


بــدون فضـاى انتـقادى سالم 
و بـدون آزادى بیــان و گفت 
وگوى آزاد با »حمایت حکومت 
و  علمـا  و »هدایـت  اسالمى« 
صاحبنـظـران«، تولیـد علم و 
اندیـشه دینــى و در نتیـجه، 
تمدن سـازى و جامعـه پردازى، 
بسیــار مشــکل  یا  ناممـکن 

خواهـد بــود.

گفتگو )ویژه نامه مسابقات مناظره دانشجویى ویژه تعاون؛ نوآورى(
صاحب امتیاز: سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهى

مدیر مسئول : مهدى عباسى 
سردبیر: مهدیه شاه  نظرى اول 

طراح و صفحه آرا: سعید صحابى 
تحریریه: مهدى عارفان، هادى منتظرى مقدم، سجاد ستایشى، فائزه پوراکبرى، زینب عرب 

با تشکر از :
همکاران سازمان دانشجویان:  وجیهه ابوطالبى کوشکنو، محسن ایلخانى، لیال عابدى، على طباطبایى لطفى، میالد صفایى

همکاران معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار، رفاه و تامین اجتماعى:  محمد شیواپور، صادق مشهدى بابایى، على غالمى 

بهینگى و کارآمدى اقدامات و برنامه ها با مشارکت اساتید و دانشجویان

قشرى که قرار است فرداى این کشور را اداره کند باید با خیلى از مسائل آشنا باشد

روش موثر معرفى تعاونى به جامعه دانشجویى

گفتمان تعاون در مناظرات دانشجویى، رهیافتى براى توسعه

توجه به فرهنگ گفتگو و نقادى منطقى زمینه ساز ایجاد هسته هاى تولید  اندیشه و فکر در کشور

ضرورت تداوم مناظره هاى تخصصى تعاون 

از "مناظرات دانشجویى تعاون" تا "تعاون پذیرى دانشجویان" 

مناظره، راهگشاى نظریه پردازى

معرفى مسابقات مناظره دانشجویان ایران

مرورى برنخستین دوره مسابقات مناظره تخصصى تعاون؛  فرصت ها و چالش ها

شوراى علمى دومین دوره مسابقات مناظره تخصصى تعاون

کارگاه هاى آموزشى برگزار شده ویژه شرکت کنندگان دومین دوره مسابقات مناظره تخصصى تعاون

شرکت کنندگان دومین دوره مسابقات مناظره تعاون در قاب آمار

هیئت داوران

تیم هاي شرکت کننده در دومین دوره مسابقات

مسابقات در قاب تصویر

اگر مسئولیتى در اداره تعاون کشور داشتید چه مى کردید؟

روند اجراى مسابقه مناظره

جدول مرحله مقدماتي دومین دوره مسابقات مناظره ویژه تعاون

مرحله یك چهارم و نیمه نهایي دومین دوره مسابقات ویژه تعاون

چکیده مناظرات برگزارشده در دومین دوره مسابقات تخصصى مناظره دانشجویان ایران
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بهینگی و کارآمدی
اقدامات و برنامه ها با مشارکت

اساتید و دانشجویان

محمد جعفر کبیری
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعى

قشری که قرار است فردای
این کشور را اداره کند باید 
با خیلی از مسائل آشنا باشد

دکتر عیسی علیزاده
معاون فرهنگى جهاد دانشگاهى 

اسـاتید  مشـارکت  کـه  اسـت  آن  مویـد  جهانـى،  تجربه هـاى 
نهـاد  بـا  مرتبطیـن  کلـى  به طـور  و  دانشـجویان  دانشـگاهى، 
دانشـگاه، به عنـوان بخـش نخبگان جامعـه در کارآمـدى اقدامات 
و برنامـه  ریـزى هـا در حـوزه هـاى سیاسـت گـذارى و اجرایـى 

تاثیـرات بـه سـزایى دارد.
اساسى،  قانـون   44 اصل  کلى  سیـاست هاى  به  توجه  با  لـذا 
سیاست هاى کلى بخش تعاونى، سند توسعه بخش تعاون و سایر 
اسناد باال دستى کشور که همه آنها بر حمایت همه جانبه از توسعه 
اقتصاد تعاونى در کشور تاکید دارند، جهت توسعه بخش به لحاظ 
تـقویت حوزه هـاى سیاستگذارى،  و  علـمى  و  تـخصصى  نظرى، 
مشارکت اساتید و  دانشجویان و دانشگاهیان در قالب برنامه هاى 

مدون از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
نظام  توسعه  و  »ایجاد  کار ویژه ى  قرار گرفتن  در دستورکار  با 
با استفاده  تا  بر آن شدیم  تعاون«،  نوآورى در بخش  شفافیت و 
مناظره ى  مسابقات  برگزارى  مانند  ترویجى  نوآورانه  ابزارهاى  از 
همراهى  و  همکارى  با  دانشجویان  میان  تعاون  حوزه  تخصصى 
و  عینى  گامى  کشور،  در  علمى  و  دانشگاهى  پیشروى  نهادهاى 
عملى هم در راستاى کارویژه ى مذکور و هم در راستاى مشارکت 

نهاد دانشگاه در عرصه  حکمرانى، برداریم.
تـجربـه ى بـدست آمده از بـرگـزارى اولیـن دوره ى مسابقات 
تخصصى مناظره دانشجویى با موضوع تعاون که بیانگر کشش و 
استقبال جامعه دانشجویى در خصوص مسئله ى تعاون بود، ما را 
بر آن داشت که دومین دوره ى این مسابقات را با تاکید ویژه ترى 
بر مسائل و چالش ها خصوصا در حوزه نـوآورى در بخش تعاون 

برگزار نمائیم.
این  رویدادهاى  و  رویداد  این  برگزارى  استمرار  با  است  امید 
چنین و با بهره گیرى از ابزارهاى نوآورانه، مسئله ى تعاون به عنوان 
در  گفتگو  براى  باال  بسیار  قابلیت هاى  داراى  مسئله ى  یك  به 
زمینه ى  و  تبدیل شده  عمومى  و  دانشگاهى  دانشجویى،  محافل 

توسعه ى همه جانبه این بخش فراهم شود.

اکثـــر برنـامـه هـایــى کــه امـــروز در 
بلـوغ رسـیده اسـت  بـه  جهاددانشـگاهى 
بر اسـاس یـك نیاز و مسـئله شـکل گرفته 
اسـت گفـت: اسـاس مناظـره ایـن اسـت 
شـکل  گفتگـو  مبنـاى  بـر  فرهنـگ  کـه 
نیایـد  وجـود  بـه  گفتگـو  تـا  و  مى گیـرد 
تفهیـم  یـا  فرهنگـى  تغییـر  نمى توانیـم 
تفاوتـى کـه  فرهنگـى را صـورت دهیـم. 
مناظـره با خیلـى از بحث هاى دانشـجویى 
دارد ایـن اسـت کـه مناظـره تریبـون آزاد 
نیسـت و فـرد مناظـره کننـده در حضـور 
بـراى  و  مى کنـد  صحبـت  هیئـت داوران 
اسـتدالل  نحـوه  یـا  صحبت هـا  صحـت 
وى معیـار سـنجش وجـود دارد.  قشـرى 
را  کشـور  ایـن  فـرداى  اسـت  قـرار  کـه 
اداره کنـد بایـد بـا خیلى از مسـائل آشـنا 
بـه  موضـوع  آن  مطالبـه  بدانـد  و  باشـد 
چـه نحـو اسـت و ظرفیـت شـنیدن نظـر 
از  مناظـرات  باشـد.  داشـته  را  مخالـف 
معـدود برنامه هایـى اسـت کـه مبتنـى بر 
جایـزه نبـوده و فـرد شـرکت کننده تـا هر 
مرحلـه اى که خـود را برسـاند، دانسـته ها 
آورده  بـه دسـت  و دسـتاوردهاى خوبـى 
و حتـى در صـورت برنـده نشـدن، مـوارد 
بسـیارى را مى آمـوزد. یکـى از مشـکالت 
جامعـه امـروز مـا مطالعـه اسـت، گفـت: 
ایـن مسـابقات مبتنـى بـر مطالعـه اسـت 
و فعالیـت بـر اسـاس کارگروهـى و علمـى 
انجـام مى شـود و از همیـن حیـث مکمـل 
برنامه هایـى اسـت کـه در حـوزه فرهنـگ 

مى شـود. 3انجـام 
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بخش تعاون در کشور ما علیـرغم وجود قوانین باال دستى خوب 
به  دلیل عدم باورمندى  به واژه »تـعـاونى« در بین مسئولین و 
تصمیم گیران، و همچنیـن عدم تـرویج مناسب در بین آحـاد 
سهم  کشور  اقتصاد  در  شـایـد  و  بـایـد  که  چنان  آن  جـامعه 
برنـامه هـاى  نیازمند  مسئـله  این  است.  نداشته  را  مطلوبى 
منسجـم و داراى چارچوب منـطقى منـطبق بر آمایش سرزمینى 
از این اقدامات در  و حمایت همه جانبه دولت مى باشد. یکى 
کوتـاه مدت مى تواند ریبرندینگ )gnidnarber( نشان تعاون 
در کشور باشد. براى این مهم باید تعاون را به محیط هاى علمى 
از دل  بتوانیم  با گفتمان هاى مناسب و منطقى  تا  سوق دهیم 
آن ها به واژه هاى توسعه بخش اقتصاد مردمى و مشارکتى دست 
یابیم. مناظرات دانشجویى که حرکتى نو در راه ترویج تعاونى 
در جامعه است دومین سال خودش را تجربه مى کند. در بین 
رشته هاى  و  تحصیلى  مختلف  مقاطع  در  دانشجویان  حضور 
چالش  به  علمى  محیط  در  را  تعاونى  فرهنگ  مى تواند  متعدد 
کشانده تا گام هاى اساسى براى روند رو به رشد این نهضت با 
همراهى و همگامى دانشجویان، نخبگان و صاحبان فکر برداشته 
شود. دنبال نمودن بحث تعاون و نو بودن مطالب عنوان شده از 
طرف اکثر دانشجویان با مباحث روز دنیا و حوزه تعاون یکى از 
برجسته ترین نکات این مناظرات بوده است. همچنین نقد اساسى 
به مدل تعاونى و قیاس آن با کشورهاى دیگر نیز براى اینجانب از 

نکات جالب توجه این مناظرات بود.
این رویـداد ارزنـده جز با حضـور موثر قـشر جـوان و دانشگاهى 
حرکت  این  آتى  سال هاى  در  تا  برآنیم  پس  نـمى شود.  میسر 
نویدبخش با حضور همه بازیگران امر استمرار داشته باشد و شاهد 
خروجى هاى مثبتى از آن باشیم. در انتها پیشنهاد مى کنـم که 
دانـشگاه هاى مادر و همچنیـن دانشجویان مقاطع دکترى در این 
مباحثات حضورى فعال داشته باشند. همچنین از دست اندرکاران 
امر تقاضا دارم در کنار کار پسندیده مناظرات دانشجویى براى 
بلوغ این خیزش ترویجى، کرسى هاى نظریه پردازى تعاون را در 
بین دانشجویان دکترى و اساتید دانشگاه هاى مرجع در سال هاى 

آتى در برنامه ریزى خود بگنجانند.
مدل  و  واقعى  شناساندن شکل  و  تعاون  ترویج  درهر صورت 
اصلى تعاون درکشور در آغاز راه مى باشد. این مسیر با توکل بر 

خدا ادامه دارد. 

