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 چکیده 
، اما گری منافات داردای است که با سوداگونههای آن بهطبیعت اقتصاد تعاونی با توجه به اصول و ارزش
 )ساوداگری(  فلسفۀ غیرانتفاا  ماراری  ست که گیرد، این اآنچه که بیش از هر چیز محل اشتباه قرار می

شود. نگارنرگان بر این باورنر که تعاون هرچه بیشتر سرنوشت خاود  اغلب با رویکرد غیرانتفاعی خلط می
را به دست عقالنیت اقتصادی و تجاری دهر، بهتر به هرف خود که هماان ارتقاای اع اا باشار، دسات      

هاای تعااونی در زمیناۀ    نیز حاکی از آن است که اگار شارکت   المللی تعاونیابر. رویکرد اتحادیۀ بینمی
های تجارتی بپردازنر، نبایر های سنتی خارج شره، به فعالیتراهرقابت اقتصادی و عرضۀ خرمات از کوره

نامیر؛ مشروط بر اینکه تعاونی در این راه مقصودی جز تأمین نیاز اع ا نراشته باشار و  « انحراف»آن را 
یش رود که از ماهیت و مبانی اصلی خود خارج نشاره، تباریل باه یاک شارکت ساوداگر و       ای پتا انرازه
 محور صرف نشود.سرمایه

 کلیدی واژگان
 .تجارتی هایفعالیت انتفا ، و سود تعاونی، ،(ICA)تعاون  المللیبین اتحادیۀ
 

                                                           
   :sh.aghamohamadi@ut.ac.irEmail  ،624-88888689ۀ مسئول، فاکس: نویسنر *
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 مقدمه
أمین ماالی و  کنون، مسئلۀ تا ها از آغاز پیرایش تایکی از مع الت و مسائل اصلی تعاونی

های خاود باوده اسات. در ایان     منظور ادامۀ بقا و تراوم فعالیتهای الزم بهجذب سرمایه
شود این است که آیا با توجه به مبانی صورت یک مسئلۀ کلیری مطرح می میان آنچه به

ها که بر مبنای تأمین نیازهای اع ا شکل گرفته و کامالااا خاود را  و فلسفۀ پیرایش تعاونی
هاا بارهیم کاه    توانیم این اجازه را باه تعااونی  داننر، میهای تجاری میایز از شرکتمتم

از نظر عرفی، فعالیت تجااری باه   هایی بزننر؟ با فرض اینکه دست به انجام چنین فعالیت
ها، عملی را با قصار منفعات و ساود    یک از طرفین یا طرفشود که هرفعالیتی اطالق می

هاای تجااری قصار انتفاا  و     گر، همواره از نظر عرف در فعالیتانجام دهنر؛ به عبارت دی
جاای  ها بهها محور قرار دادن انسانترین اهراف تعاونیمهم اساساا سودجویی نهفته است.

دار باشانر،  هاا اسایر سارمایه و سارمایه    جای اینکه انسانسرمایه است یا بهتر بگوییم به
تواننار  تنهاایی نمای  ع نیاز مردمی است که بهشود و نهایت کار رفسرمایه اسیر انسان می

تواننار  کاری را انجام دهنر یا نیاز خود را مرتفع سازنر که با تشکل در قالب تعااونی مای  
دنباال  های زائر که بهآن را عملی و ممکن کننر و سرانجام حذف مشاغل کاذب و واسطه

 ناپذیر است. های توزیع، امری اجتنابگستردگی شبکه
المللی است شرۀ بینرگی که در این راه پیش روست، اصل و مبنای پذیرفتهچالش بز
محور دانسته اسات و ایان نقطاۀ    محور برانر، انسانها را بیشتر از آنکه سرمایهکه تعاونی

 توان از آن عرول کرد.راحتی نمیهاست که بهکننرۀ راه آنکلیری و به عبارتی روشن

مقاالت متعردی وجود دارد، اما در مورد این مسائله و  ها تحقیقات و در زمینۀ تعاونی
تاوان گفات بح ای باه     های تجاری، باه جار ت مای   ها و فعالیتامکان جمع میان تعاونی

میاان  های دیگر بهصورت مجزا، مستقل و کارآمر نه در قالب کتاب و مقاله و نه به صورت
هاای تعااونی چنارین    تها و منابع خاارجی در ذیال فعالیا   نیامره است. در بع ی کتاب

شامرنر کاه سررشاتۀ مطلاب و موضاو       فعالیت را که رنگ و بوی تجاری دارنار، برمای  
توان از آنجا دریافت و به تناقض ظاهری ایجادشاره ایاراد وارد کارد کاه     موردبحث را می

های تجاری انجاام دهنار؟    تواننر فعالیتها با آن سوابق، پیشینه و مبانی میمگر تعاونی
 -توصایفی و تطبیقای و گااه فلسافی     -یریم تا این پژوهش را با روشی تحلیلای لذا کوش

حقوقی به انجام برسانیم. ناگفته نمانر دشواری این پژوهش از آن روست که بایار مارزی   
 بتواننار در چرخاۀ اقتصاادی جایگااه     بار اینکاه  هاا افازون  ریزی شود تا تعاونیدقیق پی
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 هاسات، بااه دسات نااابودی  مقااوم ذاتای آن  هااا و اصولشاان را کاه  داشاته باشانر، ارزش  
 .نسپارنر

های تعاونی و دارای اصول ها و اتحادیهبه مفهوم امروزی که در قالب شرکت« تعاون»
سااله   496ای حارود  شاره شاکل گرفتاه، از ساابقه    و قواعر مشاص  و ازپایش تاروین   

ف انجمان پیشاگامان منصا   »برخوردار است. از نظر تاریصی آنچه بیشاتر معاروف شاره    
عناوان نموناۀ   است کاه آن را باه   (Rochdale Equitable Pioneers Society)« راچریل

گذاران جنابش تعااونی قلماراد    اولیه و الگویی از جامعۀ تعاونی مررن و مؤسسان و بنیان
م در شمال انگلستان به تأسیس اولین شکل کساب و  4811انر. این انجمن در سال کرده

ای اسات بارای   تعاون به مفهوم خاا  و در اصاطالح شایوه    کار تعاونی مررن اقرام کرد.
جویی و است مار از ساوی بصاش خصوصای،    گری دولت و نیز سلطهپایان دادن به تصری

دهر تاا  که استعرادهای نهفته را بیرار کرده، ابزار کار را در اختیار طبقات ضعیف قرار می
دسات گیرنار   ا خاود باه  های غیرضروری را از تجاارت حاذف کننار و امورشاان ر    واسطه

 .(423،  4988)ساردویی نسب، 
ساتر آماره   ودر لغت برابر مفاهیمی چون ساوداگری، بازرگاانی و داد  « تجارت»واژۀ  
(. از نظر عرفای، فعالیات   6198،  4977؛ دهصرا، 269و  214  ،4987 )معین، است

ا قصر منفعت ها عملی را بشود که هریک از طرفین یا طرفتجاری به فعالیتی اطالق می
های تجااری قصار   دهنر. به عبارت دیگر، همواره از نظر عرف در فعالیتو سود انجام می

های معنا و مفهوم فعالیتاما در اصطالح،  (.174،  4989انتفا  نهفته است )لنگرودی، 
کاه برخای )ساتوده    تجارتی نیز چنران از معنای عرفی رایج آن دور نیفتاده است؛ چناان 

طور مستمر داننر که به( در آثارشان عملیات تجارتی را اعمالی می19،  4986تهرانی، 
، 4988گیاارد. بع اای دیگاار )خزاعاای، وساایلۀ تاااجر باارای جلااب منااافع انجااام ماایبااه
بار اینکاه فعالیات تجاارتی را فعاالیتی      ( نیز در مقام تمییزبصشای، افازون  427و426 

به تجارت اشتغال ورزد، در صارد کساب   انر، بر این باورنر کسی که طلبانه دانستهمنفعت
انر کاه اوالا کساانی کاه اشاتغال باه      گیری کردهمنفعت نقری است و از بیان خود نتیجه

برداری از مؤسسه دارنار، درصاورتی کاه در جساتجوی منفعات شصصای       فعالیت و بهره
ی شونر؛ ماننر کسی که نمایشگاه عمومی یا باشگاه رقابت ورزشنباشنر، تاجر شمرده نمی

ورزنار،  طور اتفاقی به تجارت اشتغال میتوان کسانی را که بهکنر. دوم اینکه نمیدایر می
های مصتلاف  بنری دیرگاهانر، تاجر دانست. با جمعولی این عمل را شغل خود قرار نراده
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رسر تحقق فعالیات تجاارتی را بایار باه     نظر میهای تجارتی، بهدر ارائۀ تعریف از فعالیت
(، 66،  4986تکرار )آن عمل استمرار داشته باشر( )اساکینی،   ن سه ویژگیفراهم آمر

طلبی )برای کسب سود و منفعت انجام گیارد(، و گاردش ثاروت )معاملاه یاا آن      منفعت
مشاروط کارد. یعنای اگرچاه      (422پیشاین،   (فعالیت بایر به گردش ثروت بینجامر( 

ای برای اطاالق فعالیات تجاارتی    ممیزهتنهایی معیار تواننر بههرکرام از این اوصاف نمی
ها در یک عمل نبایر در تجارتی تلقای کاردن آن فعالیات    باشنر، ولی با جمع هر سۀ آن

هاای تجاارتی در   بررسی امکان انجام فعالیات »تردیر کرد. درنتیجه، منظور نگارنرگان از 
رط هاایی اسات کاه ساه شا     سنجی انجاام فعالیات  ، تحلیل و امکان«قالب شرکت تعاونی
 یادشره را دارا باشنر.

 

 های تعاونیاصول و ارزش
المللای تعااون در صارمین ساالگرد تأسایس اتحادیاۀ       ویکمین کنگرۀ اتحادیاۀ باین  سی
م در منچستر و در تقارن با صاروپنجاهمین ساالگرد   4339المللی تعاون که در سال بین

ل تعااون  تأسیس تعاونی مصرف پیشگامان راچریل تشکیل شاره باود، نسابت باه اصاو     
مصوب پیشین تجریرنظر کارده، تغییراتای را در آن پریار آوردنار. کنگاره از آن پاس،       

 دهر.ها و اصول زیر تشصی  میهای تعاونی را با توجه به تعریف، ارزشماهیت سازمان
طاور داوطلباناه   تعاونی انجمنی مستقل و متشکل از افرادی است کاه باه  . تعریف. 1

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اع ا تأسیس شاره، فعالیات   برای تأمین نیازهای مشترک 
 آورد.اجرا درمیخود را با مشارکت و مریریتی دموکراتیک به

 دموکراسای،  هاای خودیااری، خودمسائولیتی،   ها بر اساس ارزشتعاونی ها.ارزش. 2

گاذاران آن، اع اای تعااونی    شونر و در عارف بنیاان  و همبستگی بنا می انصاف، عرالت،
رویی، مسئولیت اجتماعی و کماک باه   هایی چون شرافت، گشادهی منطبق با ارزشرفتار

 دیگران دارنر.
هاای  هایی اسات کاه قصار دارنار ارزش    العمل تعاونیاصول تعاون، دستور اصول. .3

برده در آخرین تجریرنظر صورت گرفته در ساال  یادشره را عملی کننر. اصول جهانی نام
-http://ica.coop/what’sa co-op?/coم باااااه شااااارح زیااااار اسااااات: ) 4339

operative,identity,values&principlesاصاال ؛ ( اصاال اول، ع ااویت آزاد و داوطلبانااه

http://ica.coop/what's
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دوم، کنترل دموکراتیک اع ا؛ اصل سوم، مشارکت اقتصادی اع ا؛ اصل چهارم، اساتقالل  
رساانی؛ اصال ششام، همکااری     ارآموزی و اطال اصل پنجم، آموزش، ک؛ و عرم وابستگی

 .4ها؛ و اصل هفتم، توجه به جامعهمیان تعاونی
از میان این اصول، توجه و تمرکز بر اصل سوم )اصل مشارکت اقتصادی( و تاریصچاۀ  

 آن به دلیل ارتباط با موضو ، بیشتر است.

