصاد کالن و چارچوبهای نهادی بلندمدتتری برای تضمين

حقوق مالکيت ،قراردادهای مستحکم و ثبات راهبرد حمایتی کشور طی دولتها و مجالس متفاوت است و این

مقدمات یعنی جهش به مرحله باالتر از توسعه و پيشرفت.
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به نظر میرسد یکی از راههای برونرفت از وضع کنونی اقتصاد کشور و حل معضل بيکاری بهخصوص در سطح
جوانان تحصيلکرده ،افزایش توليدات با کيفيت داخلی است که رهبر معظم انقالب با هوشمندی سال  07را سال

«حمایت از کاالی ایرانی» نام نهادند لذا با توجه به این موضوع مهم بهعنوان شعار سال و اهميت باالی آن ،نکاتی را
باید مورد توجه قرار داد که برخی از این نکات عبارتند از:

 - 1اگر چه خرید کاالی ایرانی یکی از بسترهای حمایت از کاالی ایرانی است اما باید توجه داشت که خرید تنها
یکی از ابعاد حمایت است و نه تمام ابعاد آن ،در نتيجه نباید حمایت را فقط محدود به خرید کرد و باید سایر جنبهها
را نيز مدنظر قرار داد .تشویق به خرید کاالی ایرانی و انجام عملی آن زمانی اتفاق میافتد که کاالی ایرانی با مطالعه

دقيق و با کيفيت مناسب توليد شود و توان رقابت با کاالهای توليد دیگر کشورها را داشته باشد .همچنين مساله

قيمت تمام شده ،خدمات پس از فروش و توزیع مناسب و به موقع را باید به مولفه مهم کيفيت افزود.

- 5مساله بعدی برای حمایت از کاالی ایرانی اصالحات ساختاری و ایجاد زیرساختهای الزم برای توليد با کيفيت

است .نمیشود بدون زیرساختهای الزم و بدون ساختار مناسب توقع توليد با کيفيت و انبوه داشت و نمیشود

بدون ارائه کيفيت الزم توقع خرید و حمایت از کاالی ایرانی داشت! باید به حقایق توجه کنيم و از شعار به عمل طی
مسير کنيم وگرنه اتفاق قابل توجهی نخواهد افتاد .بنابراین برای حمایت واقعی از کاالی ایرانی باید اصالح ساختارها

و چارچوبهای مخرب و مانع توليد را در اولویت قرار داد.

- 3اصالح قوانين دستوپاگير برای توليدکننده ازجمله اصالح نظام بانکی ،اصالح نظام مالياتی ،بهبود فضای

کسبوکار ،شناسایی و برطرف کردن کانونهای فساد ،اصالح قوانين بهخصوص قانون کار و بازنشستگی ،اصالح
نظام بودجهنویسی و ماليه دولت ،کاهش نقش دولت و نهادهای عمومی غيردولتی در اقتصاد و… ازجمله اصالحاتی
هستند که برای بهبود وضعيت توليد در کشور بسيار موثر است و هرچه باسرعتتر و دقيقتر انجام شوند ،حمایت

عملی از کاالی ایرانی را ميسرتر خواهد کرد.

- 4مدیریت صحيح و شفاف در بخش واردات و صادرات ،ایجاد تعرفههای واقعی و درست ،جلوگيری واقعی و به

دور از شعار از ورود کاالهای خارجی ،دفاع عملی از توليدات صنایع داخلی ،شکلگيری صنعت رقابتی و توليدات

با کيفيت است که میتواند شکوفایی اقتصاد و رونق کسبوکار و اشتغالزایی در ایران را بهدنبال داشته باشد.

- 5توجه جدی به مزیتهای نسبی فراوان موجود در کشور ما و تبدیل آنها به مزیتهای رقابتی از دیگر مواردی
است که زمينه را برای حمایت از کاالی ایرانی فراهم خواهد کرد .لذا مناسب است که در این باب نيز مطالعات و

اقدامات اساسی انجام شود.
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بخش تعاون می تواند عامل مهمی در تحقق شعار امسال باشد به شرط آنکه ابزارهای حمایت هم تعریف شود.

این بدان معنی است که رسيدن به توليد بهتر و با کيفيت نياز به حمایت ها ،معافيت ها و تشویق بخش توليد دارد و

اگر این حمایت صورت نگيرد ،شعار امسال نيز فضایی برای تحقق نخواهد یافت.باید بستری فراهم شود تا توليدات

از طریق فروشگاههای تعاونیهای توزیع به دست خریدارن برسد؛ فضای این فروشگاهها میتواند به گونهای باشد که

توليدکنندگان برخی از محصوالت خود را جلوی چشم خریدارن درست کنند و اینگونه اعتماد خریدار به کاالی

ایران جلب میشود.

با این نگاه ،حمایت از کاالی ایرانی شعاری است که اگر قرار باشد به طور کامل محقق شود ،بسياری از مطلوبهای
اقتصاد مقاومتی نيز پيش از او محقق شدهاند .نام او ،نام جمله سالهای قبل را با خود حمل میکند.
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فهرست منابع
 انتظاریان و سنجری ،1305 ،نقش تعاونيها در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار ،ماهنامه اجتماعی،اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و جامعه ،شماره 165
 علم الهدی ،سيد سجاد  ، 1384،بررسی ابعاد قاچاق کاال و ارز ،سایت ستاد مبارزه باقاچاق کاال و ارز نيلی ،مسعود،حمایت از کاالی ایرانی در گرو اصالح عوامل چهارگانه ،روزنامه عصر ایران گزارش اهم اقدامات و پروژههای شاخص معاونت امور تعاون در سال  ،1306معاونت امور تعاون وزارت تعاون ،رفاه،کار و امور اجتماعی
 سند توسعه بخش تعاون ،تصویبنامه هيات وزیران ،مورخ 1305/5/8 برنامه ها واحکام پيشنهادی در خصوص بودجه سال  1308کل کشور وموضوعات مرتبط با تعاون -جلسات وسمينار های عملياتی در راستای اجرایی نمودن طرح

- http://www.iribnews.ir/fa/news/
اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی تهران- http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx
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