مدیرکل تعاونى هاى تولیدى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهى
البرز  محمدیمهدی  عبـاسی

برگزارى مسابــقات منـاظره روشى بسیـار 
جـذاب جهت جلب توجـه اقشـار دانشگاهى 
عالوه  روش  ایـن  است.  خاص  موضوعـى  به 
موثر  روش هاى  از  یکى  ترویجى،  کارکرد  بر 

آموزشى نیز محسوب مى شود.
سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهى بسیار 
مفتخر است که دومین دوره مسابقات مناظره 
تخصصى تعاون را در پـى رضـایت مسئولین 
و کارشناسان معاونت تعاون از دستاوردهاى 
اشتیاق  همچنین  و  مسابقات  دوره  نخستین 
نماید.  برگزار  شرکت کننده  دانشجویان 
برنامه هایى  چنین  این  برگزارى  است  امید 
جـامعه  حداقل  صحیـح  درک  افزایـش  به 
دانشگاهى ازتعاون و دستاوردهاى آن کمك 

نماید.
دومین دوره مسابـقات منـاظره تـخصصى 
تعاون با حضور 17 تـیـم از سراسر کشور  بر 
سر موضوعات مربوط به نهاد تعاون و مفاهیم 

و گزاره هاى مرتبط با آن برگزار شد.
در  نمودیم  ازمسابقات سعى  این دوره  در   
مناظرات  محتواى  کیفیت  افزایش  جهت 
برنامه آموزشى ویژه اى براى شرکت کنندگان 
نـظرات  از  مسیـر  ایـن  در  و  ببینیم  تدارک 
نیز  اعضاى شوراى علمى مسابقات  ارزشمند 

بهره جستیم.
مسابقات  از  دوره  ایـن  محورگــزاره هـاى   
تـوسعه تعاونى هاى محلى، نـوآورى در حوزه 
و  موانــع  تـعـاونى ها،  مالى  تامیـن  تـعاون، 
وضعیت  به  توجه  با  بود.  تعاونى ها  مشکالت 
و  کرونـا  ویـروس  شیـوع  از  ناشى  بهداشتى 
بهداشتى،  دستورالعمل هاى  رعایـت  ضرورت 
همه مناظره ها تا مرحله نیـمه نهایى به صورت 

غیرحضورى برگزار شد. 

گفتمان تعاون در مناظرات 
دانشجویی، رهیافتی برای توسعه
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مدیرکل تعاونى هاى توزیعى وزارت مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى
تعاون، کار و رفاه اجتماعى

موسی  نجفیسید معین هاشمی

مناظره در لغت به معنى با هم نظرکردن، و فکرکردن در حقیقت و ماهیت 
چیزى است. در واقع به مجادله و نزاع با همدیگر و بحث با یکدیگر در حقیقت 
و ماهیت چیزى مناظره گویند. مناظره استفاده از فنون جدل بر پایه مقدمات 
مشهوِر مناظراتى است که معموالً با استفاده از ابزار سؤال و جواب ایجاد مى شود 
و سائل یا مجیب هر یك در موقعیت مورد نظر خود باید با احکام مناظراتى از 

تنگناى جدل خارج شوند. 
قرن هاست که مناظره و گفتگو روشى فراگیر براى طرح، نقد و بررسى مسائل 
بیان  براى  دانشگاهیان  و  سیاستمداران  عالمان،  دانشمندان،  نظریه  هاست.  و 
نظریات خود و بسط و گسترش و اصالح آن به تقویت گفتگو و بحث اهتمام 

ورزیده اند.
توجه به مناظره و آموختن فنون مناظره به جامعه در مسیر تعالى آن تاثیر 
بسزایى دارد زیرا زمینه رشد و شکوفایى فرهنگ گفتگو، شکل گیرى تفکر 

خالق و نقاد، ایجاد گرایش در ارتقاء دانش و آگاهى را فراهم خواهد آورد.
 مناظره هاى دانشجویى با هدف نهادینه کردن و توسعه فرهنگ گفتگو، ایجاد 
و توسعه کرسى هاى نظریه پردازى و آزاداندیشى، احترام به نظرات و آراء مخالف 
و فراهم نمودن زمینه تبادل نظر دانشجویان در مسائل مختلف کشورها از منظر 

علمى در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالى دنیا حائز اهمیت است.
بر  و توصیه مقام معظم رهبرى  تاکید  از  نیز پس  ایران  ما  در کشور عزیز 
شکل گیرى کرسى هاى آزاد اندیشى در دانشگاه هاى کشور موضوع مناظره هاى 

دانشجویى در دستور کار نهادهاى مسئول در دانشگاه قرار گرفت.
بیان،  فن  با  دانشجویان  آشنایى  را  مناظره  مسابقات  بسیارى هدف  اگرچه 
منطق و شیوه استدالل و گفتگو مى دانند و معتقدند موضوع مناظره اهمیت 
تعیین کننده اى نخواهد داشت اما مهم آن است که وقتى در هر مناظره دو 
تیم در مقابل هم قرار مى گیرند و هر تیم باید تالش کند تا با بیان استدالل 
و ارائه نکات منطقى و ارائه شواهد و مدارک مستدل از موضع خود دفاع کند، 
اهمیت دادن به مطالب و کیفیت موارد ارائه شده در هر مناظره نیز مورد تاکید 
قرار گیرد  تا مناظره بتواند عالوه بر تحقق اهداف از پیش گفته، در ایجاد انگیزه 
در جامعه جهت گرایش به ارتقاء دانش و آگاهى نیز تاثیر بسزایى داشته باشد.

تنوع موضوعات مناظره ها در زمینه هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و ... از 
افراد  بر فراهم آوردن شرایط حضور  اهمیت زیادى برخوردار است زیرا عالوه 
بیشترى در مناظره ها زمینه گفتمان منطقى و اصولى در موضوعات مختلف و 

حتى برخى چالش هاى موجود در حوزه هاى مختلف را فراهم مى کند.
امید است توجه بیش از پیش به توسعه و تقویت فرهنگ مناظره در جامعه 
على الخصوص در محیط هاى علمى و دانشگاهى عالوه بر ایجاد فرهنگ گفتگو و 
نقادى منطقى زمینه ساز ایجاد هسته هاى تولید اندیشه و فکر در کشور گردد. 

اقتصاد تعاونى، به عنوان یکى از سه 
پایه اصلى نظام اقتـصادى کشور در 
خصوصى،  و   دولتــى  اقتصاد  کنار 
کشور  امروز  مشکالت  راهگشـاى 
مى توانـــد  تعــاونى  بــخش  است. 
ضمن ایجاد و توسعه کسب وکارهاى 
مسیر  بهتـرین  دانش بنیان  و  نوآور 

براى ایجاد اشتغال پایدار باشد.
براى  الگویى  عنوان  به  تـعاونى ها 
انسانى  سرمایــه هاى  متشکل سازى 
براى پاسخگویى به نیازهاى مشترک، 
با استــفاده بهیــنه از آورده هاى در 
اختیار، و با رویکرد توجه بنیادین به 
توسعه پایدار، صیانت از محیط زیست، 
مسئــولیت هاى  انـجــام  به  تـعهد 
به اخالق حرفه اى  تقّید  و  اجتماعى 

قلمداد مى شوند.
سرمایــه هاى  تجمیـع  همچنین 
خرد مردمى و هدایت آن در مسیــر 
به  هجوم  به جاى  اقتصادى،  مولد 
ارز،  و  طال  نظیر  غیرمولد  بازارهاى 
ممکن  تعاون  بخش  تقویت  با  تنها 
رفـاه  تـوسعه  آن  نتیـجه  که  اسـت 
اجتماعى و نهایتاً توزیع عادالنه ثروت 

در سطح جامعه خواهد بود.
از جهـاددانشـگاهى  ضمـن تشکر 
براى برگزارى مناظره هاى دانشجویى 
با موضوع تعاون که یك کار ترویجى 
بین  در  تعاون  براى شنـاخت  خوب 
قشـر جـوان خصوصـاً دانـشجویـان 
مى باشد، پیشنهاد مى گردد این مهم 
در سطوح مختلف  از جمله اساتید و 

نخبگان ادامه پیدا کند.

توجه به فرهنگ گفتگو و نقادی
منطقی زمینه ساز ایجاد هسته های تولید

 اندیشه و فکر در کشور

ضرورت تداوم 
مناظره های تخصصی 

تعاون
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مدیرکل ترویج،آموزش و تحقیقات تعاونى هاى 
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعى

مشاور معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى

پیمان  باباخانلومسلم  خانی

ترویج و توسعه فرهنگ تعاون و یاریگرى اقتصادى و اجتماعى 
آشنایى  براى  اقدام  و  برنامه ریزى  و  مدارس  و  دانشگاه ها  در 
نظام  و  تعاون  بین المللى  الگوى  با  دانش آموزان  و  دانشجویان 
وزارت  راهبردهاى  مهمترین  جمله  از  تعاونى  کسب وکارهاى 
و  نهادینه  پیوند  ایجاد  راستاى  در  اجتماعى  تعاون،کارورفاه 
و  ایران  اسالمى  جمهورى  اقتصاد  تعاونى  بخش  بین  نظام مند 

نهادهاى آموزش رسمى کشور است.
آشنـاسـازى دانشجویـان با پیشینه  علمى و جایگاه مفهومى 
نظریه تعاون در جهان و کارکردهاى متنوع و متکثر تعاونى ها 
طریق  از  گوناگون  کشورهاى  اجتماعى  و  اقتصادى  توسعه  در 
ایجاد واحد درسى"آشنایى با مبانى تعاون و کارآفرینى"، "ایجاد 
کرسى هاى نظریه پردازى تعاون در دانشگاه ها"، "برگزارى سلسله 
پیشتاز"،  تعاونگران  حضور  با  آموزشى  و  ترویجى  نشست هاى 
واحدهاى  "ایجاد  تعاونگران"،  دستاوردهاى  نمایشگاه  "برپایى 
"ایجاد رشته هاى  و  کارآفرینى"  و  تعاون  و مشاوره اى  آموزشى 
دانشگاهى مستقل با موضوع تعاون و توسعه اقتصادى در مقاطع 
تحصیالت تکمیلى" و سایر برنامه هاى مشابه میسر خواهد بود. 