اع اا  (،  Member Economic Participationاصال مشاارکت اقتصاادی اع اا )     در
ایان   .مشارکتی منصفانه )عادالنه( در تأمین سرمایه و نظارت دموکراتیک تعااونی دارنار  

پرداخت بهرۀ محارود باه سارمایۀ    : »2شراصل در گذشته به دو اصل جراگانه تقسیم می
 9«.تقسیم درآمر مازاد میان اع ا به نسبت معامالتشان»و « اع ا

ای و پرداخت بهره به ساهام سارمایه   . در خصو 1بهرۀ محرود به سرمایۀ اع ا( الف
های متفاوت عملی آن، پیشگامان تعاونی اتفاق نظر نرارنر. درهرحال این مسائله از  شیوه

اصول ثابت تعاونی نیست و هیچ اصلی در تعاونی تکلیف پرداخت بهره را مشص  نکارده  
د، میازان آن  ای تعلق بگیار ای به سهام سرمایهاست. ولی قاعره بر این است که اگر بهره

انراز مازاد منافع خال  حقای  کننرۀ سرمایه ادر پسبایر محرود و ثابت باشر، زیرا ترارک
نرارد. دراین خصو  چهار روش مصتلف وجود دارد که سیاسات هار تعااونی در زمیناۀ     

شاود. روش اول، پرداخات   ای با آن اصول محک زده مای روی سهام سرمایهپرداخت بهره

                                                           
 ۀمجلا  ،ایاران  در تعاون حقوق نظری مبانی بر نگرشی (،4988) محمر ساردویی نسب، تر ر.ک.بیش ۀمطالع برای. 4

 .پانزدهم ۀشمار سال ششم، حقوق خصوصی،
پانجم تاا    ،در ویان  شرهالمللی تعاون منعقربین ۀاتحادی ۀوسومین کنگربیست ۀقطعنام. بیشتر ر.ک ۀالعطبرای م. 2

 .4366هشتم سپتامبر 

اماا چناین کااری از ساوی      ه،بیان شر «مشارکت اقتصادی اع ا»ذیل اصل  م4339اگرچه این دو اصل در سال . 9
چرا که در گزارش کمیسایون بررسای    ؛دلیل و منطق نیز نبوده استالملل تعاون چنران بیبین ۀاتحادی ۀکنگر
 «اصال محارودیت ساود ساهام    »این مطلب بود که  ۀتوکیو رفت دربردارنر ۀبه کنگر م4332ل که در سال اصو

د و در شاو های تأمین سرمایه بایار باه صاورت اصال جریاری تصاویب       و شیوه ،بایر با انعطاف بیشتری مطرح
 ،4982، الاب )ط« کارکردی بیش از وسایله پیارا کارده اسات     هسرمای»گیری این گزارش آمره است که نتیجه
 .(299و292 

عنوان یکای از اصاول   سرمایه را به ۀمحرودیت سود سهام یا بهر ،م4397الملل تعاون در سال بین ۀاتحادی ۀکنگر. 1
 ۀاتحادیا  ۀنیاز کمیسایون منتصاب کنگار    را این عمال   اصول تعاون، دوبارۀدر بررسی  .ه استتعاون اعالم کرد

 م4366در ساال   هتصویب بیست و ساومین کنگار  و گزارش آن به هکرد مطالعه 4369الملل تعاون در سال بین
ایان  «. گیارد محارودی تعلاق مای    بهره با نرخ کامالا در صورت کسب منافع، ایبه سهام سرمایه»: ه استرسیر

اصال  »در قالاب   ،الملال صاورت گرفات   بین ۀاز سوی اتحادی م4339نظری که در سال  اصل در آخرین تجریر
 رخ نمود.«مشارکت اقتصادی اع ا
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ای است و این اصل مغایرتی با اصول تعااونی نارارد. روش   ام سرمایهروی سهنکردن بهره
تر از نرخ عادی درآمر مازاد در یک دورۀ معاین اسات.   دوم، پرداخت بهره به نرخی پایین

یک نرخ محرود در این خصو  مغایرتی با اصاول تعااونی نارارد. روش ساوم، پرداخات      
شاود.  ن آن نرخ بهاره هام متفااوت مای    نسبت نوسابهره به نرخ بهره در بازار است که به

مارت چنارین   های درازگذاریدراین خصو  مبنای محاسبه بر اساس نرخ بهرۀ سرمایه
شود. اگر میازان بهاره را   مرت که اغلب دستصوش تغییرات روزانه میساله است، نه کوتاه

غارض   های درازمرت وابسته نماینر، این مطلب نقضگذاریبه افزایش آینرۀ نرخ سرمایه
اصول تعاونی است و سپس روش چهارم این است که تعاونی خاود را مکلاف نمایار کاه     

کاار رفاتن   ای و جلاوگیری از باه  دهنره به مشاارکت در ساهام سارمایه   برای تشویق وام
بر بهرۀ عاادی نیاز بارای او قائال شاود      ای افزونسرمایۀ او درمحلی غیر از تعاونی، جایزه

از نظر تعاونی پذیرفته نیست، ولی از لحاظ عملی گاه در  (. این امر269و262)همان،  
داری باا  هاای بازرس سارمایه   مواردی که بع ی از مؤسساات تعااونی در مقابال شارکت    

هاا  رود و آنکاار مای  کننار، ایان روش باه   های مررن احتیاج به سرمایه پیرا مای تکنیک
فقاط از  ی در تعاونی نهگذاری شصصکننر که سرمایهاع ای خودرا به این وسیله قانع می

هاسات )شاکیبا مقارم،    گیری بیشتراز سارمایه باه نفاع آن   نظر تعاونی، بلکه از نظر بهره
(. مسئله در این است که میزان اضافی یک مبلغ جزئی است یا بازرس؛ در  99،  4986

نحوی قابل مطالعه است و در شکل دوم، اگر با احتیااجی  صورت اول، انحراف از اصول به
تر به آن اشاره شر قابل تطبیق نباشر، توجیه آن مشکل است )گزارشای درباارۀ   که پیش

 (.17،  4918المللی تعاون، اصول تعاون از نشریات اتحادیۀ بین
بار ایان باوده    از گذشاته   الملل تعاونرویکرد کمیسیون خا  مربوط به اتحادیۀ بین

هام باشار کاه بیشاتر    فقط بایر شامل حاراقل سا  است که محرودیت در پرداخت بهره نه
موجب قوانین خود اع ا را برای استفاده از مزایای تعاونی ملزم به داشتن آن ها بهتعاونی

پردازنر نیاز  بر حراقل سهام میای که اع ا افزونکننر و این اصل شامل سهام سرمایهمی
مفصلی شود، بحث شود. البته اینکه این اصل تا چه انرازه از سوی کشورها رعایت میمی

 4طلبر.را می

                                                           
 ۀپرداخات بهار   درباارۀ  ولای  ،ه اسات میان نیامار به تأمین سرمایه بح ی ۀم ال در قانون تعاون آلمان از نحو رایب. 4

ماواد   برابار  اسات.  شاره  الملل تعاون برگزیاره بین ۀروشی متفاوت و مغایر با اصول تعاون مصوب اتحادی سهام،
هاای  شره بابت سهام و در سالنسبت مبلغ پرداختول بهتقسیم سود و زیان در سال ا» ،یادشرهقانون  26و43
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انراز یا مازاد برگشتی(. مسئلۀ دیگری که ضارورت پیارا   تقسیم درآمر مازاد )پس( ب
انرازهایی است که در نتیجۀ فعالیت مؤسساه  کنر، تقسیم منصفانۀ درآمر مازاد و پسمی

شود. دو پرسش در خصو  حل این مسئله ازپیش قابل طرح است؛ اول یاافتن  ایجاد می
طور کلی، و دوم رعایت انصاف بین یک ع و و منافع افراد ع و و مؤسسه به توازنی میان
انراز ناشی از معاامالت مؤسساه چنانچاه عایار     درنتیجه، درآمر مازاد یا پس 4ع و دیگر.

شود، متعلق به تمام اع ای مؤسسه است و بایر به نحوی تقسایم گاردد کاه از اساتفاده     
هاا  مر با تصمیم اع ا ممکن است به این شایوه یکی به ضرر دیگری جلوگیری شود. این ا

انجام شود: اختصا  درآمر مازاد برای توسعۀ امور تعااونی؛ اختصاا  درآمار ماازاد باه      
 2ها با مؤسسه.نسبت معامالت آنخرمات عمومی؛ و تقسیم میان اع ا به

 

 تعاونی ساختار قالب در تجارتی هایفعالیت انجام هایچالش
ها از آغاز پیرایش تاکنون، مسئلۀ تاأمین ماالی و   ئل اصلی تعاونییکی از مع الت و مسا

هاای  های خود بوده است. روشمنظور ادامۀ بقا و تراوم فعالیتهای الزم بهجذب سرمایه
هاا و بحاران حیاات در    هایی که با چاالش سنتی تأمین و جذب منافع مالی، برای تعاونی
و مشکالت بسیاری را ایجاد کارده اسات.    هادوران جریر رقابت روبرو هستنر، محرودیت

های تجارت و مبادله پریر به این ترتیب با توجه به تغییراتی که در ابعاد جهانی در شیوه
های ساازمانی خاود،   ها در صرد برآمرنر تا با ایجاد اصالحاتی در مرلآمره است، تعاونی

                                                                                                                                        
توانر برای تقسیم سود ترتیب دیگری مقارر دارد  اساسنامه می» «.نسبت سهم هر یک از اع ا خواهر بودبعر به

طور در قانون بلژیک پرداخت سود سهام را محارود  و همین «ازجمله تمام سود را به حساب ذخیره منتقل کنر
های مسااوی باین   )نیمی را به قسمت ساله بالمناصفهسود و زیان شرکت همه»ر داشته است که نرانسته و مقر

. (267و261  ،4982 )طالاب،  شاود تقسیم مای  ای که در شرکت دارنر(اع ا و نیمی دیگر به تناسب سرمایه
ه پاس از  کا  یمبلغا  ،ش4976موجب قانون بصش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب در ایران نیز به

 و ی،حاق تعااون و آموزشا    یااطی، احت ۀ، انروختا یقانون یرۀذخ یبرا ،و منظور شره یافته ی تصص ،کسر وجوه
 یرفتاه ضامن عقار پذ   یطکه در اساسنامه و شارا  یبیترتمانر و بهیم یپاداش، از سود خال  ساالنه شرکت باق

ساود   ۀباقیمانر ،یادشرهس از کسر وجوه ها قیر شره است که پاساسنامه ۀدر نمون .گرددیم یمتقس است، شره
ن اع ا تا جباران زیاان   میاسود خال   ۀتقسیم باقیمانر شود.خال  بین اع ا به تناسب سهم آنان تقسیم می

 .  قانون بصش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایران( 29 ۀ)ماد پذیر نیستشرکت تعاونی امکان ۀانباشت
ساازمان مرکازی    23 ۀشمار ۀنشری، 4918مهر ماه ، تهران ،اصول تعاون ۀربارگزارشی د برای مطالعۀ بیشتر ر.ک.. 4

 ۀنشاریات: اتحادیا   اصاول تعااون از   ۀالمللای تعااون درباار   باین  ۀتعاون کشور، گزارش کمیسیون خا  اتحادیا 
 .96  المللی تعاون،بین

پنجم تاا   ،ر وینه دشراون منعقرالمللی تعبین ۀاتحادی ۀبیست و سومین کنگر ۀقطعنام برای مطالعۀ بیشتر ر.ک.. 2
 .4366هشتم سپتامبر 



 4931، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 6مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     076

 

سصگویی به مقت ایات  های مرل سنتی و پاساختارهای نوینی را برای غلبه بر محرودیت
هاایی  ها و آرمانها دارای ارزشتعاونیدانستیم طور که شرایط جریر تجربه نماینر. همان
شره برای هویت تعااونی پایبنار   ها بایر به اصول تعیینهستنر که برای تحقق این ارزش

و شامار رود  باشنر. این اصول بایر از طرف هر سازمانی که مایل است حقیقتاا تعااونی باه  
الملال درآیار، رعایات شاود. کیفیات واقعای اصاول بنیاادین و         به ع ویت اتحادیۀ باین 

استانرارد تعاون به مقت یاتی از قبیل زمان و مکان، طرز تفکر مردم، موقعیت اقتصادی و 
فرهنگی، وضعیت نظام سیاسی و اقتصادی، بازار و وضع تجارت بساتگی دارد. از دیارگاه   

شاره از ساوی اتحادیاۀ    رسامیت شاناخته  ماام اصاول باه   نه ت جهانی تعاون، رعایات ت 
رود، ولای  شامار نمای  های کلیۀ کشورها از اصاول آماره باه   المللی تعاون برای تعاونیبین

کم چهار اصل اول از اصول یادشره )یعنی اصول ع ویت آزاد و داوطلباناه، کنتارل   دست
پااداش محارود باه     دمکراتیک تعاونی از سوی اع ا، مشارکت اقتصادی اع ا و پرداخات 