در این میان نقش و جایگاه برنامه عملیاتى"مناظرات دانشجویى 
تعاون" در "تعاون پذیرى دانشجویان" و بسترسازى براى "ایجاد 
اهمیت ویژه اى  از  تعاونى دانشجویى"  و توسعه کسب وکارهاى 

برخوردار است. 
مجــادله علمـى و متـمدنانه گروه هـاى دانشجویى پیرامون 
تحسین  تالش هاى  و  تعاونى ها  و  تعاون   با  مرتبط  گزاره هاى 
برانگیز آنان براى اقناع گروه رقیب و همراه سازى هیئت داوران 
و  بیان  فن  قواعد  از  بهینه  استفاده  حرفه اى،  اخالق  رعایت  با 
جمله  از  گروهى  یاریگرى  هم  و  منـطقى  استـدالل  چگونگى 
ویژگى هاى ممتاز و متمایز "مناظرات دانشجویى تعاون" است 
که به توسعه شناخت دانشگاهیان از نقش و جایگاه تعاونى ها 
در ایران و جهان منتج خواهد شد و دیرى نخواهد پایید که بر 
اساس همین الگو "مناظرات اساتید و صاحب  نظران با موضوع 
تعاون" و "مناظرات خبرگان و نخبگان حوزه تعاون" و "مناظرات 
که  شود  ایجاد  نیز  تعاونى"  کسب وکارهاى  اعضاى  و  مدیران 
نهادینه سازى  و  تعمیق  جمعى،  گفتگوهاى  این  همه  ماحصل 
به  تعهد  رویکرد  با  تعاونى  مدل  بر  مبتنى  کارآفرینى  فرهنگ 
مسئولیت هاى اجتماعى و پایبندى به توسعه پایدار خواهد بود. 

به یقین مناظرات دانشجویى تعاون، آغاز هوشمندانه اى براى 
در سطح  تعاون"  نخبگانى  "گفتمان سازى  ایجاد  و  بسترسازى 
مجمع  وزیـران،  هیئت  اسالمى،  شوراى  مجـلس  ملى،  رسانه 
تشخیص مصلحت نظام و همه نهادهاى تصمیم ساز و تصمیم گیر 

در حوزه هاى اقتصادى و اجتماعى خواهد بود. 

مناظره )Debate( یکى از ابزارهاى توسعه و تعالى علوم 
اجتماعى است که بر پایه نظر موافق و مخالف گروهى از افراد 
مذاکره  خالف  بر  و  مى گیرد  شکل  واحد  موضوعى  پیرامون 
صورت  برد«  »برد-  ذهنى  مدل  با  که   )Negotiation(
مى گیرد، مناظره بر مبناى مدل »برد- باخت« استوار گردیده 
را  مناظره  نتیجه  داور  عنوان  به  ثالثى  شخص  همواره  لذا  و 

قضاوت مى کند.
میان  نظر  اختالف  و  تعارض  پایه  بر  مناظره  آن جایى که  از 
تسلط  بر  عالوه  مى یابد،  نُضج  فکرى  جریان  دو  یا  فرد  دو 
نیز حواشى موضوع  بر مبانى علمى و نظرى مستدل و  افراد 
مورد مناظره، برخوردارى از هوش کالمى و فن بیان مناسب 

مى تواند به میزان زیادى در نتیجه نهایى موثر باشد.
مناظرات  دوره  دو  به  اجمالى  نگاهى  کوتاه،  مقدمه  این  با 
دانشجویى برگزار شده با موضوع محورى »تـعاون«، ضرورت 
اقتصاد  در خصوص  عزیز  دانشجویان  بیشتر  مداّقه  و  مطالعه 
تهدیدهاى  و  نقاط قوت و ضعف و فرصت ها  و  تعاونى  بخش 
مترتب بر آن را مشهود مى نماید. یکى از نقاط ضعف اقتصاد 
نظرى  مبانى  و  بومى  نظریه پردازى  فقدان  کشور،  در  تعاونى 
متناسب با اکوسیستم اقتصاد ایران است. چرا که اکثر کتب 
با  استفاده در آموزش رشته هاى مرتبط  منابع علمى مورد  و 
اقتصاد، ترجمه  منابع خارجى و مبتنى بر نظریات اندیشمندان 
فضایى،  چنیـن  در  مى باشنـد.  شرقى  بعضاً  و  غربـى  عمدتـاً 
شکل گیرى زمینه اى براى گفتمان نخبگانى در سطح اساتید، 
مى تواند  تعاونى،  اقتصاد  عالقمندان  و  فعاالن  دانشجویان، 
سرآغاز جنبشى عظیم در توسعه نظریه پردازى در قالب الگوى 

»اسالمى - ایرانى« باشد.
از سوى دیگر، براى تبیین مناسب داده هاى نظرى و اقناع 
از  بخش  این  به  ویژه  توجه  براى  مسئولین  و  مردم  فکرى 
محسوب  حیاتى  امرى  نیز  مناظره  فنون  بر  تسلط  اقتصاد، 
مى شود که مناظره کنندگان عزیز بایستى بدان اهتمام ورزند.
و  کننـدگان  بـرگزار  بـراى  موفـقیـت  آرزوى  لــذا ضـمن 
بیش  توجه  تعاون«،  دانشجویى  »مناظرات  دست اندرکاران 
موفقیت  عوامل  عنوان  به  را  مبنایى  الزام  دو  این  به  پیش  از 
هرچه بیشتر در دستیابى به نتایج ملموس مورد انتظار توصیه 
نموده و امیدوارم که در آینده شاهد برگزارى مناظره هایى با 
حضور طیف وسیع ترى از کنشگران بخش تعاونى، دانشجویان 
اجتماعى،  اقتصادى،  علوم  با  مرتبط  مختلف  رشته هاى 
فراهم گردد که  باشیم، و شرایطى  و...  سیاستگذارى عمومى 
به  باشند  قادر  مباحث،  اینگونه  عالقمندان  و  مخاطبان  همه 

نظاره و داورى این مناظره ها بنشینند.

از "مناظرات دانشجویی تعاون" 
تا "تعاون پذیری دانشجویان"

مناظره،
راهگشای نظریه پردازی
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معرفی مسابقات مناظره دانشجویان ایران

به  وابسته  آزاداندیشى  و  مناظره  گفتگو،  ملى  مرکز 
سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهى اولین و تنها برگزار 
بصورت  و  دانشجویى  درحوزه  مناظره  مسابقات  کننده 
ملى در سطح کشور است. این مرکز تا به امروز موفق به 
برگزارى نه دوره مسابقات ملى مناظره دانشجویى »نشان 
زبان  به  مناظره  دوره  یك  طوسى«،  نصیرالدین  خواجه 
شده  تخصصى  مناظره  مسابقات  سرى  سه  و  انگلیسى 
است و هم اکنون در آستانه برگزارى دهمین دوره است.

شده  بومى سازى  ایران  دانشجویان  مناظره  مسابقات 
مدل مسابقات  دانشگاه هاى جهانى )WUDC( است.  هر 
گروه شامل چهار عضو است که شامل دو سخنران و دو 
محقق مى باشد. در هر مناظره چهار نفر شرکت مى کنند 
با گزاره  از گزاره دفاع و دو تن دیگر  آنها  از  که دو تن 
براى به کرسى نشاندن نظر خود  مخالفت مى کنند و  

اقامه دلیل مى کنند.
عهده  به  داورى  آیین نامه  طبق  مسابقات  این  داورى 
موسسات  و  دانشگاه ها  علمى  هیات  اعضاى  از  نفر  سه 
آموزش عالى کشور است. مهمترین معیارهاى داورى این 
مسابقات، رعایت اخالق و اصول مناظره، توجه و رعایت 
احاطه  بیان،  فن  مستدل،  و  منطقى  علمى،  فرآیندهاى 
مسأله،  طرح  در  خالقیت  به موضوع،  نسبت  اشراف  و 

سواالت، تعاریف و نتیجه گیرى سخنرانى ها مى باشد.
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مروری برنخستین دوره مسابقات مناظره تخصصی تعاون؛
 فرصت ها و چالش ها

دانشـگاه هاى  از  تیـم  در نخسـتین دوره مسـابقات 8 
صنعتـى  بهشـتى،  شـهید  طباطبایـى،  عالمـه  تهـران، 
واحـد  آزاد  خوارزمـى،  طوسـى،  نصیرالدیـن  خواجـه 
تهـران جنـوب، پژوهشـکده امـام خمینـى و 8 تیـم از 
دانشـگاه هاى اسـتان زنجـان، لرسـتان، یـزد، فردوسـى 

نمودنـد. گیـالن شـرکت  و  قـم   مشـهد، شـهر کرد، 
تیم هــاى  میــان  مناظــره   30 برگــزارى  از  پــس  
ــان  ــگاه فرهنگی ــراز از دانش ــم ف ــرکت کننده، دو تی ش
زنجــان و  تیــم ســردار جنــگل از دانشــگاه گیــالن بــه 
ترتیــب بــه مقــام اول و دوم ایــن دوره از مســابقات 

ــد. ــت یافتن دس
 25 در  مسـابقات  ایـن  فینـال  و  اختتامیـه  مراسـم 
بـا  ایـران  تعـاون  نـوآورى  مرکـز  در   1399 آبـان 
حضوردکتـر فرشـادمومنى؛ عضـو هیـات علمى دانشـگاه 
عالمه طباطبایـى،  محمـد جعفـر کبیـرى؛ معـاون امـور 
تعـاون وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعى، دکتر عیسـى 
علیـزاده؛ معـاون فرهنگـى جهـاد دانشـگاهى  و مهـدى 
عباسـى؛ رییـس سـازمان دانشـجویان جهاد دانشـگاهى 

برگـزار شـد. 
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البرز محمدی: مدیرکل تعاونى هاى تولیدى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى
مهدی عباسی: رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهى

علیقلی حیدری: رئیس انجمن علمى تعاون ایران 
محمد امیرپناهی: استاد دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه عالمه طباطبایى
بهزاد سام دلیری: مشاور معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى
پیمان باباخانلو: مشاور معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى

سجاد نوری: رئیس مرکز نوآورى و تعاون ایران
مهدیه شاه نظری اول: مدیر مرکز ملى گفت و گو، مناظره و آزاداندیشى

جلسه اول: نقد و بررسى دوره اول مسابقات و پیشنهادات اصالحى براى دوره دوم مسابقات
جلسه دوم: نحوه چینش تیم هاى دانشجویى و کارشناسان تعاون، محور گزاره هاى مسابقات 

وچگونگى آموزش تیم هاى شرکت کننده
جلسه سوم: تعیین گزاره هاى دومین دوره مسابقات مناظره تخصصى تعاون

 فراخوان ثبت نام: 10 خرداد الى 10 تیر 1400
جلسات شوراى علمى: اردیبهشت و خرداد 1400

کارگاه توجیهى:  9 تیر1400
کارگاه هاى آموزشى: 12 تیر 1400

انتشار جدول مسابقات:  18 تیر 1400
مرحله مقدماتى مسابقات : 23 تیر الى 29 تیر 1400

مرحله یك چهارم مسابقات : 2 و 4 مرداد 1400
مرحله نیمه نهایى:  6 مرداد 1400
 مرحله رده بندى: 11 مرداد1400

مرحله نهایى: 11 مرداد 1400

شورای علمی دومین دوره مسابقات مناظره تخصصی تعاون

اعضای شورا:

دستور جلسات

زمان  بندی مسابقات
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کارگاه های آموزشی برگزار شده ویژه
شرکت کنندگان دومین دوره مسابقات مناظره تخصصی تعاون

در راسـتاى ارتقـاى سـطح کیفـى مناظـرات دومیـن 
دوره مسـابقات تخصصـى مناظـره تعـاون، مرکز ملى 
گفتگـو، مناظـره و آزاداندیشـى اقـدام بـه برگـزارى 
ارائـه جزوه هـاى  نشسـت و کارگاه هـاى آموزشـى و 
مرتبـط بـراى شـرکت کننـدگان ایـن مسـابقات نمود.

1. »جایـگاه تعـاون در نظام هـای اقتصادی« بـا ارائه 
دکتـر فرشـاد مومنى اقتصاددان و عضـو هیئت علمى 

دانشـگاه عالمه طباطبایى

 اقتصاد رانتى

 مبحث همکارى در علم اقتصاد

 برترى همکارى نسبت به رقابت در کتاب ثروت ملل 
آدام اسمیت

 رویکرد افراطى نسبت به رقابت و بى اعتنایى به 
همکارى و تعاون 

 عدالت اجتماعى و افزایش بازدهى در ساختار نهادى 
مبتنى بر همکارى

2.  »آشنایی با تعاون و معاونت امور تعاون در 
ایران«  با ارائه دکتر پیمان باباخانلو مدیرکل توسعه 

تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى

 معرفى انواع تعاونى

 دسته بندى شرکت هاى تعاونى

معرفى بخش هاى مختلف وزارت خانه

معرفى تسهیالت قابل ارائه به تعاونى ها 

ارائه لیست منابع مفید جهت مطالعه

3.  شـش سـاعت کارگاه آموزشـی با سـه سرفصل 
تشـخیص  طالیـی  نـکات  و  اسـتدالل  منطـق، 
مغالطـات بـا تدریـس دکتر علـى اصغر خنـدان عضو 
هیـات علمـى دانشـگاه امـام صـادق )ع( نیـز بـراى 

شـرکت کننـدگان برگـزار شـد.



 

 

 

 

56%
44%

ترکیب جنسیتی

مرد
زن

69%

25%
6%

ترکیب مقاطع تحصیلی

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

ترکیب چیستى

ترکیب مقاطع تحصیلى
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ترکیب دانشگاه ها

وزارت علوم
بهداشت
پیام نور
فرهنگیان

کاربردی-علمی

83%

6% 2% 9%

ترکیب رشته

علوم انسانی
پزشکی
هنر
فنی و علوم پایه

ترکیب دانشگاه ها

ترکیب رشته
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هیئت داوران
اساتید هیئت علمی

دکتر محمد خوش چهره )اقتصاد(؛
- عضو هیئت علمى دانشگاه تهران

دکتر وحید خادم زاده )الهیات(؛
- عضو هیئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد )گروه فلسفه و حکمت اسالمى(

دکتر اصغر پیکرآرا )اقتصاد(؛
- عضو هیئت علمى دانشگاه پیام نور هرمزگان

دکتر مهدی فیض )برنامه ریزی توسعه آموزش عالی(؛
- عضو هیئت علمى جهاد دانشگاهى

دکتر رضا عسکری مقدم )علوم اجتماعي(؛
- سرپرست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معمارى جهاد دانشگاهى و  عضو هیئت علمى پژوهشگاه علوم انسانى

 و مطالعات اجتماعى جهاد دانشگاهى

دکتر رشید جعفرپور )علوم سیاسي(؛
- معاون فرهنگى جهاد دانشگاهى و عضو هیئت علمى دانشگاه علم و فرهنگ

- مدیرگروه پژوهشى جامعه شناسى سیاسى و اقتصاد مرکز اسناد انقالب اسالمى

دکتر عیسی علیزاده )فقه و مباني حقوق اسالمي(؛
- معاون فرهنگى جهاد دانشگاهى و عضو هیئت علمى دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر تهمینه شاوردی )جامعه شناسي(؛
- عضو هیئت علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات اجتماعى جهاد دانشگاهى

)مدیرگروه جامعه شناسى - پژوهشکده علوم اجتماعى(

دکتر عادل تقوی )مدیریت صنعتی، بازرگانی و آموزشی(؛
- مدیرکل راهبرى امور فرهنگى جهاد دانشگاهى و عضو هیئت علمى جهاد دانشگاهى

دکتر میثم امیری )اقتصاد(؛
 - عضو هیئت علمى گروه مالى و بانکدارى دانشگاه عالمه طباطبایى)ره(
)UIF( رئیس مرکز ملى اطالعات مالى وزارت امور اقتصادى و دارایى -

دکتر اصغر احمدی )جامعه شناسي(؛
- عضو هیئت علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات اجتماعى جهاد دانشگاهى

)گروه روان شناسى اجتماعى - پژوهشکده علوم  اجتماعى(

دکتر کاووس حیدری )اقتصاد(؛
- عضو هیئت علمى پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهى تهران

دکتر محمد محمودی کیا )روابط بین الملل(؛
- عضو هیئت علمى پژوهشکده امام خمینى)س( و انقالب اسالمى )گروه اندیشه سیاسى در اسالم(
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داوران حوزه تعاون

دکتر مهدی مالحی )علوم سیاسي(؛
- عضو هیئت علمى دانشگاه پیام نور هرمزگان

دکتر حسین وفاپور )فلسفه(؛
- معاون ادارى، مالى و مدیریت منابع مؤسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران

 و عضو هیئت علمى جهاد دانشگاهى

مهندس محمد جعفر کبیری )اقتصاد(؛
- معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى

مهندس سید سجاد نوری )مدیریت - بازاریابی(؛
- رییس مرکز نوآورى و توسعه تعاون ایران)منتا(

مهندس بهزاد سام دلیری )مدیریت دولتی(؛
- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان مرکزى

دکتر علی قلی حیدری )مهندسی کشاورزی(؛
- مشاور معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى

دکتر البرز محمدی )مهندسی کشاورزی(؛
- مدیرکل تعاونى هاى تولیدى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى

دکتر پیمان باباخانلو )مدیریت استراتژیک(؛
- مشاور معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى

مهندس سید معین هاشمی )کارآفرینی - توسعه(؛
- مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى

مهندس داود عبادی )مدیریت تحول(؛
- مشاور معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى

دکتر مسلم خانی )مدیریت کارآفرینی سازمانی(؛
- مدیرکل آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونى هاى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى

مهندس موسی نجفی )حقوق عمومی(؛
- مدیرکل تعاونى هاى توزیعى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى

دکتر بشیر معتمدی )علوم ارتباطات اجتماعی(؛
- عضو هیئت علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

)گروه ارتباطات، فرهنگ و سیاست - پژوهشکده مطالعات فرهنگى و ارتباطات و تحقیقات اسناد فرهنگى آسیا(



سیده زهرا موسوی
علوم تربیتى- آموزش ابتدایى 

دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا

زهرا محیطی
مامایى دانشگاه آزاد زنجان

فائزه نصیری
علوم تربیتى- آموزش ابتدایى 

دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا

مریم عربی
روانشناسى دانشگاه زنجان

تیم آساد

هانیه روشن منش
آموزش زبان انگلیسى

دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا
احسان تقی بیگلو

تربیتى- آموزش ابتدایى
دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتى

آرمان مهری
علوم تربیتى- آموزش ابتدایى

دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتى
زهرا پورمحسنی

آموزش زبان انگلیسى
دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا

تیم آندیا

ساالر شیخ نظری
مدیریت دانشگاه تهران

حسن مصافی
حقوق دانشگاه عالمه طباطبایى 

محمدرضا دولتخواه
حقوق دانشگاه شهید بهشتى

صدف میرالی حقوق
حقوق دانشگاه عالمه طباطبایى

تیم اندیشه

مرتضی نوری
مدیریت کارآفرینى دانشگاه 

سیستان و بلوچستان

ابوالفضل نادری
پزشکى دانشگاه علوم پزشکى زاهدان

مصطفی نادری
پزشکى دانشگاه علوم پزشکى زاهدان

تیم تدبیر

نرگس نادری
برنامه ریزى اجتماعى و تعاون 

دانشگاه عالمه طباطبایى

محمد مهدی حسنی والشجردی 
برنامه ریزى اجتماعى و تعاون 

دانشگاه عالمه طباطبایى 

تیم پرگاس

محمدحسین جاللی
سیاست گذارى عمومى دانشگاه تهران

پیام افشار دوست
رشد جامعه شناسى تربیت مدرس

محمد مالنوری
سیاست گذارى دانشگاه تهران

محمدرضا نفیسی
دکترا اقتصاد تهران

تیم توسعه

سید مصطفی احمدی 
حقوق دانشگاه تهران

علیرضا اشتری
حقوق دانشگاه عالمه طباطبایى

امید هاشمی
حقوق دانشگاه شهید بهشتى

مبینا امرالهی
حقوق دانشگاه آزاد

تیم جدال احسن
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پویا پیرآقایی
زمین شناسى دانشگاه تهران