توان پایه و بنیاد تعاون محسوب کرد. سرمایۀ اع ا، خودگردانی و استقالل تعاونی( را می
ای است که با ساوداگری  گونههای آن بهطبیعت اقتصاد تعاونی با توجه به اصول و ارزش
اناروزی نیسات و مؤسساۀ تعااونی نبایار      منافات دارد. تعاون ابزاری برای افزایش ثاروت 

 ی. دیگر اینکه اصل برابار (Georg Draheim ،4913  ،46)ۀ فعالیت سوداگران باشر عرص
و « تقسیم درآمر مازاد بین اع ا به نسبت فعالیتشان»همراه اصولی همچون  اع ا نیز به

ساودجویی صارف و مطلاق را از عملیاات تعااون جارا       « بهرۀ محرود به سرمایۀ اع اا »
 شود.بر تعاونی میکنر و مانع چیرگی صاحبان سرمایه می

هاای تجااری در   شایر اگر در آغاز پیرایش تعاون در نظام اقتصادی، از انجام فعالیات 
آمر، همه ایان مع ال را ناوعی انحاراف از مسایر      ها سصن به میان میقالب این شرکت

دانایم.  دانستنر، اما ما این طرز فکار را صاحین نمای   داری میتعاون و قرم در راه سرمایه
ر این باوریم که تعاون هرچه بیشتر مریریت خود را به دست عقالنیت اقتصادی عکس ببر

هاای  یابار. اگار شارکت   و تجاری بسپارد، بهتر به هرف خود یعنی ارتقای اع ا دست می
های سنتی خارج شونر راهتعاونی در زمینۀ رقابت اقتصادی و عرضۀ خرمات خود، از کوره

انحااراف در جهاات »بپااذیریم کااه نبایاار آن را  هااای جریااری اتصاااذ کنناار، بایاارو راه
هاا و  هاا موظاف هساتنر راه   رسر اینکه حتی شرکتنظر مینامیر. آنچه به« داریسرمایه

امکانات جریری را برای انجام شایستۀ وظیفۀ خود جستجو کننار. البتاه عاواملی چاون     
دامنۀ این  های درونی( و تشصی  اقتصادی و مریریتی شرکتاراده و توانایی )محرودیت
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(. مهم این است کاه در سیاسات   76،  4983کنر )هزارجریبی، پیشروی را محرود می
طاور آشاکار منظاور گاردد.     های تعاونی هارف ارتقاای اع اا درعمال و باه     کلی شرکت

کننر؛ اینکاه ماا   طور که گفتیم یک سلسله عوامل دامنۀ این پیشروی را محرود میهمان
هاای تجااری بازنیم، و آیاا     های تعاونی دسات باه فعالیات   تا چه انرازه آزادیم در شرکت

های تعاون برخای اصاول گذشاته را تاحارودی     توانیم برای رسیرن به اهراف و ارزشمی
 تعریل کنیم.

 

 هاساز کردن آنها با پولتفاوت اقتصادی کردن تعاونی
باا   یا تجاری کردن که محرک آن اصل دستیابی به سود بیشتر اسات، « سازیپول»رونر 
ها به مراکاز  های تعاونی و الحاق آنفرق قطعی دارد. رشر شرکت« اقتصادی کردن»رونر 

م ابۀ یکای از مصاادیق اقتصاادی کاردن اسات. یاا       ها بهتر و مریریت آنتعاونی پیشرفته
طااور اسااتفاده هرچااه بیشااتر از متصصصااان و کارشناسااان در مااریریت و ادارۀ  همااین
وجاه  هایچ ساازی باه  شود، اما پولادی کردن شمرده مینحوی اقتصهای تعاونی بهشرکت

نوعی از اقتصادی شرن یا اعمال عقالنیت در تولیر نیست، بلکاه نتیجاۀ گارایش هرچاه     
ویژگای روش  « ساازی پاول »آوری سود بیشتر است. بنابراین، هارف  بیشتر به اصل جمع

سیر کنر، تغییار  کنر. آنگاه که شرکت تعاونی در این جهت فعالیت اقتصادی را معین می
آیار؛ درحاالی کاه    شامار مای  روش داده است. از نظر تعاون، این تغییر نوعی انحراف باه 

کننرۀ طبیعی روش فعالیت تجاری عامل درونی و تعیین -سازی در مؤسسۀ اقتصادیپول
است. هرچه شرکت تعاونی بیشتر متوجۀ هرف غیرقابل انکار خود باشر و هرچاه بیشاتر   

ر تعاون و ارتقای اع ا عمالا کوشا باشر، خطار تجااری شارن کمتار     د« گروه»در تجمع 
این، برای تقلیل احتمال انحراف بایر معامالت خارجی جزء کوچکی از کال  براست. افزون

(. هنگاامی کاه چناین مرزکشای     29شود )همان،  معامالتی باشر که با اع ا انجام می
گیریم، درحقیقت، یکی دیگر ش میساز کردن درپیدقیقی را میان اقتصادی کردن و پول

ایم. درواقع ماا باا   از وجوه تمایز شرکت تعاونی و مؤسسۀ تجاری اقتصادی را روشن کرده
ها مشکلی نراریم، بلکه آنچه که محل اشاکال  اقتصادی کردن و مریریت اقتصادی تعاونی

اناروزی  جویی و ثاروت عنوان سودهیچهاست. نبایر بهسازی آنسازی و تجاریاست، پول
طاور  ها برای تأمین نیازهای اع ای خود که بهها هرف اصلی قرار گیرد. تعاونیدر تعاونی

ایان معیاار    انار و ناه چیاز دیگار، و    وجاود آماره  عمره از قشر متوسط جامعه هستنر، به
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سازی درنظر گرفته شود. یکای از اصاول   توانر مرز دقیقی میان اقتصادی کردن و پولمی
های تجاری و مؤسساات  ها از شرکتها که در پی تمییز دادن تعاونیعاونیکننرۀ تمتمایز

وجود آمره، اصل پرداخت سود محرود به سرمایه است. حتی برخای  مرار بهکسبی انتفا 
 کننر.  نظران از بیان واژۀ سود خودداری میصاحب

ماهیات  کنر که واژۀ محاسبۀ سود و زیان به دلیال  پیشنهاد می 4(R.Hienzle) هنزلر
های محاسبۀ مازاد و نقصان تغییار داده شاود )هماان،    دیگری که در تعاونی دارد، به واژه

 (.28 و 27 

های فعالیت خود، در قوانین بیشتر نقااط  کشیها از مرزضمانت اجرای تصطی تعاونی
ماراری و  سازی و یاا انتفاا   ای به سمت پولدنیا مشص  شره است و اگر شرکت تعاونی

عنوان سرپوش استفاده کنار،  نحوی از قالب تعاون بهسودجویی صرف برود و به عبارتیبه
که برای م اال در قاانون بصاش تعااونی اقتصااد جمهاوری       شود؛ چنانبا آن برخورد می

در بیاان وظاایف و اختیاارات وزارت تعااون      66ش در ماادۀ  4976اسالمی ایران مصوب 
 .2مطلب اشاره شره است به این 23 ،4 ،47 ،48 طور خا  در بنرهایبه

در ادامه، در راستای نقطۀ اتکا و قوت استرالل ما پیرامون ایان بحاث و نیاز بررسای     
المللای کاار   محور، قانون نمونۀ سازمان بینهای تعاونی و سرمایهوجوه تمایز میان شرکت

 توانر مر نظر قرار گیرد.می
 

های تجاارتی در  فعالیت المللی کار نسبت به چالش انجامرویکردهای سازمان بین
 هاقالب تعاونی

هاا را ناه   دهار، تعااونی  ها ارائه مای از تعاونی (ILOالمللی کار)در تعریفی که سازمان بین

                                                           
 .پردازان در امر تعاونیتعاونی دانشگاه هامبورس و اقتصاددان معروف آلمانی و از نظریه ۀمؤسس قسبمریر ا. 4
رای شود و نظارت بر حسن اجا اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بصش تعاونی که مربوط به دولت می -4بنر ». 2

 قوانین و مقررات بصش تعاونی.
های تعاونی مراتب را به دادگاه صالن اعالم شرکتها یا اتحادیه توانر در صورت احراز تصلف در ادارۀ اموروزارت تعاون می -47بنر 

 خارج از نوبات در رسایرگی مقارماتی در صاورت احاراز تصلاف حکام تعلیاق ماریران شارکتها و           است و دادگاه موظف

موقات افارادی را بارای تشاکیل      وزارت تعاون موظف است بطور های تعاونی یادشره را صادر نمایر. در این صورتاتحادیه
  مجمع عمومی و انتصاب هیأت مریره جریر منصوب نمایر

  .کننرتعاونی سوء استفاده می جلوگیری از فعالیت اشصا  حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان -48بنر 
قانون و مقررات بصش تعاونی عمل نموده و یا برخالف اساسنامۀ مصوب اقاراماتی   سلب مزایا از تعاونیهایی که برخالف -23بنر 

 .«باشنر کرده



 073 …  های تجارتی در قالب شرکت تعاونی با تکیه برامکان انجام فعالیتتطبیقی بررسی 

 

انتفااعی و خیریاه، بلکاه دارای    محور و نه ماننر یک شرکت غیرماننر یک شرکت سرمایه
محاور  از آنکه سارمایه  ها بیشترکه گفته شره است تعاونیدانر؛ چنانماهیت مستقلی می

ها به اع ای خاود  المللی کار نیز اذعان دارد که تعاونیمحورنر. سازمان بینباشنر، انسان
های سهامی هستنر؛ باه هماین دلیال باه قاوانینی      کننر و متفاوت از شرکتخرمت می
 دارنر. جراگانه نیاز

تروین و تنظایم   این سازمان در همین راستا یک سنر راهبردی را برای قانون تعاونی
 http://ica.coop//what’s)کنر تا راهنمای کشورها در تروین قانون تعاونی قرار گیردمی

a coop? //co—operative legislation/guidelines for co-operative legislation) .

کننر و ها به اع ای خود خرمت میونیشره در این سنر این است که تعاواقعیت معرفی
های سهامی، و ها متمایز از شرکتنیاز نیستنر، اما تعاونیدر این راه نیز از کسب سود بی
م اولاین  4338های خا  خود هساتنر. در آغااز ساال    نیازمنر قانونی متناسب با ویژگی
رنهایات در  م نسصۀ دوم و تجریرنظر شرۀ آن و د2669نسصۀ سنر و پس از آن در سال 

م نسصۀ سوم و آخرین تجریرنظر از این سنر در سالی که از ساوی ساازمان   2642سال 
گذاری شره باود، متناساب باا وضاعیت     ها نامالمللی تعاونیملل متحر با عنوان سال بین

چاپ رسیر. پرسش اصالی  ها بهشره در شکل تعاونیهای ایجادها و نوآوریکنونی تعاونی
 ?http://ica.coop//what’s a coop) ساوم ایان سانر ایان اسات     شره در نساصۀ  مطرح

//co—operative legislation/guidelines for co--operative legislation(third 

revised edition), p.35) هااا از اساااس باارای کسااب سااود و منفعاات کااه آیااا تعاااونی
مرار( نیساتنر؟ باه عباارت دیگار آنچاه در      جویی )انتفا یا برای سودنبوده 4)غیرانتفاعی(

هاا  باشر، این است که تعااونی خصو  وضعیت اقتصادی تعاونی هنوز هم یک مسئله می
جه اجازۀ کسب سود و منفعت نرارنر و یاا آنکاه ایان اجاازه را     وهیچنهادی هستنر که به

هاا ساودجویی صارف باشار.     که فعالیت آن ایگونهعنوان هرف اصلی؛ بهدارنر، ولی نه به
هایی را که در دساتۀ ساوم   المللی کار فعالیت تعاونیآنچه روشن است اینکه سازمان بین

ساازی، تجاارت و   محور به پولهای سرمایههایی که ماننر شرکتقرار دارنر، یعنی تعاونی
پاساخ باه پرساش    پردازنر، از مفهوم تعاونی خارج کرده است. اما در سودجویی صرف می

                                                           
ای ایان  ها و فعالیات  اسات انتفااعی  ها همچنان غیرمریکای التین به تعاونیاتعرادی از قوانین کشورهای رویکرد . 1

 ley marco para las cooperativas de America latina دشاو توصیف میهای تجاری مقابل فعالیت ۀبصش نقط

section 7)). 
 

http://ica.coop/what's
http://ica.coop/what's
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ها آیر، این سازمان به تعاونیرسر آنچه که از فحوای این سنر برمینظر میشره، بهمطرح
صاورتی  هم برای بقا و رقابت در عرصۀ اقتصادی اجازۀ فعالیت تجاری داده است، اما نه به

 هاای ها سودجویی به تمام معنا برداشت شود. در ادامه به بیاان دیارگاه  که از فعالیت آن
هاای  هاای تعااونی و شارکت   المللی کار پیرامون وجوه تماایز میاان شارکت   سازمان بین