سینا معروفی
مهندسى شیمى دانشگاه صنعتى ارومیه

تیم هیوا

علیرضا شاه محمدی
مطالعات منطقه اى دانشگاه 

شهید بهشتى

کوثر مالک
علوم تربیتى دانشگاه شهید بهشتى

تیم فردایی دیگرتیم فردایی دیگر

مجید عباسی
اقتصاد دانشگاه پیام نور

محمد حیدری
علوم سیاسى دانشگاه پیام نور

تیم فرهنگسازان جوان

امیرحسین ابراهیمی
علوم سیاسى دانشگاه گیالن

کیارش اخوان
علوم اجتماعى دانشگاه گیالن

پویا قلی پور
علوم سیاسى دانشگاه پیام نور رشت

تیم سردار جنگل

شیوا نیاری
علوم تربیتى- آموزش ابتدایى 

دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا

لیال محرمی
علوم تربیتى دانشگاه 

فرهنگیان پردیس الزهرا

نگین نصیری
علوم تربیتى- آموزش ابتدایى 

دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا

تیم طلوع

مهدی محمدیان
جامعه شناسى، سیاست گذارى و

رفاه اجتماعى دانشگاه عالمه طباطبایى

میترا جعفری
جامعه شناسى، سیاست گذارى و

رفاه اجتماعى دانشگاه عالمه طباطبایى

علیرضا چمنزار
جامعه شناسى، سیاست گذارى و

رفاه اجتماعى دانشگاه عالمه طباطبایى

سارا نوری
مطالعات فرهنگى دانشگاه عالمه طباطبایى

تیم فاالنستر

عرفانه نعمتیان
برنامه ریزى اجتماعى و تعاون 

دانشگاه پیام نور شهرکرد

فاطمه غفاری
علوم ورزشى دانشگاه پیام نور شهرکرد

زهرا حاجیعلی
طراحى و تکنولوژى دوخت دانشگاه 

علمى-کاربردى جامعه اسالمى کارگران

حسین صادقی
علوم سیاسى دانشگاه پیام نور شهرکرد

تیم فرهیختگان جوان

فائزه خوشخوی
جغرافیا دانشگاه پیام نور ارومیه

نگین میرزازاده
مهندسى متالورژى دانشگاه ارومیه

سیما صفری
علوم اجتماعى دانشگاه پیام نور ارومیه

نسترن عباسی
ریاضى دانشگاه تبریز

تیم سازنده

15
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اگر مسئولیتی در اداره تعاون کشور داشتید چه می کردید؟

دانشجوى سیاست گذارى هستم  که  منى  براى 
نظردادن پیش از احاطه الزم بر حوزه اى، خطایى 
عمـومى  نکته اى  باایـن وجود،  است.  نابخشودنى 
بحث  حـال  مصداق  گمانــم  به  که  دارد  وجود 
بحث  متاسفانه  مى شود.  نیز  ایران  در  تعاونى ها 
مجادالت  میانه  در  ایران  در  حدودى  تا  تعاون 
ایدئولوژیك قرار گرفته است و به همین اعتبار نیز 
گاهى بحث درباره آن از واقع گرایى و رویکردهاى 
باید  اوصاف  این  با  مى گیرد.  فاصله  عمل گرایانه 
مدیران حوزه  موثـر  اقدامات  از  یکى  گفت شاید 
تعاونى بایـد این باشد که زیر بـار تعاریف تخیلى 
و خوش بینانه از تعاون نروند. به عبارتى اگر برخى 
ایدئولوژى یا بنابر منافع، بخواهند  ایران بنابر  در 
نشان  مشکالت  تمام  باطل السـحر  را  تعاونى ها 
محدود  اعتبارات  میزان  را  مشکل  تنها  و  دهند 

این بخش عنوان کنند، مدیر خوب  براى  دولتى 
مى توان  عمال  دهد.  تن  مباحث  این  به  نباید 
توانشان  فوق  وظایفى  تعاونى ها  به  وقتى  گفت 
کشور  محدود  مالى  اعتبارات  هم  مى کنیم،  بار 
به  را.  تعاونى  نهاد  اعتبار  هم  و  کرده ایم  نابود  را 
همین خاطر است که به نظرم نگاه واقع بینانه به 
ظرفیت هاى تعاونى و تمرکز بر آن ها مى تواند هم 
ایران  رنجور  و  آسیب دیده  بسیار  اقتصادى  براى 
نهاد  براى  خور  در  اعتبارى  هم  و  باشد  مناسب 
مدیران  تمام  به  بنابراین  آورد.  به وجود  تعاونى 
زیربار  مى کنم  توصیه  سیـاست  گذارى  حوزه 
وسوسه گسترش حوزه کارى براى گرفتن بودجه 
واقعى  ظرفیت هاى  و  امکان ها  بر  و  نروند  بیشتر 

تعاونى ها تمرکز کنند.

قـدرت  بـر  مشـروط  داشـتم  مسـئولیتى  اگـر 
اجرایـى، 

1. یـك گـروه از خبـرگان دانشـجویى تشـکیل 
مرتبـط  رشـته هاى  تمامـى  از  دادم  مـى 
بـا  انسـانى!  علـوم  رشـته هاى  علي الخصـوص 
همیـارى آنـان بـه حمایـت عملـى از تعاونى هـا 
مـى پرداختـم تـا تعاونى هـا کـه غالبـا از افـراد 
متخصـص برخـوردار نیسـتند و غالبـا مشـکالت 
بـزرگ مدیریـت اجرایـى، مدیریت منابـع، برنامه 

ریـزى و... دارنـد، حـل شـود.
سـرى  یـك  مرکـزى  بانـك  همـکارى  بـا   .2
دسـتور العمل هاى سـخت گیرانه اتخـاذ مى کردم 
تـا بـر روى آنان اشـد نظارت هـا صـورت بگیرد تا 

نتواننـد دزدى کننـد.

3. رشـد تعاونى هـا را در زمان    هـاى کوتـاه و بـه 
صـورت مسـتمر مورد بررسـى قرار  مـى دادم. اگر 
در ایـن زمـان پیشـرفت قابـل قبولـى نداشـتند، 
ابتـدا یـك گروه مى فرسـتادم تـا علت را بررسـى 
کننـد و سـپس بـا توجـه بـه نیازشـان متخصص 

فرسـتادم. مى 
4. از جوانـان اسـتفاده مى کردم؛ چـرا که انگیزه 
باالتـر و ذهـن بازتـرى نسـبت بـه افراد مسـن به 
گفتـه پیامبـر دارنـد و از سـن باالهـا بـه خاطـر 
اسـتفاده  بـاالى کارى در نقـش مشـاور  تجربـه 

مى کـردم.
5. به جد از روش تبلیغ و اقناع در جامعه براى 
تقویت آنان و فروش محصوالتشان استفاده مى کردم.

حسین جاللي

محمد مهدی حسنی والشجردی

دانشجوى دکتراى سیاستگذارى دانشگاه تهران

کارشناسى برنامه ریزى اجتماعى و تعاون دانشگاه عالمه طباطبایى
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سـامان دادن  تعـاون  ادارۀ  بـراى  مـن  اولویـت 
فعالیت هـاى آموزشـى خواهـد بـود. هدف گذارى 
چنین سیاسـتى که بر تعلیـم و تربیت دانش آموز 
و  آموزشـى  محتواهـاى  تولیـد  اسـت،  متمرکـز 
برنامه ریـزى فعالیت هـاى فرهنگـى اى خواهد بود 
کـه اثر مثبـت خرد جمعـى در افزایش حداکثرى 
سـود و منافع را نشـان دهد. این چنین، بسـترى 
بـراى رونـق تعاونى هـا در آینـده فراهم مى شـود. 
دانش آمـوزان  ویـژۀ  تعاونـى اى  مى تـوان  حتـى 
تأسـیس کـرد، و ایده  هـا و نظـرات آن هـا را براى 
ادارۀ آن بـه کار بسـت، چـون نهایتاً آیندۀ کشـور 

از آن همیـن دانش آمـوزان خواهـد بـود.

دنبال کـردن تغییـر برخـى قوانیـن و طرح ریزى 
سـازوکارى بـراى افزایـش نظـارت بـر مدیریـت 
کـه  هسـتند  دیگـرى  دغدغه هـاى  تعاونى هـا 
پیگیـرى خواهـم کرد. ایـن اقدامات اگـر به نحوى 
صـورت بپذیـرد کـه آسـیبى بـه کلیـت سیسـتم 
وارد نشـود، امـا در عیـن حـال، زیرسـاخت هاى 
بتوانـد  شـاید  ببخشـد،  سروسـامان  را  موجـود 
بخـش قابـل توجهـى از مشـکالت و رانت هـا را 
مثـل  تجربیاتـى  تکرارشـدن  از  و  کنـد  متوقـف 

مسـکن مهـر جلوگیـرى نمایـد.

تحـول در بخـش تعاون را از تشـکل هاى تعاونى 
شـروع مى کردم، زیرا از مزایاى تشـکیالت تعاونى 
بهـره اى جـز نـام آن نبردند. آگاه سـازى مدیران و 
اعضـاى تعاونـى از کارکرد هـاى بخـش تعـاون و 
تسـهیالت موجـود از جملـه این کارهاسـت. یك 
دوره آموزشـى الزامـى بـراى اعضایـى کـه قصـد 
تشـکیل تعاونـى دارنـد تعریـف مى کردم. سـطح 
آمـوزش تـا حـد امـکان باید بـاال باشـد و در این 
زمینـه از تجربه هـاى موفـق خارجى نیز اسـتفاده 

خواهـم کرد.

داشـتم  کشـور  تعـاون  دراداره  اگرمسـئولیتى 
اسـتراتژى واحـدى، جهـت اداره انـواع مختلـف 
تعاونـى اتخـاذ و ابـالغ مى کـردم، تـا اثربخشـى 

برابـر شـود. تعاونـى چنـد  فعالیت هـاى 
اگـر مسـئولیتى در اداره تعـاون کشـور داشـتم 
بودجه اختصاصى ترویج تعاون را در مسیر بهترى 
صـرف مى کردم. تولیـد برنامه هایـى مثل آموزش 
مسـیر تشـکیل تعاونـى، معرفى تعاونى هـاى برتر 
پربیننـده   شـبکه هاى  در  را  خارجـى  و  داخلـى 

رسـانه ملـى دنبـال مى کردم.

فائزه خوشخوى

ساالر شیخ نظری

دانشجوى کارشناسى جغرافیا دانشگاه پیام نور ارومیه

دانشجوى کارشناسى ارشد مدیریت دانشگاه تهران
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خالصه مناظرات

 تشکیل شبکه تعاونی ها مهم تر از توانمندسازی تعاونی هاست.

افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی موجب توسعه یافتگی می شود.

مدل شرکت های تعاونی، مدل مناسبی برای خروج استارت آپ ها ازمراکز رشد است.

بی توجهی جامعه نخبگانی کشور به امر تعاون موجب کم رونقی آن در جامعه شده است.

تعاونی ها از درجه باالتری از ثبات در کارآفرینی برخوردارند.

اقتصاد تعاونی بهترین الگوی اقتصادی محرومیت زدایی است.

تشریفات اداری و قانونی در ثبت تعاونی ها مانع تاسیس تعاونی ها می شود.

توسعه تعاونی ها، روش کارآمدی در خنثی سازی تحریم هاست.

شرط حداقل تعداد هفت نفر برای تشکیل تعاونی ازموانع توسعه تعاونی های استارت آپی است.

مناسب ترین استراتژی تامین مالی شرکت های تعاونی در اقتصاد ایران تامین مالی حمایتی است.

جمع سپاری یا کرادفاندینگ می تواند موجب گسترش فرهنگ تعاون شود.

استفاده نکردن از فناوری های روز و بی توجهی به نوآوری مانع  توسعه تعاونی ها شده است.

مداخله دولت در اقتصاد کشاورزی موجب شکست تعاونی های کشاورزی شده است.

شرکت های تعاونی موجب تقویت سرمایه اجتماعی می شوند.

گسترش تعاونی ها روشی کارآمد در کوچک کردن سهم دولت از اقتصاد ایران است.

تولید تعاونیها از نظر هزینه تولید مزیت رقابت بیشتری دارند.

تعاونی ها زمینه ساز افزایش اشتغال در کشور هستند.

تعاونی ها در عرصه رقابت اقتصادی جهانی در برابر شرکتهای خصوصی بزرگ، توانی ندارند.

ضعف نظارت بر تعاونی های مسکن مهر موجب ناکارآمدی آنها شده است.

رفع مشکالت تعاونی ها مستلزم دخالت دولت در اداره آن ها است.

مدیریت تعاونی ها باید به افراد دارای تحصیالت و تجربه مرتبط با فعالیت تعاونی سپرده شود. 
)مرتبط با نوع فعالیت تعاونی(

ضعف نظارت بر تعاونی های اعتباری در ایران موجب شکست آن ها شده است.

تامین مالی نامناسب موجب ناکارآمدی تعاونی های مسکن مهر شده است.

گزاره های مسابقات
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 تشکیل شبکه تعاونی ها مهم تر از
توانمندسازی تعاونی هاست.

   چکیده گروه موافق:  سردار جنگل
از آن رو که در گزاره، واژه مهمتر وجود دارد به تبیین میزان اهمیت شبکه سازى و مزایاى آن در 
برابر توانمند سازى خواهیم پرداخت و همچنین به این نکته اشاره مى کنیم که شبکه سازى امکان 
توانمندسازى شامل  رویکردهاى مختلف  به  اشاره  با  فراهم خواهدکرد.  را هم  تعاونى ها  توانمند سازى 
با تاکید بر مزایاى رویکردیونیدو  رویکرد بانك جهانى، رویکرد مجمع جهانى اقتصاد و رویکردیونیدو 
روایت  آن  موفق  نمونه هاى  به  اشاره  با  و  مى کنیم.  تعریف  توانمندسازى  راستاى  در  را  سازى  شبکه 
استداللى را پیش مى بریم. در سیر استدالل با تاکید بر ایجاد شبکه اى کامل از شرکت هاى تعاونى 
شامل تامین کنندگان مواد اولیه، تولید کنندگان و مصرف و توزیع کنندگان استدالل مى کنیم که با توجه 
به اصول و مزایاى تعاون ) اهمیت مشارکت و کاهش قیمت تمام شده و حذف واسطه ها ( امکان افزایش 

ظرفیت و توان شرکت ها فراهم خواهد شد.
سوال اصلى از تیم مقابل آن است که در حالى که شبکه سازى و ایجاد پیوندهاى افقى و عمودى میان 
شرکت هاى تعاونى با کارکردهاى مکمل یکدیگرمى تواند بدون فرآیندها و هزینه هاى اضافى توان آنها 
در حضور در بازار و مزیت رقابتى و همچنین زنجیره ارزش را افزایش دهد، چرا باید با صرف هزینه به 

توانمند سازى تك تك شرکتها پرداخت؟
سوال دوم مبتنى بر نحوه سنجش اولویت بندى در فرآیند توانمندسازى شرکت هاى تعاونى است که 

کدام شرکت ها و به چه دلیل باید در اولویت توانمندسازى قرار گیرند؟

 چکیده گروه مخالف: آساد
زمانى که با این گزاره مواجه  شدیم این فرضیه در ذهن ما شکل گرفت که توانمند سازى مهم است یا 
شبکه سازى؟ استدالل هاى ما در موضع مخالف به این صورت بود یك تعاونى وقتى قوى خواهد بود 
که توانمند سازى و شبکه سازى را باهم پیش ببرد. یعنى تعاونى ها باید در مسیرتوانمند سازیشان باهم 
اگر  باعث نمى شود ما در حیطه اى قدرتمند شویم.  اینکه شبکه سازى  شبکه سازى کنند. نکته دیگر 
تعاونى هاى ضعیف شبکه راه اندازى کنند این شبکه اصول اولیه پایدارى شبکه ها را ندارد و درنتیجه 

شکست خواهد خورد.
به طور خالصه تعاونى هاى قوى شبکه قوى دارند ولى لزوما شبکه سازى باعث قدرتمند شدن تعاونى ها 

نمى شود. در نتیجه ما باید در بستر توانمند سازى، شبکه سازى را شکل بدهیم.  
براى توجیه استدالل هاى خود مان به بحث آموزش شیوه هاى نوین مدیریتى، دیجیتال مارکتینگ، 
اکوسیستم بازار، توانمند سازى مدیران در حوزه کسب وکار و خود مدیران و منابع انسانى پرداختیم تا 
نشان دهیم هم بستربودن توانمندسازى و شبکه سازى در این موارد منجر به تشکیل تعاونى قوى خواهد  

شد و هیچ کدام بر یکدیگر برترى خاصى ندارند.
 *  *  *

افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی موجب
توسعه یافتگی می شود.

 چکیده گروه موافق:  طلوع
این گزاره به شکل یك فرض مطرح است و هیچ قطعیتى در آن وجود ندارد به دلیل اینکه در این 
گزاره زمانى مد نظر است که افزایش سهم تعاونى ها در اقتصاد ملى موجب توسعه یافتگى شود. معنى 
کلمه موجب، چیزى است که الزم گردد و افزایش سهم تعاونى ها در اقتصاد ملى یکى از شروط الزم 
براى توسعه یافتگى است ولى کافى نیست. شرکت هاى تعاونى چون سازمان مردمى است و با جذب 
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سرمایه هاى اندک به سرمایه هاى کالن موجبات رشد وتوسعه اقتصادى را فراهم مى آورد. واما در مولفه ها 
و شاخص هاى توسعه اقتصادى مواردى ذکر مى شود که در ارتباط با شرکت هاى تعاونى است. با افزایش 
سهم تعاونى ها در اقتصاد ملى، عواملى چون؛ افزایش تولید، اشتغال زایى، کم شدن مداخله دولت، از 
بین بردن مسائلى چون فقر، محرومیت وبیکارى، حل مشکالت گرانى و تورم موجب رشد اقتصادى که 
در نهایت موجب توسعه یافتگى مى شود را خواهیم داشت.. در اصل 44 قانون اساسى به اهمیت افزایش 
سهم تعاونى ها اشاره شده وبه لزوم توسعه اقتصادى نیز تاکید شده است. یکى از مـولفه هاى تـوسعه 
امـکان پذیر نمى باشد.  بدون نقش مردم  امـر توسعه یافتگى  و  درکشور حضور و مشارکت مردم است 

تعاونى ها نیز سازمان هایى هستند که بر همکارى ومشارکت اعضا استوار هستند.
 چکیده گروه مخالف: توسعه

پچیده ترین مفهوم این گزاره »توسعه یافتگى« است. با این وجود ما استدالل مى کنیم که حتى بدون 
ایضاح و تدقیق مفهوم توسعه و تنها با تکیه بر فهم ضمنى و عمومى از آن مى توان اشتباه بودن این 

گزاره را در سطوح مختلفى نشان داد.
1. توسعه سالیان درازى است که در مرکز توجه رشته هاى متفاوت علوم اجتماعى قرار گرفته و ادبیات 
غنى اى درباره آن به وجود آمده است. اولین نکته این  است که در حال حاضر اساسا هیچ پژوهشگرى در 

این حوزه سمت چنین موضع گیرى هاى تك خطى و سرراستى نمى رود.
2 .در میان عناصر و مولفه هایى که توانسته اند خودشان را به عنوان پیش نیازهاى توسعه جاى بیاندازند، 
مولفه هایى چون حاکمیت قانون و اقتصادى شکوفا و با ثبات، هیچ کجا بحثى از »افزایش سهم تعاونى ها« 

نیست. بنابراین حتى به عنوان شرطى الزم نیز این موضوع مطرح نیست.
این است که »افزایش سهم  به فرع منتفى مى کند  و  به اصل  را  این گزاره  3. مهم ترین دلیلى که 
تعاونى ها در اقتصاد ملى« حتى لزوما به معناى رشد آن ها نیست. به عبارتى مى توان کشورى را در نظر 
گرفت که اقتصاد آن در کل رو به  زوال است. حاال اگر سرعت زوال بخش خصوصى از بخش تعاونى 

بیشتر باشد ما در عمل با »افزایش سهم تعاونى ها در اقتصاد ملى« روبه رو هستیم!
*  *  *

مدل شرکت های تعاونی، مدل مناسبی برای
 خروج استارت آپ ها ازمراکز رشد است.

 چکیده گروه موافق: طلوع
مناسب  )نه  مناسبى  مدل  تعاونى  شرکت هاى  مدل  که،  شده  است  گفته  گزاره  در  که  آن جایى  از 
ومزایایى  تعاونى  مزیت هاى  به  توجه  با  ما  تیم  است.  رشد  مراکز  از  استارت آپ ها  خروج  براى  ترین( 
که مى تواند براى استارت آپ ها داشته باشد آن را یك مدل مناسب براى خروج استارت آپ ها میداند. 
استارت آپ ها در تعاونى ها تحت حمایت هاى گسترده قرار مى گیرد که در این صورت بخش اعظمى از 
انرژى استارت آپ ها بر روى کار و توسعه شان مى باشد. اما در صورت نبود تعاونى ها بخش اعظم انرژى 
آنها براى جذب سرمایه گذار صرف مى شود. در قبال شرکت هاى تعاونى، شرکت هاى سهامى خاص وعام 
وجود داردکه به دلیل توجه به سود خود و مد نظر قرار ندادن استارت آپ ها نمى توانند مدل مناسبى براى 
استارت آپ ها باشند. مثال ها و نمونه هاى داخلى و خارجى که ارائه خواهیم کرد، نشان دهنده اهمیت 

مدل هاى تعاونى براى استارت آپ هاست.

 چکیده گروه مخالف: پرگاس
شکل  هستند  نفر  هزار  از  بیش  معموال  موفقش  مدل هاى  که  اعضاء  سرمایه  با  تعاونى  شرکت هاى 
یك  این  موفق ترند.  بیشتر،  آنان  حمایت  هرچه  و  بیشتر  هرچه  اعضا  تعداد  که  شکلى  به  مى گیرند. 
روش عالى براى شکل گیرى یك شرکت استارت آپ  )نو پا( و هم چنین ایجاد توازن به نسبت رویکرد 
به  که  مى شود  گفته  اقتصادى  رشد  ابزارهاى  از  یکى  به  انکوباتور  یا  رشد  مراکز  سرمایه دارى هست. 
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منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل کرده تأسیس مى شود و با ارائه امکانات و تسهیالت عمومى، زمینه 
پا گرفتن شرکتهاى جدید را فراهم مى کند. از آن جایى که تعاونى ها به هیچ عنوان هیچ مالکیتى از خود 
ندارند و تمام دارایى آنان براى مردمى است که عضو آن هستند، همچنین برخالف شرکتهاى لیبرال و 
نئولیبرال و کاپیتالیسم، هدفشان انباشت سرمایه نیست؛ هرگز نمى توانند از مرکز رشد خارج شوند. چرا 

که بدون حمایت کنندگانشان عمال این شرکت ها ورشکسته و یا بدون وجود هستند. 
*  *  *

بی توجهی جامعه نخبگانی کشور به امر تعاون
 موجب کم رونقی آن در جامعه شده است.