پاردازیم کاه   های سهامی میها یعنی شرکتترین مصراق این شرکتمحور و مهمسرمایه
 کنر.بسیار به روشن شرن مطلب کمک می

 

  1سهامی هایشرکت و هاتعاونی میان تمایز
 باه  هاا شرکت گونه این و است گذاررمایهس و سرمایه سهامی، هایشرکت محور

شارکت  درمقابال، . یابنرمی قوام و شونرمی تعیین گذاریسرمایه روابط واسطۀ
. شاونر مای  تعیاین  معاامالتی  روابط با و محورنرع و و محورمردم تعاونی های

 .است متفاوت اع ا تعراد اساس بر هاتعاونی این سرمایۀ
  شارکت  یاک  ساوی  از شرهارائه خرمات کاربر ،گذارسرمایه یک که مواردی در 

 موقعیات  ایان  باشار،  آن محصاوالت  فروشانرۀ / خریارار  یا و بوده سهام دارای
 تعااونی  هاای شرکت در که درحالی نیست؛ اینطور لزوماا همیشه و است اتفاقی
 اصالی  کااربران  همان اع ا. است ساختاری مؤلفۀ یک موقعیتی، چنین دراصل
مای  تشکیل را هاآن کار نیروی اتفاق به قریب اک ریت یا بوده، تعاونی خرمات
 .دهنر

  ساهام  تعااونی  شارکت  در اع اا  ساهام . اسات  واژگاان  در تفااوت  بعری تمایز 
 هایشرکت سهام میان را تمایزی انگلیسی، جز به هازبان بیشتر. است ع ویت
 از منظور این برای و آورده وجودبه تعاونی هایشرکت ع ویت سهام و سهامی
 واژگااان فرانسااه، زبااان در م ااال، باارای. اناارکاارده اسااتفاده متفاااوت واژگااان

«actions»  و«parts sociales» شودمی گرفته درنظر. 
  حقاوقی  تعهارات  دارای کاه  هاایی شارکت  یا و سهامی هایشرکت از که آنچه 

                                                           
 برای مطالعۀ بیشتر ر.ک.. 4

http://ica.coop//what’s a coop?//co—operativelegislation / guidelines for co-operativ 
legislation (third revised edition) , page 37-39. 

 

http://ica.coop/what's
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 وجودبه را سرمایه از حاصل بازدۀ بیشترین که است این رود،می انتظار هستنر
 محصاوالت  مبادلاۀ  ارزش باه  منرعالقه و بازار هایفرصت دنبالبه هاآن. رنرآو

 و خاود،  اع اای  باه  رساانی خارمت  در پی هاتعاونی که درحالی هستنر؛ خود
 .باشنرمی محصوالت ارزش از استفاده به منرعالقه

  سود بصش، دو به هاتعاونی از م بت خروجی و نتیجه  (profit)انجام از حاصل 
 ماازاد  و( تجااری  شارایط  باا  منطباق ) وجود صورت در غیرع و افراد با لهمعام

(surplus) باا  منطباق ) اع اا  باا  معاامالت  از حاصل موجودی افزایش همان یا 
 ساود  تماام  سهامی هایشرکت در. شودمی تقسیم( تعاونی هایشرکت شرایط
 مایۀسار  باه  محارود  پاداش، پرداخت اصل هاتعاونی در اما اع است، به متعلق
 .است قانونی ذخایر ازجمله الزامی هایگذاریسرمایه و اع ا

  ساهامی  هاای شارکت  کاه  گونه این به انر؛متفاوت مازاد و توزیع سود نحوۀ در 
مای  توزیاع  گاذاران سارمایه  آوردۀ سرمایۀ نسبت به را دارانسهام سود معموال
نمای  تقسایم   اا اع میاان  را سود اصوالا هاتعاونی که است درحالی این و کننر
 باه  وابسته هم این و کننر توزیع اع ا میان را مازاد از قسمتی تنها بایر و کننر
 .4دارد زمان از خا  دورۀ یک در تعاونی با اع ا انفرادی معامالت حجم

  محاور  کاه  درحاالی  اسات،  سارمایه  دسات  در ساهامی  هاای شارکت  مریریت 
 .اع است دست در تعاونی هایشرکت

  هاای شارکت  در ر ی حاق . اسات  متفااوت  کاامالا  شارکت  دو در کنترل نظام 
 در کاه  درحاالی  اسات،  فارد  ساوی  از آورده سارمایۀ  میازان  با منطبق سهامی
 ر ی یاک  فارد  هار  و شاود می داده اع ا به برابر ر ی حق هاتعاونی و هاانجمن
 .وی اقتصادی موقعیت هرگونه از نظر صرف دارد؛

  هساتنر،  راضای  نیازهایشاان  برآورده شرنگروهی، از  با رویکرد اع ای تعاونی 
 سارمایه  از حاصال  ساود  باا  رضاایت اع اا   سهامی هایدر شرکت که درحالی

 .ارتباط مستقیم دارد

                                                           
داوری و تعیاین درسات یاا غلاط باودن ایان       از  صرف نظرالمللی کار است و البته این رویکرد خا  سازمان بین .4

تواننر سود را میاان  ها میالملل این است که تعاونیبین ۀها و رویکرد اتحادیبایر گفت که عرف تعاونی ،دیرگاه
 د.شوتعاونی قیر  ۀو در اساسنام اشرشره به کنترلمشروط به اینک ؛خود تقسیم کننر
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  مای  رشار  ادغاام  یاا  توساعه  طریق از سهام صاحب هایشرکت که مواردی در
شاکل  یاا  و افقای  مشارکت یا و توسعه طریق از تعاونی هایشرکت رشر کننر،
 .هاستفرراسیون و هایهاتحاد گیری

  باه  رسایرن  دارد، قارار  اهمیت اول درجۀ در آنچه محورسرمایه هایشرکت در 
 بارای  کاه  درحاالی  دارد؛ قارار  اهمیات  دوم وهلۀ در روش و راه و است نتیجه
 هماه  از تعااونی  هاای ارزش و اصول از پیروی و مسیر و راه تعاونی هایشرکت
 اهمیات  باا  و ارزش با نتیجه انرازۀ به نباشر اینطور هم اگر یا است ترمهم چیز
 .است

  مسائولیت » راساتای  در و دارنر «جامعه به توجه اصل» نام به اصلی ها،تعاونی 
 آن از پاسراری به ملزم را خود و هاستتعاونی هایارزش از یکی که «اجتماعی

 نیاز  عهجام به اع ایشان نیاز تأمین کنار در هاتعاونی. شودمی مطرح داننر،می
 4دهنر.می اهمیت

 

 های تعاونیهای نوین تأمین مالی شرکتبررسی وتحلیل شیوه
هاای تجاارت پریار آماره اسات،      امروزه همسو با تغییراتی که در ابعاد جهانی در شایوه 

هاا در  کننار. آن ها ساختارهای نوینی را برای رویارویی با شرایط جریر تجربه مای تعاونی
ر تأمین منابع مالی الزم برای خریر زمین و تجهیازات، توساعۀ   منظوقالب مرل سنتی، به

مرت خود از دیربااز هماواره   مرت و بلنرهای مرتبط با عملیات کوتاهها و پرداختفعالیت
هااای مسااتقیم اع ااا و اناار؛ یکاای اسااتفاده از ساارمایهبااه دو روش ساانتی متکاای بااوده

ها، و دیگاری وام گارفتن   آن (Patronage Refunds)گذاری مجرد مازاد برگشتی سرمایه
از نهادهااا و مؤسسااات مااالی. درایاان میااان نگهااراری ذخیاارۀ احتیاااطی نیااز ازجملااه   

منظور تجمیع سارمایۀ ساهام الزم باوده کاه در قاانون      به های تعاونیترین روشابترایی
بینی شاره اسات )ماادۀ    بصش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایران نیز این ذخایر پیش

 بصش تعاون(. قانون 29
ها از جنبۀ تأمین مالی در قالب مارل سانتی   های مشترکی که تعاونیبرخی از چالش

                                                           
اماا بایار خااطر     ،های تجاری نیز مطرح اسات ممکن است گفته شود که امروزه مسئولیت اجتماعی برای شرکت. 4

ها مطرح شاره اسات و ایان    آن ۀگانعنوان یک اصل در میان اصول هفتها بهتعاونی خصو نشان کرد که در 
 .تعاون بر این مسئله دارد یرنشان از اهمیت و تأک
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هاا در مقایساه باا    انر از: محرودیت منابع تأمین مالی تعااونی با آن روبرو هستنر، عبارت
هاا  های تجاری؛ مشکالت مربوط به حفظ عایرات و درآمرها؛ افزایش هزیناه دیگر شرکت

)حسینی و ساوری،   (Free Rider Problem) 4ای؛ مشکل سواری رایگانهونیازهای سرمای
(. با توجه به مطالب یادشره و درنتیجه مسائل و مشکالتی که مرل سنتی 43،  4932

های تعاونی برای ادامۀ بقا در عرصۀ بازار رقاابتی  برای تأمین منابع مالی موردنیاز شرکت
 انار کاه  تعااون توساعه یافتاه   در حاوزۀ  هاای ساازمانی جریاری    نمایار، مارل  ایجاد می

 هاا پرداختاه  هاای تاأمین ماالی در آن   هاا و بررسای شایوه   در ادامه به معرفی این مارل 
 شود.می

 

 ها بر اساس تجربیات جهانیهای سازمانی تعاونیانواع مدل
هاای  سابب شاره اسات مارل     انار، های سنتی باا آن مواجاه  وجود مشکالتی که تعاونی

هت رفع این ناواق  و پاساصگویی باه مقت ایات باازار رقاابتی در       سازمانی جریر در ج
 Chaddad Fabio and)های اخیر در حاوزۀ تعااون توساعه یابنار. چااداد و کاوک       دهه

(Michael Cook    هاای ساازمانی   بر مبنای تئوری حق مالکیت شارکت، طیفای از مارل
 اسای شنوناه گ»انار، در مقالاۀ   بناری شاره  مشترک را که در نقااط مصتلاف دنیاا دساته    

 ,chaddad&cook, 2004) نماینار تشارین مای  « هاای تعااونی  حقوق مالکیات در مارل  

p.348-360). 
توان بر مبنای تعریفی کاه  های سازمانی تعاونی را میکننر که مرلها استرالل میآن

طاور  شود و بر اساس نحوۀ تصصی  این حق به عاواملی کاه باه   از حق مالکیت ارائه می
گذاران خارجی(، از یکاریگر  کت در ارتباط هستنر )اع ا، حامیان، سرمایهقراردادی با شر

 پردازیم.ها میمتمایز ساخت. در اینجا به تشرین هریک از مرل
 از فاار   تعااونی،  سانتی  مرل در .(Traditional co-operative) سنتی تعاونی .4
 سانتی  هاای اونیتع در مالی تأمین. است ر ی حق یک دارای ع و هر اع ا، سهام تعراد

 و اع اا  برگشاتی  ماازاد  مجارد  گذاریسرمایه اع ا، مستقیم گذاریسرمایه هایروش به
 باوده،  شارکت  اع اای  به محرود مالکیت حق. است استوار مالی هاینهاد از وام دریافت

                                                           
یت در برون ع او  ؛شودمنر میشود که از مزایای وجود تعاونی در یک ناحیه بهرهسوار رایگان به کسی اطالق می. 4

 در آن. گذاریتعاونی و یا سرمایه
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 .(chaddad&cook, 2004, p.2) نیست بازخریر و افزایش انتقال، قابل
-Proportional Investment co) بینساا گااراریساارمایه هااایتعاااونی. 2

operative) .آن در مالکیات  حقاوق  کاه  شاود مای  اطالق شرکتی به هااین گونه تعاونی 
 .(Ibid, p.3) نیست افزایش و بازخریر انتقال، قابل بوده، اع ا به محرود
 .(Member Investor co-operatives) گارار سارمایه  -عضاو  هاای تعاونی. 9

 قابال  هادرآن ع ویت حق و است حامیان و اع ا به محرود هاونیتعا نو  دراین ع ویت
 .(Ibid, p.3) نیست بازخریر و انتقال

 .(«New Generation co-operatives «NGC) جدیاد  نسا   هاای تعااونی . 1
 گاذاری سارمایه  گذار،سرمایه ع و هایتعاونی و نسبی گذاریسرمایه هایتعاونی برخالف

 «واگاذاری  حق» با بلکه شود،مین مربوط مالکیت حق به جریر نسل هایتعاونی در اع ا
(Delivery Right) خاصی مقرار واگذاری به ملزم هاتعاونی نو  این در اع ا .دارد ارتباط 
 و باوده  تعااونی  باه  مشاص   قاراردادی  طباق  بر و خا  دورۀ یک طی محصوالتشان از

 واگاذاری  حاق . هستنر بازار در هانآ بازاریابی و محصوالت دریافت به ملزم نیز هاتعاونی
 .است پذیرامکان مریره هیئت تأییر با شرایط واجر کننرگانتولیر به تنها نیز

-co) افازای   حاال  در سارمای   دارای مساتق   واحدهای با هاییتعاونی. 0

operatives with capital Raising Entities.)  ماالی  مناابع  جاذب  هاای راه از یکای 
 مساتقل  واحرهای با هاییتعاونی. باشرمی تراست تشکیل و ائتالف ها،یتعاون برای جریر
 غیرمساتقیم  طاور باه  ها،و تراست هاائتالف این تشکیل با افزایش، حال در سرمایه دارای
 مناابع  هاا تعااونی  ناو   این در. کننرمی کسب را خود فعالیت ادامۀ برای الزم مالی منابع
 از بلکااه شااود،نماای وارد تعاااونی در مسااتقیم رطااوبااه خااارجی گااذارانساارمایه مااالی
 ,Ibid) شاود می تزریق هاتعاونی به شعباتی یا و هاتراست استراتژیک، هایائتالف طریق

p.4). 
( بارای تعااونی ایان    Dairy Farmers of Americaائتالف اساتراتژیک )بارای م اال    

ی بصشی از حاشیۀ ساود  گذارسازد تا به صورت غیرمستقیم با سرمایهامکان را فراهم می
هاای باا   خود، به منابع خارجی تأمین سرمایۀ ریسکی )بصشی از سرمایه کاه در فعالیات  

 شود( دست یابر.گذاری میبازدهی باال و در عین حال دارای ریسک شکست باال سرمایه
گیرد که تعاونی یک شارکت جراگاناه را تأسایس    ایجاد شعبات نیز زمانی صورت می



 050 …  های تجارتی در قالب شرکت تعاونی با تکیه برامکان انجام فعالیتتطبیقی بررسی 

 

هایش را به یک شارکت مجازا کاه دارای بیشاترین     خی موارد همه داراییکرده، یا در بر
درصار( اسات، منتقال نماوده باشار. ایان مارل ساازمانی          466سهم مالکیات )عمومااا   

مشااهور اساات، زیاارا از سااوی بساایاری از  (Irish Model) «ماارل ایرلنااری»عنااوانبااه
 آمیزی استفاده شره است.شکل موفقیت های ایرلنری بهتعاونی
در . (Investor Share co-operatives) گارار سارمایه  -سهامی هایتعاونی. 6

 محاور سارمایه  شارکت  باه  تباریل  برون ع وغیر افراد سهام سرمایۀ ها،تعاونی این گونه
(IOF) مالکیات  حاق  تعااونی،  اع اای  در کناار  غیرع و گذارانسرمایه شود ومی جذب 
شارکت  خصاو   در ماا  کشور در(. 483  ،4982 ؛ طالب،(Ibid, p.4 کننرمی دریافت
 .است نظر مر مرل و رویکرد همین عام سهامی تعاونی های

 conversion to Investor)  محاور سارمایه  هاای شارکت  به شدن تبدی  .7

Owned Firm) (IOF). خروجای  اساتراتژی  یاک  محور،سرمایه شرکت به شرن تبریل 
 کنتارل  نبوده، مالک اع ا آن در که ار سازمانی ساختار گیردمی تصمیم تعاونی که است

 ایمتعصابانه  ق ااوت  هایچ  بارون  اینکه ضمن. نمایر اقتباس نرارنر، دست در را شرکت
 فراینار،  ایان  باه  اغلاب  دانست، تعاونی اصول و مبانی از انحراف یک را مرل این بایستی
 امساه  مالکیات  حق به تعاونی ع ویت حق آن قالب در که شودمی گفته ساختار تجریر
 فراینار  این اغلب. شودمی تبریل تجاری شرکت یک ساختار چارچوب در نامحرود عادی

 را سارمایه  افزایش امکان جریر سازمان برای که است همراه عمومی نویسیپذیره یک با
 (.21  ،4932 سوری، و حسینی) آوردمی فراهم

هاای  تعااونی  های سازمانی، اگر مرلبا توجه به توضیحات ارائه شره در خصو  مرل
محور را دو سر یک طیف درنظر های تبریل شرن به شرکت سرمایهسنتی و مرل تعاونی

گاذار،  سارمایه  -هاای ع او  گاذاری نسابی، تعااونی   های سرمایههای تعاونیبگیریم. مرل
هاای واحارهای مساتقل باا سارمایۀ درحاال افازایش و        های نسل جریر، تعااونی تعاونی
های جریاری هساتنر کاه در میاناۀ ایان      گذار، ازجمله مرلسرمایه -های سهامیتعاونی

هاا در مقایساه باا مارل سانتی دارای مزایاا و       گیرنر. هریک از این مارل طیف جای می
هاا باا انارازه و سااختار متفااوت      معایبی هستنر و بسته به شارایط بارای اناوا  تعااونی    

 .(Ibid, p.5)تواننر کاربرد داشته باشنر می
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 انجاام  امکاان  باه  نسابت  تعااون  المللای بین اتحادیۀ و ایرانی هایتعاونی رویکرد
 تجارتی هایفعالیت

 
 اتاق تعاون مرکزی ایران. 1

تا تأسیس مرکز  4شرههای این سازمان از برخی وظایف معرفیگذاریرویکردها و سیاست
 اعازام  www.icccoop.irهاای تعااونی )  تجاری در سلیمانیه عراق باا مشاارکت شارکت   

ساازی صاادراتی تولیار کااال و     سازی و مزیات ( و نیز کمک به ظرفیتهای تجاریتئهی
سازی برای ح ور کیفی و مؤثر اقتصاد تعاونی در بازارهای خرمات بصش تعاونی و زمینه

توانار مؤیار تجااری نگریساتن و تاالش بارای انجاام        هرف صادراتی، هماه و هماه مای   
 اونی باشر.های تجاری در قالب تعفعالیت

 

هاا و  های مرتبط با نحوۀ عملکرد تعاونیها و دستورالعملسیری در قوانین و سیاست. 2
 های تجارتی در قالب این اسنادبررسی داشتن یا نداشتن امکان انجام فعالیت

هاای  های موجود و مجمو  سیاسات العملبرانگیز به قوانین و دستوراینک با نگاهی تأمل
توجه دربارۀ وضعیت کناونی  ها، به مطالب و دستاوردهای جالبتعاونی کلی نظام پیرامون

 ها در ایران و بایرها و نبایرهای مربوط به این نهاد خواهیم رسیر.تعاونی
 
 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران )با اصالحات بعدی(. 1. 2

(، 1،9،6و  بنارهای  خصا )باه  19و ماادۀ   28با نگاه باه ماوادی ازجملاه تبصارۀ ماادۀ      
هاا و  گذار ذیل اختیارات و وظایف تعاونیهایی را که قانونبینیم که بسیاری از فعالیتمی

قانون تجارت، اعماال   2تصرین مادۀ  های تعاونی معرفی کرده، اعمالی است که بهاتحادیه
ن تجاری تلقی شره و جواز صادر شره از سوی این قانون خاود دال بار امکاان انجاام ایا     

                                                           

، هاای مصتلاف صانعتی، کشااورزی، معارنی     های کااربردی در رشاته  برگزاری دوره. 1 وظایف اتاق تعاون:رئوس . 4
هاا در اماور فنای،    ی آنیهاا و راهنماا  کمک به توانمنرسازی تعااونی  .6 ها.خرماتی و بازرگانی موردنیاز تعاونی

های عماومی و تصصصای در داخال و خاارج از کشاور و      برگزاری نمایشگاه .8 حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی.
 .فایجاد مراکز تجاری در کشورهای هر
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 91ماادۀ   6هاا در بنار   بینی ورشکستگی برای تعاونیهاست. پیشاعمال از سوی تعاونی
 142دانیم طبق تعریفی که مادۀ حال آنکه ما می همین قانون نیز مؤیر این مطلب است.

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجۀ توقف از تأدیاۀ  »دهر: قانون تجارت ارائه می
و از طرفی پرواضن است که ورشکستگی فقط «.شوداصل میوجوهی که برعهره اوست ح

های تجاارتی هام طبیعتااا انجاام     برای شص  تاجر اعم از حقیقی یا حقوقی )که فعالیت
عناوان  هاا باه  دهنر( معنا دارد و این از مواردی است که با مفاروض دانساتن تعااونی   می

ن اشاصا  را بارای رفاع    قانون تجارت که اعمال ایا  9اشصا  تجاری و با توجه به مادۀ 
شان، بایار  دانر )اعمال تجاری تبعی( و نیز باوجود امکان ورشکستگینیازشان تجاری می

 های تجارتی اقرام کننر.  تواننر به فعالیتها میقائل به این شر که تعاونی
 
قانون اساساى جمهاورى اساالمى ایاران ابالقای مقاام مع ا          44هاى کلى اصل سیاست. 2. 2

 1/3/1334رخ رهبری مو
گذاری، مالکیت و مریریت از سوی این سیاست، به سرمایه« الف»جواز صادرشره در بنر 

همچاون   11هاای یادشاره در صارر اصال     هاا در زمیناه  جمله تعاونیبصش غیردولتی از
دستى نفت و گاز(، معاادن بازرس   صنایع بزرس، صنایع مادر )ازجمله صنایع بزرس پایین

های بازرگاانی خاارجی، بانکاراری، بیماه، تاأمین نیارو       فعالیتاز(، است ناى نفت و گ)به 
شامل تولیر و واردات برق برای مصارف داخلی و صاادرات، اماور پساتی و مصاابرات باه      

آهان، هواپیماایی )حمال و نقال هاوایی( و      های مادر مصاابراتی، راه و راه است نای شبکه
هاای تجااری از   ایان دسات فعالیات    رانی )حمل و نقل دریایی(، و به امکان انجامکشتی

 ها اشاره دارد.سوی تعاونی
 %29افزایش سهم بصش تعاونى در اقتصاد کشور به  ها ازهمین سیاست« ب»در بنر 

هاا در تماامى   و همچنین رفع محرودیت از ح اور تعااونی   سالۀ پنجمتا آخر برنامۀ پنج
 گویر.سصن می هاى اقتصادى ازجمله بانکرارى و بیمهعرصه

هاای ساهامی عاام    این بار در مقام اجازه به تعااونی « الف»نیز ماننر بنر « ج»در بنر 
)از قبیل  11های دولتی مشمول صرر اصل درصر از سهام بنگاه 86آمره است: واگذاری 

هاای  های پستی و مصابراتی، بنگااه ها، بنگاههای بیمه، بانکهایی همچون شرکتفعالیت
های های خصوصی، شرکترانی( بایر به بصشیمایی و کشتیهای هواپرسانی، شرکتبرق

 صورت بگیرد. های عمومی غیردولتیتعاونی سهامی عام و بنگاه
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هاى کلى واگذارى و الزامات مربوط به واگذاری، بار  سیاست نیز ذیل« د»در بنر  البته
توانر باه  ها تأکیر ویژه دارد که این میهاى کلى بصش تعاونى در واگذاریرعایت سیاست

 .ها قلمراد شودها و واگذاریی تعاونیهامعنای خط قرمز در فعالیت
 

قانون اصاال  ماوادی از قاانون برناماۀ چهاارم توساعۀ اقتصاادیع اجتمااعی و فرهن ای          . 3. 2
قااانون اساساای مصااو    44هااای کلاای اصاال  جمهااوری اسااالمی ایااران و اجاارای سیاساات 

22/3/1331   
هاای  گذار تجارت را جزء فعالیات قانون اساسی، قانون 11ل دانیم در اصطور که میهمان

عمار آن را از فعالیات   بصش خصوصی دانسته و گویا درحالی که در مقام بیان باوده، باه  
ها است نا و وارد بصش خصوصی کرده است. از اینجا آنچه رخ داده باه ایان شارح    تعاونی

هاای در  نوعی فعالیترسر بهبه نظر می 11های کلی اصل است که قانون اجرای سیاست
زنر. در بنار  انحصار دولت را که قانون اساسی برای دولت لحاظ کرده است، تصصی  می

هاای  درصر از ارزش مجموعاۀ ساهام بنگااه    86این قانون آمره، دولت مکلف است « ب»
آهان را باه   اسات نای راه و راه این قانون به 2دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو مادۀ 