 چکیده گروه موافق: فاالنستر
دیگر  عبارت  به  است.  نخبگان  فکر  و  عمل  نتیجه  کشوري  هر  در  یافتگي  توسعه  محرکه  موتور 
توسعه یافتگي در کشور ارتباط مستقیمي با نخبگان دارد و معاشرت منطقي و سامان یافته میان نخبگان 
فکري و نخبگان ابزاري مي تواند سرنوشت یك جامعه را تعیین کند. نخبه درجامعه امروزي مشخصا 
آن شخصي نیست که از سازمان ملي نخبگان تایید گرفته است. هر روز شاهد ظهور نخبگان جدیدي در 
جامعه هستیم که صاحب فکر و اندیشه بوده و نماینده بخشي از جامعه و یا اثرگذار بر آن مي باشند. 
از جمله مي توان به نخبگان علمي، نخبگان سیاسى، نخبگان کارگر، نخبگان دانشجو، نخبگان کشاورز 
و... اشاره نمود. تعدد نخبگان موجب تحرک جامعه و پویایي آن شده که امکان نوآوري را مهیا میکند.

خوب با این مقدمه مي توان توضیح داد که ضعف نخبگان دانشگاهي، اقتصادي و روزنامه نگاري فعال 
در حوزه تعاون در تولید ادبیات مورد نیازگفتمان تعاوني و همچنین ارائه نو آور ي هاي حوزه تعاون یکي 

از دالیل کم رونقي تعاون در ایران است.
 چکیده گروه مخالف: سردار جنگل

پس از ارائه تعریف از واژگان نخبگان و کم رونقى به شرح این موضع خواهیم پرداخت که از آن رو که 
در گزاره، موجب اصلى کم رونقى تعاون)در حوزه عدم اقبال عمومى به تعاون و یا کم رونقى در کسب 
و کار تعاونى ها و اقتصاد آنها(، کم توجهى نخبگان معرفى شده براى مخالفت با آن الزم است موجبات 
اصلى کم رونقى تعاون ارائه شود که ما این دالیل و علل را در حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى، اقتصادى 
و سیاستگذارى عمومى تقسیم بندى کردیم. سپس در هر حوزه به دالیل اصلى مد نظر نظیر ضعف 
فرهنگ مشارکت و کار تیمى، افول اعتماد اجتماعى، تحریم ها و آثار اقتصادى آن در رشد اقتصادى 
و فضاى کسب و کار بى ثبات و ناامن و سهم اندک اقتصاد تعاون در بودجه ها و برنامه هاى توسعه و 

بوروکراسى ناکارآمد و ...  اشاره نمودیم.
سوال اصلى از تیم مقابل آن است که با توجه به اصول تعاون که مبتنى بر ارادى بودن و داوطلبانه 
بودن حضور در تعاونى هاست و در مقابل ضعف فرهنگ کار جمعى در کشور، این مقوله را چطور میتوان 

با توجه نخبگان حل نمود؟
 *  *  *

تعاونی ها از درجه باالتری از ثبات
در کارآفرینی برخوردارند.

 چکیده گروه موافق: آساد
در ابتدا سوالي که براي ما ایجاد شد این بود کدام شرکت و ارگان مى تواند در شرایط بي ثباتي کشورها 
مراکز کار آفریني شان کم تر دچار چالش شود؟ پاسخ ما شرکت هاي تعاوني بود. در اصل 44 قانون اساسي 
نیز اشاره شده که تعاوني ها باید وسایل کار را در اختیار کساني قرار دهند که سرمایه ندارند بدین سان 
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همگرایي بین کارآفریني و تعاوني بوجود مي آید. شرکت هاي تعاوني مزیت هاي بسیاري بر دیگر مراکز 
کارآفریني دارند از جمله اولویت و تسهیالتي که دولت به تعاوني ها مى دهد در عوض موانع بانکي و 
نماگر شروع کسب و کار براي کارآفریني دیگر مراکز است. استدالل دیگر ما شرایط نا به سامان کشورها 
بود که در این شرایط بیکاري، رکود، تورم، تك محصولي بودن و ... که شرکت هاي تعاوني در مقایسه 
با دیگر مراکز از تاب آوري بیشتري برخوردارند. براي تشریح بیشتر موضع به ساختار غلط کارآفریني 

شرکت هاي خصوصي نیز پرداختیم که بهتر است به صورت تعاوني اداره شوند.
 چکیده گروه مخالف: آندیا

در بررسى این گزاره در ابتدا دو نکته قابل توجه است: یك اینکه در گزاره یك مرحله پس از ایجاد 
کارآفریني و اشتغال را بررسى خواهیم کرد. یعنى باید بسنجیم تا مشخص شود که آیا این مشاغل 
اینکه در گزاره  ایجاد اشتغال مورد بحث نیست. نکته ى دوم  لذا صرفا  یا خیر  مانا هستند  ماندگار و 
مشخص نشده است که ثبات در کدام مدل اقتصادى مورد بررسى است و یا در کدام کشور مطرح است 
و همین امر سبب مخالفت با گزاره است چرا که یك حالت کلى در نظر گرفته شده و تعمیم این امر 
و  کینزى  اقتصاد  اقتصاد سوسیالیستى،  از جمله  اقتصادى  مدل هاى  انواع  به  اشاره  با  نیست.  صحیح 
دولتهاى رانتیر خواهیم گفت در اقتصادهایى که در آنها دولت نقش اصلى را ایفا مى کند سیاستهاى 
ثبات  اقتصادها حفظ  این مدل  ببرد در  را پیش  عملى دولت به سمتى پیش مى رود که منافع خود 
تعاونى ها جاى بحث نخواهد داشت. نکته بعد بررسى نظریه عمومى اسکات شین خواهد بود که عوامل 
محیطى در کارآفریني را به دو مجموعه ى محیط نهادى و اقتصادى تفکیك مى کند و بیان مى کند که 
هر کدام از این دو مجموعه چگونه بر ثبات در کارآفریني تاثیر مى گذارند. در دفاعیه ها به ترتیب به 
بررسى ضرورت تامین مالى تعاونى ها توسط دولتها در کشورهاى در حال توسعه، افت ارزش پول ملى 
تعاونى هاى صنعتى و ضرورت ورود دولت و بخش خصوصى  مالى  تامین  فراوان در  بروز مشکالت  و 
براى ادامه ى حیات تعاونى هاى صنعتى، افت قدرت خرید مردم و ضربه ى شدید به تعاونى هاى مصرف 
مى پردازیم. در جمع بندى نیز تاثیر عوامل محیطى در نابودى تعاونى هاى تولیدى مانند تعاونى هاى 
دامپرورى، کشاورزى و شیالت و در اخر عدم انعطاف پذیرى تعاونى ها در بحران هاى مالى در کشورهاى 
در حال توسعه، رابطه ى بین میزان تورم و کارآفریني در کشورها ى مختلف مورد بحث قرار مى گیرد.

*  *  *

اقتصاد تعاونی بهترین الگوی اقتصادی
محرومیت زدایی است.

 چکیده گروه موافق: فاالنستر
اقتصاد تعاونى، یعنى اقتصادى که مبتنى بر شکل خاصى از شرکت هاى تجارى است که به آن تعاونى 
اجتماع  یك  تعاونى  تعاون؛  بین المللى  اتحادیه  تعریف  براساس  تعریف  طبق  تعاونى  خود  مى گویند. 
مستقل از افرادى است که به طور داوطلبانه براى رفع نیاز و آرمان هاى مشترک اقتصادى، اجتماعى 
دور هم جمع شده اند.  مردمى  نظارت  یا  مالکیت مشترک  اقتصادى،  بنگاه  از طریق  فرهنگى خود  و 
را در دل خود جاى داده؛ مواردى که مشخصا  با گزاره  ما  تعاون عمال دلیل موافقت  اصول هفت گانه  
کنترل  مانند  مواردى  دارد.  دیگر  سوى  ا ز  پایدار  توسعه  به  نگاه  و  سویى  از  اعضاء  توانمندسازى  به 
دموکراتیك، مشارکت اقتصادى و آموزش و آگاه سازى اعضاء به توانمندسازى اعضاى تعاونى مى پردازد.  
با دیگر تعاونى ها همان چیزى هست که منجر به توسعه پایدار مى شود .  توجه به جامعه وهمکارى 
تعاون، مردمى ترین و اجتماعى ترین بخش اقتصادى است که توسعه ثروت را تابع مستقیم نیروى انسانى 
قرار مى دهد و با رویکردهاى توانمند سازى اعضاء مى تواند همه شهروندان را متناسب با توان و قدرت 

خرید آنهاوارد فرایندهاى توسعه ثروت سازى کنند.
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 چکیده گروه مخالف: پرگاس
ما بر آنیم که هرچند اقتصاد تعاونى یك راهکار ایده آل براى رشد عمومى و عموم کشور است، اما این 
گزاره ناقص است و مشخص نکرده که اقتصادتعاونى در چه زمانى بهترین الگو براى محرومیت زدایى 
اجتماعى،  کالن  اوضاع  سیاسى،  کالن  اوضاع  نظیر  تعاونى ها  عملکرد  بر  موثر  عوامل  خاطر  به  است. 
رویکرد دولت، کارآمد بودن تعاونى، مسائل درون سازمانى و... احتمال موفقیت تعاونى ها نسبت به عدم 
موفقیت تعاونى ها 1 به 11 است! فلذا به خاطرقانون کلى نگرى این گزاره رند شده و از امار هاى پرت 
تعاونى ها نیستند و موثرترین روش  الگوى محرومیت زدایى  بهترین  چشم پوشى مى کنیم و مى گوییم 
محرومیت زدایى اصالح ساختار هاى کالن جامعه است و براى اثبات صحبت خود مثال کشور هاى ترکیه، 
مالزى، چین، ژاپن، هند و ایران را مى زنیم تا نشان دهیم که این گزاره بر روى کاغذ صحیح است نه 

در عمل.
 *  *  *

تشریفات اداری و قانونی در ثبت تعاونی ها
مانع تاسیس تعاونی ها می شود.