 های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نمایر.بصش
هاایی همچاون، بازرگاانی خاارجی،     بینیم ازآنجا کاه فعالیات  با نگاهی موشکافانه می

هاای  ، تأمین نیرو )آب، برق، گاز( و شابکه 4رانی، پستبانکراری، بیمه، هواپیمایی، کشتی
های دولت آمره است و از طرفی باتوجاه باه   اساسی جزء فعالیت بزرس آبرسانی در قانون

شاونر، باا جاواز انتقاال ایان قبیال کارهاا باه         مای  ها تجااری شامرده  اینکه این فعالیت
هاای تعااونی تواناایی    توان مالک قرار داد که شارکت های تعاونی و خصوصی، میشرکت

هماین قاانون آماره،     9ماادۀ  « ب»از بنر  4در تبصرۀ . های تجاری را دارنرانجام فعالیت
هاا  درصار ارزش ایان فعالیات    26دولت مجاز است به هار دلیال و مصالحتی فقاط تاا      

                                                           
 ،رساانی تأسیسات مربوط به آبرسانی ،گازرسانی و برق ۀخرمات پستی، ادار ۀون ارائهایی همچفعالیت خصو  . در4

 2 ۀهاای موضاو  مااد   عنوان یکی از فعالیتازآنجایی که به ولی ،اگرچه در تجاری بودن این اعمال شکی نراریم
 6/46/4936جریار قاانون تجاارت کاه در تااریخ       ۀدر الیح است کهتوضین  شایان ،قانون تجارت فعلی نیامره

هاای خارماتی در   عنوان یکی از فعالیتبه ،تصویب کمیسیون ق ایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی رسیرهبه
باه  تأییار شاورای     هنوزهای تجارتی تصرین شره است. هرچنر این الیحه فعالیت ۀدر زمرک ی ۀهشتم ماد بنر

 االجرا درنیامره است.نگهبان نرسیره و به شکل قانون الزم
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هاای غیردولتای   بصاش : همان ماده چنین آماره اسات   2گذاری کنر و در تبصرۀ سرمایه
هاای  بصاش آهن هستنر؛ با این قیر کاه ساهم بهیناۀ    مجاز به فعالیت در زمینۀ راه و راه

ای خواهار باود کاه باه     ناماه آهن مطابق آیینهای راه و راهردولتی در فعالیتدولتی و غی
و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شاورای   پیشنهاد مشترک وزارت راه

بنار   9ۀ در تبصار قانون اساسای خواهار رسایر.     11های کلی اصل عالی اجرای سیاست
مین کاالهاای  أنسبت به تا  ،مقابله با بحران دولت مکلف است در حر آمره، 9مادۀ « ب»

 .بینریشر ات الزم رارسوخت برای مرت معین تمهی اساسی ماننر گنرم و
های گروه دوم بیشتر و اغلب برای بصش غیردولتی است و نقش دولت را پس فعالیت

تا آنجا که توانسته، است نایی و محرود به موارد خا  و انارک نماوده اسات. اماا گاروه      
هاایی همچاون بازرگاانی    طور که گفته شر، در انحصار دولت است و فعالیات همان 4سوم

آمره اسات؛ یعنای باناک     6غیر از است ناهای گروه سوم که در بنر خارجی، بانکراری )به
مرکزی، بانک ملی، بانک ساپه، باناک صانعت و معارن، باناک توساعۀ صاادرات، باناک         

غیار از بیماۀ مرکازی و شارکت     بیمه ) به کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعۀ تعاون(،
های مادر مصاابرات و اماور واگاذاری    غیر از شبکه(، پست و تلگراف و تلفن )بهبیمۀ ایران

ناماه(،  آهن )مناوط باه شارایط آیاین    رانی، راه و راهبسامر )فرکانس((، هواپیمایی، کشتی
ت دولت بود، اکنون تر طبق قانون اساسی در صالحیهای آبرسانی که پیشسرها و شبکه

هاا باه بصاش    فعالیات  بایار ایان   11هاای کلای اصال    با تصصی  قانون اجرای سیاست
هاای  تواننار باه فعالیات   های تعاونی مای غیردولتی واگذار شود و با این واگذاری، شرکت

بارده، چاه مطاابق باا عارف      های ناام دانیم فعالیتطور که میتجارتی اقرام نماینر. همان
ش و مادۀ یاک الیحاۀ مصاوب    4944قانون تجارت مصوب  2مادۀ  ر قالبتجاری و چه د

کمیسیون ق ایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی که البته هنوز به تأییار   6/46/4936

                                                           
  نر از :اهای گروه سوم که در انحصار دولت است عبارتعالیتف. 4

های اصلی تجزیه و مبادالت و ماریریت  شبکه. 2؛ )فرکانس( بسامر واگذاری مادر مصابرات و امور های. شبکه4
انتظامی،و امنیتی به تشصی  فرمانرهی کل  تولیرات محرمانه یا ضروری نظامی،. 9؛ پستی ۀتوزیع خرمات پای

. 6؛ معادن نفت و گااز . 9؛ شرکت ملی نفت ایران و شرکت استصراج و تولیر نفت خام و گاز. 1؛ ای مسلننیروه
 صاادرات،  ۀبانک توسع بانک صنعت و معرن، بانک سپه، بانک ملی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،

هاای اصالی   شابکه . 8؛ ایران مرکزی و شرکت بیمه ۀبیم. 7؛ تعاون عۀبانک مسکن و بانک توس بانک کشاورزی،
سارها و   .46؛ ایاران رانی جمهوری اساالمی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتی. 3؛ انتقال برق

اما باا شارایطی    ،های این دسته در انحصار دولت استفعالیت) رادیو و تلویزیون. 44های بزرس آبرسانی؛ شبکه
 (.توانر به بصش غیردولتی نیز واگذار شودمربوطه میۀ نامیینو مقیر به حفظ مالکیت دولت و رعایت آ
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)این الیحه در جلسۀ علنای   شونرشورای نگهبان نرسیره است، اعمال تجارتی شمرده می
 9ی آزمایشای آن باه مارت    مجلس مطرح، و با اجارا  29/4/4934روز چهارشنبه مورخ 

 سال موافقت شر و همچنان در انتظار تأییر شورای محترم نگهبان است(.
های توسعۀ بصش تعاون نشاان از نگااه   فصل سوم همین قانون نیز با عنوان سیاست 

هاا بسایار   گذار به بصش تعاونی دارد که در تفسیر عملکارد تعااونی  ویژه و حمایتی قانون
 و مالک قرار گیرد.توانر مفیر باشر می

 رساار اگرچااه نگاااهنظاار ماای( نیااز بااهتسااهیل رقاباات و منااع انحصااار)فصاال نهاام 
 ها را رهاای است، اما نگاه تجاری به آنها نگاه حمایتی و ویژهگذار نسبت به تعاونیقانون

 هاای جااری هماننار دیگرشارکت   هاا از اصاول ت  دانار کاه تعااونی   و الزم می نکرده است
ارد نقض رقابت، وضع نهاادی باه   را به مو 81تا  19که از مواد ر؛ چنانپیروی کننتجاری 

 شاورای رقابات، جارائم و مجاازات حااکم بار نقاض ماوارد مشاروح اختصاا  داده          نام 
 است.

 
های کلی برنامۀ پنج  توسعۀ اقتصاادی اجتمااعی و فرهن ای جمهاوری اساالمی      سیاست. 4. 2

 21/11/1331ایران ابالقی مقام مع   رهبری مورخ 
ق.ا و  11هاای کلای اصال    در این سنر، رشر مناسب اقتصادی با تأکیر بر تحقق سیاست

الزامات مربوط به هریک از بنرها و ارائاۀ تساهیالت از مناابع صانروق توساعۀ ملای باه        
گاذاری  های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هرف تولیر و توساعۀ سارمایه  بصش

رفتن شارایط رقاابتی و باازدهی مناساب اقتصاادی و      در داخل و خارج کشور با درنظر گ
های حاصال از دوران  مانرگیگسترش عرالت اجتماعی با اقرامات الزم برای جبران عقب

ساازی اقشاار متوساط و    تاریصی گذشته با تأکیر بر توسعۀ بصش تعاون با هرف توانمنار 
درصر برسر، درنظار   29نحوی که تا پایان برنامۀ پنجم سهم تعاون به درآمر جامعه بهکم

 گرفته شره است.
 
مصاو    (1331اا 1334جمهاوری اساالمی ایاران )    ۀپانج  توساع   ۀساال پنج ۀقانون برنام. 2. 2

12/11/1333 
، اگرچاه سراسار   81و نیز مادۀ  16مادۀ « ج»و بنر  47مادۀ « ب»در موادی ازجمله بنر 
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در امر صادرات باه   صحبت از حمایت و اعطای تسهیالت چه در امر تولیر و توسعه و چه
هاست، نبایر از جاواز و باراهت امکاان انجاام صاادرات و      بصش غیردولتی ازجمله تعاونی
موجب قانون تجارت یک فعالیات  ها که بهاز سوی تعاونی 4خرمات پستی و دفاتر خرمات

در ماادۀ   هاای بازرگاانی  که ذیل مبحاث بیماه  سادگی گذر کرد و همینتجارتی است، به
ها صاادر شاره   جمله تعاونیدولتی و ازام فعالیت بیمۀ تجاری به بصش غیرجواز انج 449

هم  421مادۀ « الف»در بنر  ها باشر.تعاونی نقطۀ عطفی در تاریخ فعالیت توانراست، می
هاا تاا رسایرن باه     های بانکی از سوی تعاونیشاهر تأکیری دوباره در جواز انجام فعالیت

 2رم برنامۀ پنجم از بازار پولی کشور هستیم.درصر تا پایان سال چها 49سهم 
رساانی و  های بزرس برقبرداری از شبکهگذاری، مالکیت، مریریت، بهرهاجازۀ سرمایه 

ترتیاب  آهان باه  آبرسانی، امور حمل و نقل هواپیمایی کشور و نیز حمل و نقل ریلی و راه
 461و مادۀ  464مادۀ  «ج»و بنر  412مادۀ  «ب»، بنر 499مادۀ « د»و « ج»در دو بنر 

کاه خاود گاواه بار جاواز       ها صادر شرهتشرین، برای بصش غیردولتی و ازجمله تعاونیبه
 9هاست.های تجارتی تعاونیتصری فعالیت

 
 

                                                           
اگرچاه در تجااری باودن ایان اعماال شاکی        ،پیرامون فعالیت و تصری دفاتر پستی و پیشصوان خرمات دولات . 4

توضاین   شاایان  ،قانون تجارت فعلی نیامره 2 ۀهای موضو  مادعنوان یکی از فعالیتازآنجایی که به ، ولینراریم
 بنار هاای خارماتی در   عنوان یکی از فعالیتطور صرین بهبهش( 4936) جریر قانون تجارت ۀالیح که در است

  فعالیت تجارتی قلمراد شره است ،یک ۀهشتم ماد
هاای تجااری را نیااورده اسات و پرواضان اسات کاه        قانون تجارت تمامی فعالیات  2 ۀدانیم مادطور که میهمان. 2

های مربوط به هواپیمایی و امکان تصری تأسیس هواپیمایی و اماور  نین فعالیتو همچ گفتهپیشهای  فعالیت
هاای تجااری اسات کاه ایان قاانون چناین مجاوزی را باه          ونقل ریلی امروزه در دنیای کنونی از فعالیات حمل
یاک تعریاف از    ئاۀ اسات کاه نیااز باه وضاع شاکل بهتار و ارا        گفتنی های خصوصی و تعاونی داده است.بصش
ی تجاری در قانون جریر تجارت که در حال حاضر به صورت الیحه همچنان در انتظار تأییر شاورای  هافعالیت

شاود،   مطرحو مفهوم  یفتعر آنکه جایبه یرجر الیحۀدر  رسرمی نظربه. محسوس است باشر،کامالانگهبان می
 و علام  روز باه  روز پیشرفت اب امر این که استشره  پرداخته تجاری هاییتاز فعال یاربس یقو مصاد ینعناو به

 .باشر گشاراه چنران توانرینم فناوری،
آگااهی مصاطباان    بارای  ولای صارفاا   استناد کنیم، ،ره استنشاجرایی هنوز ای که الیحهبه توانیم اگرچه ما نمی. 9

 ۀادار کمیسایون ق اایی و حقاوقی مجلاس شاورای اساالمی،      6/46/4936 مصاوب  ۀکه الیحا  ر گفتعزیز بای
، یاک  هشاتم  بنار در  هاای خارماتی  رسانی را ذیال فعالیات  مربوط به آبرسانی یا گازرسانی و یا برق تأسیسات

هایی نظیر پست یاا تأسیساات   توانیم چنین فعالیتاگرچه بنابر یک نظر می ده است.کرفعالیت تجارتی معرفی 
 بارانیم،  ش4944ت مصاوب  تجاار  قانون 2 ۀماد 1و  9رسانی و گاززسانی را مصادیقی از بنرهای برق ،برسانیآ

 .گذارداقی نمیها بای را در تجارتی تلقی کردن این فعالیتجریر جای هیچ شک و شبهه ۀاما تصرین الیح
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 شاورای  مجلا   21/11/1331 مصاو  قانون تن ای  بخيای از مقاررات ماالی دولات      . 6. 2
 اسالمی

ی بهبود شرایط حمال و نقال شاهری و    اجازه داده شره است برا این قانون 464در مادۀ 
رانی شهری به ها، مؤسسات اتوبوسکاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداری

های تعاونی و خصوصی تأسیس شود و این مؤسسات از نظر رفت و آمار و  صورت شرکت
رانای موجاود   هاای اتوباوس  هاا و ساازمان  دیگر مقررات، از تسهیالت و امتیازات شارکت 

 اده کننر.استف
هاای حمال و نقلای خاود مصاراقی از      تار گفتاه شار، فعالیات    طور کاه پایش  همان
گاذار  ای از میل و ارادۀ باطنی قاانون های تجارتی است که در این قانون نیز نمونهفعالیت

 بینیم.ها میهای تجارتی از سوی تعاونیایرانی را در تجویز امکان انجام فعالیت
 

های کلی اصال  قانون اجرای سیاست 3مادۀ « الف»اون موضوع بند سند توسعۀ بخش تع. 1. 2
 هیئت وزیران( 3/2/1332ها مورخ 46116/ت23613نامۀ شمارۀ قانون اساسی )تصویب 44

 هاای گاذاری جریار شارکت   های ساهامی عاام از سارمایه   سهم تعاونیاین سنر رسانرن 
 انکاراری و بیماه در  ب هاای ساهامی عاام از باازار    ساهم تعااونی  درصار، و   96 س تاا بور

 ش تجاارت الکترونیاک در بصاش تعااون؛    درصار؛ گساتر   29تاا   سال پایاانی )تجمعای(  
 هااا بااه قراردادهااایازرگااانی تعاااونیهااای بهااا و اتحادیااهتسااهیل دسترساای تعاااونی

 لیات حمال و نقال باار )کااال( از ساوی      خارجی و صادرات کااال و خارمات؛ توساعۀ فعا   
 هااای متقاضاایتقاارم دادن بااه تعاااونیهاان و دریااایی؛ آای، راههااا اعاام از جااادهتعاااونی

 ؤسسااات مااالی اعتباااری تعاااونی سااهامی مو هااا واجاار شاارایط باارای تأساایس بانااک 
 الحسانه هاای اعتباار قارض   تعااونی  ۀعام و تسهیل صرور مجوز تأسیس و فعالیات شابک  

 از باازار پاولی تاا ساال     درصار  49هاا تاا تحقاق ساهم     های اعتبااری تعااونی  و اتحادیه
 ؛ حمایات از ایجااد و  پانجم  ۀاز باازار پاولی تاا پایاان برناما      درصار  29رم و حراقل چها

 و ؛هااای کارگاااهی، اداری، تجاااری و مسااکونی تعاااونیهااا و مجتمااعگسااترش شااهرک
 هااا در تمااامیهااای رفااع محاارودیت از ح ااور تعاااونی  کمااک بااه اجاارای سیاساات 

قاررات محرودکننارۀ   حاذف و اصاالح م  و  های اقتصادی ازجمله بانکراری و بیماه عرصه
 هاای و تساهیل صارور مجوزهاای فعالیات    هاای اقتصاادی   هاا در فعالیات  ح ور تعاونی

 مانارگی بصاش تعااونی   نحاوی کاه جباران عقاب    هاا باه  ها و اولویت دادن باه آن تعاونی
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( 11های بزرس موضو  صرر اصل )ویژه در عرصۀ بانکراری، بیمه و سایر فعالیتبشود، به
تعااونی و ح اور    ۀهاای بیما  صرور مجوز بارای تأسایس شارکت   تسهیل قانون اساسی؛ 

 از ساوی فاراهم کاردن امکاان انتشاار اوراق مشاارکت       ؛های بازرگاانی ها در بیمهتعاونی
هاای متعاارف در باازار فراباورس مساتقل و      تساهیل معاامالت ساهام تعااونی    ؛ هاتعاونی
سارمایۀ   هاای تاأمین  ؛ کمک باه تأسایس و گساترش شارکت    معامالتاین سازی شفاف
گذاری، مؤسسات بیمۀ اعتباری و بیماۀ  های سرمایههای صنعتی، بانکها، لیزینگتعاونی
 ها را مر نظر قرار داده است.گذاری برای تشکیل و توسعۀ تعاونیسرمایه
 دارد:گونه مقرر میکنر و برای م ال اینربط تکلیف میدر پایان به نهادهای ذی 

انار در صارور   یاران و بیماۀ مرکازی ایاران موظاف     بانک مرکزی جمهوری اسالمی ا
درصر 49ریزی کننر که تا پایان سال چهارم برنامۀ پنجم توسعه ای برنامهگونهها بهمجوز

تفکیاک باه   درصر ارزش افزودۀ بانکراری و بیمه باه  29و تا پایان برنامۀ یادشره حراقل 
مسئولیت نظاارت بار حسان     بصش تعاونی تعلق گیرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

های سهامی عام امکان ح ور تعاونی اجرای این سنر را برعهره داشته و نیز موظف است
. همچناین موظاف   دسازدر ساختار و بازار اصلی بورس را با رعایت مقررات مربوط فراهم 

جمهور ارائه، و بارای طارح در هیئات دولات     است گزارش عملکرد ساالنۀ آن را به رئیس
 نمایر. ارسال
 

 (International Co-operative alliance) تعاون یالمللنیب یۀاتحاد یکردهایرو. 3

ICA المللی است که در هر دو جناگ جهاانی اول و دوم دوام   های بیناز معرود سازمان
آورد. در آغاز امر غلبه بر اختالفاات سیاسای میاان اع اای آن بسایار دشاوار باود، اماا         

طرفای سیاسای و ماذهبی،    تحادیه به صلن، دموکراسای و اصال بای   واسطۀ تعهر این ابه
در این . (http://ica.coop/alliance/historyof the ICA)توانست بر اختالفات غلبه کنر 

تارین  ن مهمعنواها و رونر تکاملی این سازمان بهفصل برآنیم تا با نگاهی دقیق به فعالیت
هاا، باه رویکارد ایان اتحادیاه و نهادهاای       المللی در امار تعااونی  ترین مرجع بینو عالی

هاا  های تجارتی از ساوی تعااونی  اش در ممکن یا ناممکن بودن انجام فعالیتزیرمجموعه
 پی ببریم.

شمسای در لنارن    4271برابار   4839آگوسات   48در  «المللی تعااون بین ۀاتحادی»
یکی از نهادهاای رسامی، مساتقل و غیردولتای ساازمان ملال        هتحادین ا. ایشکل گرفت

http://ica.coop/alliance/history
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هاا در سراسار جهاان اسات     دهنارۀ خارمات باه تعااونی    نمایناره و ارائاه   متحر باوده و 
(http://ica.coop/home/THEICA). 

اقتصادی  ۀل رونر توسعتسهی ،های مستقلارتقا و تقویت تعاونیرا   ICAیاصل اهراف
، ترویج و حفاظات  (http://ica.coop/Media//News2012) و اجتماعی اع ا در سراسر دنیا

ها و اصول تعاونی، تسهیل و توسعۀ رواباط ساودمنر دو طرفاۀ اقتصاادی میاان      از ارزش
هاای اقتصاادی و   ر انساانی و پیشابرد پیشارفت   های ع و، ترویج و توسعۀ پایارا سازمان

اجتماعی مردم و درنتیجه، کمک به صلن و امنیت جهانی، ارتقای برابری میاان ماردان و   
 http://ica.coop/The) هاا در جنابش تعااونی   هاا و فعالیات  گیاری زنان در تماام تصامیم  

Alliance/Basics) 4رد.برشم توانمی 
طاور  المللی تعاون باه منشأ تحوالت بسیاری چه در نگرش اتحادیۀ بین 2م2642سال 

 - Ban Kiها در مفهوم وسیعش بوده اسات. باان کای ماون )    خا  و چه در رویۀ تعاونی

moon) المللی تعاون ناام  عنوان سال بینم را به2642، دبیر کل سازمان ملل متحر، سال
وی «. ساازنر ها دنیای بهتاری را مای  تعاونی»مللی چنین بود: النهاد و شعار این سال بین

هاای  انر که حصول قابلیتالمللی یادآور آنها در جامعۀ بینهمچنین بیان داشت، تعاونی
هااای اجتماااعی تو مااان شاارنی اساات     اقتصااادی و عماال کااردن بااه مساائولیت    

(http://ica.coop/en/Media/News/un-calls-co-op-youth-statement-support) . ماااااریران
گاذاری ساال   دنبال این عازم جهاانی و ناام   المللی تعاون بر این باورنر که بهاتحادیۀ بین

ها از سوی سازمان ملال متحار، در هار بصشای کاه بتاوان تجاارتی را از طریاق         تعاونی
ها باز باشار و بار ایان نکتاه     ها ایجاد کرد، بایر راه ورود آن تجارت بر روی تعاونیعاونیت

ترین مارل اقتصاادی دنیاا    سرعتم پر2626ورزنر که این مرل تجاری تا سال تأکیر می
                                                           

 بایش از یاک میلیاارد نفار در سراسار جهاان اسات.        ،آوردارقامی که جنبش تعاونی با خود به ارمغان می آمار و. 4
آخرین آمارگیری باه تااریخ    برابر به یک میلیارد ع و فردی است. نزدیک ۀدهنرالمللی تعاون نشانبین ۀاتحادی
از  ICAع او  272از  نماایش گذاشاته شاره اسات،     بهالملل تعاون بین ۀکه در سایت اتحادی 2649اکتبر  26
مریکاا  ا تعااونی وجاود دارد.   9666و نزدیاک باه    ،میلیاون ع او )حقیقای(    229مریکا بیش از اکشور، در 31

 دارد. ICAطور غیرمستقیم در ع ویت  ا را بهبیشترین تعراد اع
هازار   766میلیاون و   39حارود  با هاست، کشور هنر دومین کشوری که دارای بیشترین تعراد ع و در تعاونی

 ۀنکت ع و فردی در جایگاه سوم قرار دارد. میلیون 77باشر و پس از آن کشور ژاپن با بیش از ع و حقیقی می
چهارمین کشور از نظار بیشاترین تعاراد     ،هزار ع و فردی 366میلیون و  96ا حرود نکه کشور ایران بایجالب 

 هاست.ع و در تعاونی
هاا شاکل   نگاه جهانی به تعاونی ،ها از سوی سازمان ملل متحرسال تعاونیعنوان به 2642گذاری سال در پی نام. 2

 توجهی را رقم زد.شایانات ها تأثیرآن ۀای به خود گرفت که در رویه و سیر فکری پشتوانتازه

http://ica.coop/home/THE
http://ica.coop/Media/News2012
http://ica.coop/The
http://ica.coop/en/Media/News/un-calls-co-op-youth-statement-support
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المللای  المللی تعاون، اتحادیۀ بینم به سال بین2642گذاری سال دنبال نامخواهر بود. به
ها به سوی رشر بیشتر پارده برداشات. در   ود در خصو  هرایت تعاونیتعاون از طرح خ

، اتحادیاۀ  المللای تعااون  در منچستر انگلستان و در خالل نمایشگاه بین 2642اکتبر  94
هاا تاا   موجب آن تعاونیای را طراحی نمود که بهخواهانهالمللی تعاون استراتژی ترقیبین

تارین مارل تجااری در جهاان     م( باه ساریع  2626تا  2646انتهای دهۀ تعاون )از سال 
 تبریل خواهنر شر.

المللای تعااون، در ایان    ، رئایس اتحادیاۀ باین   (Dame Pauline Green)خانم گرین 
تارین مارل   عناوان ساریع  باه  2626ها تا ساال  ما در پی آنیم تا تعاونی»نمایشگاه گفت: 

ون بود. اکناون زماان آن   تجاری در جهان شناخته شونر. امروز نقطۀ عطفی در تاریخ تعا
« فاارا رساایره تااا ماارل تجاااری خااود را در اقصاای نقاااط دنیااا تقویاات نماااییم         

(http://ica.coop/en/media/news)  م 2626هاا تاا ساال    . بر اساس این طارح ، تعااونی
نظر پایراری، اجتماعی و محایط  های تجارت و اقتصاد از مالمللی را در زمینهرهبری بین

که مرل ترجین داده شاره از ساوی ماردم در قیااس باا       زیست در دست خواهنر گرفت
 http://ica.coop/home/FASTEST growing )گیارد های تجاری قارار مای  دیگر مرل

business model) . موضوعات مهمای مطارح شاره اسات      برای عملیاتی کردن این رؤیا
(http: // ica.coop / en / mediia / news / 2020-vision-outlines-opportunity-co-

operatives-grow) المللای  ۀ باین ها، افازایش میازان ع اویت در اتحادیا    که ازجملۀ آن
عنوان سازنرگان پایاراری؛ معرفای   ها بهتعاون تا رسیرن به یک حر معین؛ معرفی تعاونی

ها؛ ؛ ت مین چارچوب قانونی برای رشر تعاونیپیام تعاون و امنیت دادن به هویت تعاونی
ت مین سرمایۀ قابل اتکای تعاونی در عین ضمانت کنترل اع است. بنابراین هارف ایان   

ای برای دهۀ تعاون و آگاه کردن مردم از این مرل تجاری، ایجاد ابزار تن برنامهطرح، داش
های پایرار و رفع مواناع در سار   ها از سوی مردم، توسعۀ تعاونیالزم برای تأسیس تعاونی

 . (www.icccoop.ir)هاست راه تعاونی
هاای  عرض و در کنار مارل ها به صورت همدن تعاونیبه آور ICAاز نگرش و تکاپوی 

هاای کشاورهای مصتلاف )ازجملاه     های تجاری میاان تعااونی  نامهو تفاهم 4تجاری دیگر

                                                           
 (.  www.icccooo.ir) 2649( ژانویۀ ICAالمللی تعاون )ر.ک. خبرنامۀ الکترونیکی اتحادیۀ بین برای مطالعۀ بیشتر. 4
 

http://ica.coop/en/media/news
http://ica.coop/home/FASTEST
http://ica.coop/en/mediia/news/2020-vision-outlines-opportunity-co-operatives-grow
http://ica.coop/en/mediia/news/2020-vision-outlines-opportunity-co-operatives-grow
http://www.icccoop.ir/
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میان کشورهای افریقای جنوبی، چاین و هنار( و معرفای یکای از      4شرهنامۀ منعقرتفاهم
ی خاود باا محتاوای    اهراف آینره و استراتژیک این اتحادیه در سنر استراتژیک و راهبرد

عنوان یک مارل تجااری ویاژۀ    ها بهافزایش تأثیر جهانی به سوی ترویج و معرفی تعاونی
نشسات ساران   هاایی ازجملاه   هاایی در نشسات  های چناین نگارش  بنیاد تا بازتابارزش
، 9کنفرانس اتریش ،(rwww.icccoop.i)2های کشورهای بصش آسیایی و اقیانوسیهتعاونی

انجمن جوانان تعاونگر در حوزۀ آسیا و اقیانوسیه و ششمین نشست کمیتۀ جوانان بصش 
که بر اهرافی چون توسعۀ مرل تجاری تعاونی و گساترش همکااری     A-ICA1 ایمنطقه

های کشورهای آسایا و  گزارش نشست سران تعاونی/www.icccoop.irها )تجاری تعاونی
( در ترویج تجارت تعاونی از طریاق تجاارت منصافانه و    شهرکونمینگ چیناقیانوسیه در 

تجارت بین تعاونی ازجمله از طریق اینترنت تأکیر دارنار؛ از دیگار تحاوالت جهاانی در     
 .9توانر قلمراد شودها میعرصۀ تعاونی

 نتیجه
البتاه   های تجارتی در قالب شرکت تعاونی را از دو دیرگاه متفااوت و امکان انجام فعالیت

                                                           
 .(www.icccoop.ir) 2649نوامبر  28المللی تعاون، برای مطالعۀ بیشتر ر.ک. خبرنامۀ الکترونیکی اتحادیۀ بین. 4
 .در شهر کونمینگ چین 4934ماه آبان 24برابر با  2642نوامبر  44در . 2
 .2642سپتامبر  26تا  48 .9
 م.2649شهر بولرانا  -هنر. 1
هاای کشاورها در نشسات    تاوان باه تقابال وضاعیت تعااونی     هاایی مای  توجه در چنین نشستاز دیگر نکات قابل. 9

الی کاه نماینارۀ کشاور مغولساتان در     نماینرگان کشورهای آسیایی و اقیانوسیه اشاره کرد. بارای م اال درحا   
کنار، از طارف دیگار، نماینارۀ     های غیرانتفاعی محض معرفی مای ها را تعاونیهای این کشور آنمعرفی تعاونی

هاایی نظیار تجاارت،    پردازد و با صراحت تمام از انجام فعالیات ها میویتنام به معرفی موضوعات فعالیت تعاونی
هاای حقاوقی دنیاا    گونۀ نظاام ر که این خود نشان از وضعیت مبهم و چنرگویصنعت، و حمل و نقل سصن می

عناوان نماینارۀ   هاای کشاور اتاریش باه    ها دارد؛ یا اینکه با نگاه به وضعیت تعاونیهای تعاونینسبت به فعالیت
 های این کشور نیز تحت نظر اتااق بازرگاانی جمهاوری اتاریش فعالیات     یابیم که تعاونیکنفرانس اتریش درمی

انجمن جوانان تعاونگر در حوزۀ آسایا و اقیانوسایه و ششامین     طور وقتی در فهرست سصنرانانکننر. همینمی
های برجستۀ کشاور هنار در امار    نگریم، با یکی از شصصیتمیICA-Ap اینشست کمیتۀ جوانان بصش منطقه

باه تعااونی بیاوا      2649ر ژانویاۀ  خوریم؛خانم پراتیبها شارما. در بیوگرافی او آماره اسات کاه د   ها برمیتعاونی
تاوانیم  های وی در این تعاونی، توسعۀ تجارت این تعاونی معرفی شره است. اگرچه نمیپیوست که اهم فعالیت

ها و نظام حقوقی هنر تعمیم دهیم، ولی وجاود چناین اماری    فعالیت و یا رویکرد این تعاونی هنر را به تعاونی
الملال تعااون هساتنر نگااهی     های تعاونی که ع و اتحادیاۀ باین  ی به شرکتبسیار جای تأمل دارد و البته وقت

 ایان . ها موضو  و حتای عنوانشاان یاک فعالیات تجااری اسات      بینیم که بسیاری از این شرکتمی انرازیم،می
 .باشر هاآن فعالیت بر المللبین اتحادیۀ ییربر مهر تأ یلیدل توانریم موضو 

 

http://www.icccoop.ir/
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هاا و  دنباال آن قاوانین و سیاسات   یک نگاه در خصو  ایران و باه  همسو بررسی کردیم.
هااایی ازجملااه قااانون بصااش تعاااون اقتصاااد جمهااوری اسااالمی ایااران،   دسااتورالعمل

های کلی برنامۀ پنجم توسعۀ ابالغای  قانون اساسی و سیاست 11های کلی اصل سیاست
و قاانون برناماۀ    11های کلی اصال  اجرای سیاستتبع آن قانون مقام معظم رهبری و به

هاای عملای   سالۀ پنجم توسعه، قانون تنظیم بصشای از مقاررات ماالی دولات، رویاه     پنج
هاا و نکاات   های مرجع در امر تعاونی همچون اتاق تعاون و ...، همه و همه باا اشااره  نهاد

صرور جواز باه  تفصیل در خصو  آن سصن گفتیم، حکایت از ای که در متن بهبرجسته
هاای کلای   تاا پایش از اباال  سیاسات     ها دارد.های تجارتی در قالب تعاونیانجام فعالیت

شار و باه   هاای سانتی اداره مای   های کشور در قالب مارل قانون اساسی، تعاونی 11اصل
پذیری الزم نبود و روش و رونر تاأمین  ها، نهادها و انعطافلحاظ تأمین مالی دارای روش

درصر از اقتصاد ملی تا پایان برنامۀ پنجم  29ها بیانگر آن بود که رسیرن به مالی تعاونی
قاانون اساسای و دیگار     11هاای کلای اصال    . با ابال  سیاسات رتوسعه میسر نصواهر ش

های تأمین مالی برده، تغییر بنیادی در مرل سازمانی تعاونی و روشها و قوانین نامبرنامه
ها مرتفاع و  های قانونی در تأمین مالی تعاونیاز محرودیتها مطرح شر و بسیاری تعاونی
یقاین  جمله بانکراری و بیمه شرنر کاه باه  ها ازها مجاز به ح ور در تمامی عرصهتعاونی

 های تجاری هستنر.های بانکی و بیمه جزء فعالیتدانیم فعالیتمی

تارین  عنوان مهمن بهالمللی تعاوالمللی به واکاوی رویکردهای اتحادیۀ بیندر بعر بین
المللای  ها در عرصۀ باین عنوان حلقۀ ارتباطی تعاونیمرجع از نظر حمایتی و نظارتی و به

المللای تعااون،   هاای اتحادیاۀ باین   پرداختیم. نتیجه آنکه با الهام از اقارامات و سیاسات  
هاا در یاک چاارچوب معاین قابلیات      های تجارتی از سوی تعااونی یابیم که فعالیتدرمی

نظران و یا قوانین بع ی کشورها ازجمله جام دارد؛ اگرچه همچنان از نظر برخی صاحبان
هاسات و  های تجارتی کامالا نقطۀ مقابل فعالیت تعاونیکشورهای امریکای التین، فعالیت

ها بنا بار  طور حتم تعاونیبه انر.ها سلب کردهها جواز چنین اقرامی را از تعاونیاین کشور
محاور دسات باه    های تجاری سارمایه تواننر به میزان شرکتهیت خود نمیبر اقت ای ما

دانایم کاه باعاث انحاراف     چنین اقراماتی بزننر و ما فعالیت آنان را تا جایی صاحین مای  
ساز صرف تباریل  تعاونی از مسیر اصلی خودش نشره، به عبارت بهتر به یک شرکت پول

ای نظارتی و اجرایی همچون وزارت تعاون را هگذار اهرمالبته در بعر داخلی، قانون نشود.
قاانون   66برای جلوگیری از سوء استفاده از نام و عنوان تعاونی در قوانینی ازجمله ماادۀ  
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الیحاۀ قاانون تجاارت مصاوب      666بصش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایران یا ماادۀ  
أییار  کمیسیون ق ایی و حقوقی مجلاس شاورای اساالمی کاه هناوز باه ت       6/46/4936

مطاابق  المللی هم بینی کرده است .در بعر بینشورای محترم نگهبان نرسیره است پیش
های این سازمان بایر صرفاا المللی تعاون، فعالیتاساسنامۀ اتحادیۀ بین 1ن  صرین مادۀ 

نه »های خویش و ارتقای بصش تعاون باشر و برای رفع نیاز و دستیابی به اهراف و آرمان
های درحال رشار دنیاا دیگار در قالاب     ای از تعاونیامروزه بصش عمره«. فقط برای سود

هاای جریار ساازمانی در قالاب     های سنتی تأمین مالی باقی نمانره و حتی به مرلمرل
هاای  و تعااونی « (NGC) نسال جریار  » هاای ، تعااونی «گاذار سرمایه -ع و»های تعاونی

ن راه بایار احتیااط کارد کاه مفهاوم      انر. تنهاا در ایا  روی آورده« گذارسرمایه -سهامی»
هاا آنچاه کاه    ها خلط نشود. در خصو  تعاونیسازی آنها با پولاقتصادی کردن تعاونی

انتفاا  ماراری   فلسافۀ غیار  گیرد، این است کاه  می بیشتر از هر چیزی محل اشتباه قرار
ه میاان  ای کا د. شایر بتوان گفت تفااوت عماره  وشاغلب با رویکرد غیرانتفاعی اشتباه می

هاای اقتصاادی   های تجاری و تعاونی وجود دارد این است که انگیزۀ اصلی فعالیتشرکت
هاای  ولی در یک شرکت تعااونی، انگیازه  های تجاری، کسب سود بیشتر است؛ در شرکت

هاا مانعکس   آوری در پاسصگو بودن شرکت در قباال اع اا و بارآوردن نیازهاای آن    سود
 شود.می

توان داشت ایان اسات کاه سانر راهباردی ساازمان       که می حقیپیشنهاد و توقع به
تصاویب رسایر،   م باه 2662این سازمان که در سال  439نامۀ المللی کار و نیز توصیهبین
نویسای پیراماون   توانر برای کشورها در عرصۀ قانونعنوان یک قانون نمونۀ مناسب میبه

   .ها بسیار راهگشا باشرتعاونی
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