 چکیده گروه موافق: توسعه
راه اندازى تعاونى ها همانند بقیه ى قسمت هاى فعالیت در اقتصاد ایران نیازمند اخذ مجوزهاى متعدد 
است و این به دشوارى راه اندازى تعاونى منجر مى شود. بر اساس دستورالعمل تشکیل تعاونى ها، 5 روز 
زمان صدور موافقت اصولى توسط اداره تعاون است. سپس مجوزهاى تخصصى اخذ مى شود. در این 
مرحله، انتشار آگهى و زمان حداقل 15 روز براى تشکیل مجمع الزامى است. گواهى اخذ سوءپیشینه 
هم دیگر مواردى است که اخذ آن براى هیئت موسس الزامى است. در دستورالعمل یادشده، 11 فرم 
گواهى  آن همچون  الزامات  تهیه ى  و  آن  با  مواجه شدن  است که  تنظیم شده  تعاونى  تاسیس  براى 
بوروکراتیك کارمندان دولت شیوع  از ذهن  .... که  و  آموزشى  الزام گذراندن دوره هاى  و  سوءپیشینه 
پیدا کرده است، منجر به انصراف از فعالیت در این بخش مى شود. این مدت بر اساس آمار یاد شده 
در مراجعه مختلف نزدیك به یك ماه )تنها در بخش تعاون( زمان تشکیل شرکت را به خود اختصاص 
مى دهد و نباید فراموش کرد که درکنار اخذ این مجوز، اخذ مجوزهاى دیگر نیز الزامى است. این در 
حالى است که مى توان بخشى از این مقررات نظارتى را پسینى کرد یا با ایجاد چارچوب هایى مشخص و 
سنجش پذیر آن را به صورت سیستمى تعریف کرد و از الزامات تایید و تصویب طرح توجیهى گذر کرد.

 چکیده گروه مخالف: سازنده
انحصار  و  کشور  اقتصاد  بودن  دولتى  خصوصى،  و  تعاونى  بخش  روى  پیش  چالش هاى  مهمترین 
مهمترین بخشهاى اقتصادى در دست بخش دولتى است که راه ورود بخش تعاونى به این فعالیت ها را 

مسدود کرده است است نه تشریفات ادارى. 
ناسالم،  رقابت  مختلف،  یارانه هاى  رانت،  وجود  فعالیت،  موضوع  خاتمه  اقتصاد ى،  تو جیه  فقدان 
دخالت هاى دولت در کنترل قیمت ها، نوسانات شدید اقتصادى، تحریم ها و مواردى از این قبیل، موجب 
مى شود شرکت ها قادر به ادامه فعالیت نباشند و قانون هاى محدود کننده شامل همه بخش ها در کشور 
 مى شود نه فقط تعاون. برخى بذر یاس و ناامیدى در جامعه و میان تعاون گران مى کارند. رسانه ها بویژه 
الگوى تعاونى را معرفى کنند،  اقتصاد مقاومتى  باید براى مشارکت مردم در تقویت  صدا و سیما که 
نگاه ها  تعاون که همه  ایام هفته  ناامید کننده است. مثال در  بسیار  تولید مى کنند که  را  برنامه هایى 
"جاى خالى  یا  و  تعاونى ها"  ناکارآمدى  "علل  با عنوان  برنامه هایى  تعاونى هاست،  و  تعاون  به  معطوف 
بخش تعاون در جهش تولید" روى آنتن صدا و سیما مى روند و عمال به بیننده تلقین مى کنند که 

تعاونى ها ناکارآمد هستند.
 *  *  *
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توسعه تعاونی ها، روش کارآمدی 
در خنثی سازی تحریم هاست.

 چکیده گروه موافق: طلوع
در ابتداى امر باید به این نکته توجه داشت که در این گزاره، هیچ قطعیتى نشان داده نشده است. به 
بیان بهتر مى توان گفت توسعه تعاونى یك روش مفید و سودمند براى بى اثر کردن تحریم ها است.حال 
به این سوال مى رسیم که توسعه تعاونى ها چطور مى تواند درخنثى سازى تحریم ها مفید و اثربخش 
واقع بشوند. از آن جایى که اقتصاد مقاومتى الزمه ى بى اثرکردن تحریم ها است و همین طور در بیانات 
با  و  مردمى هستند  نهاد  یك  که  تعاونى ها  است  تاکید شده  اقتصادمان  قوى تر شدن  به  رهبرى هم 
از  بردارند.  اقتصاد مقاومتى  همکارى و همیارى مردم شکل گرفته اند مى توانند گامى موثر در جهت 
دیگر دالیلى که نشان دهنده ى موافقت ما با این گزاره است این است که بسیارى از راه کار هاى ارائه شده 
براى خنثى سازى تحریم ها مثل هدایت نقدینگى، بهبود فضاى کسب وکار و همچنین جهش تولید را 

مى توان در تعاونى ها اجرا کرد.
پس مى توان نتیجه گرفت که توسعه تعاونى ها حتى در شرایط تحریم ها هم مى تواند منجر به رشد 
اقتصادى و اقتصاد مقاومتى بشود. در ادامه مى توانیم توسعه تعاونى هارا به عنوان یك گام موثر ویك 

روش کارآمد براى خنثى سازى تحریم ها بدانیم.
 چکیده گروه مخالف: سردار جنگل

پس از ارائه تعریف از واژگان کارآمدى، خنثى سازى و تحریم به شرح این موضع خواهیم پرداخت 
در صورتیکه  وارد مى شود  اقتصاد کالن کشور  بر  انجام شده  پژوهش هاى  اساس  بر  تحریم  آثار  که 
تعاونى ها در حوزه هاى کالن اقتصادى اثرگذارى چندانى ندارند. موضع مخالفت ما با گذاره نه از باب 
نفى اثربخشى تعاونى ها بلکه از باب ناکافى بودن آن در خنثى سازى است و تاکید ما بر واژه کارآمدى 
است. ما معتقدیم که قبل از  توسعه تعاونى ها نیاز به تغییر در سیاست گذارى هاى کالن اقتصادى نظیر 
رفع موانع تولید، بهبود فضاى کسب و کار، رشد نرخ سرمایه گذارى و ... مى باشد که در صورت عدم 
تغییر در این موارد توسعه تعاونى ها )حتى در صورت رسیدن به سهم عمده از اقتصاد ملى ( اثربخشى 

الزم را نه تنها در خنثى  سازى تحریم ها بلکه در رسیدن به اهداف بخش تعاون هم نخواهد داشت.
 *  *  *

شرط حداقل تعداد هفت نفر برای تشکیل تعاونی
ازموانع توسعه تعاونی های استارت آپی است.

 چکیده گروه موافق: آندیا
با  تضامنى،  خاص،  سهامى  شرکت هاى  مانند  شرکت ها  انواع  ثبت  طریقه ى  به  اول  ى  دفاعیه  در 
مسئولیت محدود، شرکت هاى مختلط سهامى و غیر سهامى خواهیم پرداخت و قیاسى خواهیم داشت 
که شرط داشتن عضو در آنها به چه صورت است و چرا اکثر استارت آپ ها این شرکت ها را بر تعاونى 
ترجیح مى دهند و گرایش به سمت آنها بیشتر است. به عنوان مثال در شرکت هاى سهامى عام و خاص 
تعداد عضو براى ثبت حداقل سه نفر است. نکته ى بسیار مهم دیگر که در دفاعیه مطرح خواهد شد 
بحث تعاونى هاى استارت آپى مرتبط به علوم خاص و پایه اى هستند که شرایط آنها طلب مى کند که با 
تعداد اعضاى کمتر به فعالیت بپردازند به عنوان مثال استارت آپها و یا تجهیزات اپتیکى به این خاطر 
که بازار محدود اما قدرتمندى دارند و از طرفى دسترسى به این فناورى نسبت به سایر فناورى فعال در 
حوزه ى هاى IOT دشوار تر است لذا گروه هاى مشغول در این حوزه اعضاى محدودى دارند و به همین 
سبب است که باید شرط تعداد اعضا براى این تعاونى ها متفاوت باشد. نکته ى بعد موانع تولید است، 
کسب مجوزهاى متعدد مانند مجوز ثبت شرکت تعاونى با شرط وجود حداقل 7 نفر عضو، یکى از همین 
موانع است و در سالهاى اخیر دائما توسط رهبر معظم انقالب به رفع آن تاکید شده است. در جمع بندى 
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نیز طبق نظریه ى بروملى به ماهیت تشریك  منافع خواهیم پرداخت و بیان خواهیم کرد که چرا شرط 
داشتن 7 نفر عضو براى ثبت، یکى از موانع توسعه ى تعاونى هاى استارت آپى است.

 چکیده گروه مخالف: توسعه
گزاره مورد بحث هم صادق نیست و هم درون خودش اشتباه )پیش فرض غلط( دارد.

صادق نیست چرا که نه به لحاظ آمارى و نه به لحاظ اعتبارى )پژوهش هاى معتبر و مورد ارجاع( در 
فهرست بلندباالى موانع توسعه تعاونى ها ) به طور عام( اشاره اى به »شرط حداقل 7 نفر« نشده است.
اما چرا گزاره اشتباه است: در گزاره ترکیبى وجود دارد با عنوان »تعاونى  هاى استارت آپى«، این ترکیب 
از سال 1398 در ایران مطرح شد و اساسا وجود خارجى در عالم )دست کم جهان منهى ایران( ندارد. 
بحث هایى درباره cooperative s tartup هست که اتفاقا اغلب درباره چرایى عدم امکان آن صحبت 
کرده اند و نه این که پدیده اى با این عنوان در بازار جهانى وجود داشته باشد. بنابراین این گزاره اساسا 

سالبه به انتفاع موضوع است.
 *  *  *

مناسب ترین استراتژی تامین مالی شرکت های تعاونی
در اقتصاد ایران تامین مالی حمایتی است.

 چکیده گروه موافق: سازنده
نتایج پژوهش ما نشان داد که مدل سازماني تعاوني سنتي در تامین مالي تعاوني ها در ایران موثر 
نیست و سایر مدل هاي سازماني تعاوني مانند سرمایه گذاري نسبي، عضو- سرمایه گذار، نسل جدید، 
افزایش، سهامي- سرمایه گذار و تبدیل شدن به  با واحدهاي مستقل داراي سرمایه در حال  تعاوني 
شرکت سرمایه محور، در تامین مالي تعاوني ها در ایران موثر هستند . همچنین بر اساس نظر خبرگان 
در استراتژي تامین مالي سنتي، روش هاي تامین مالي از طریق بانك و سایر نهادهاي مالي، سهام اعضاء، 
سرمایه سهام تخصیص نیافته ذخایر و استقراض از نهادهاي وام دهنده تخصصي در ایران موثر هستند. 
در استراتژي تامین مالي حمایتي، روش هاي تامین مالي از طریق برنامه سرمایه پایه، اوراق ظرفیت، 
وجوه  سود،  وراي  جایزه  سهام  انتشار  برگشتي،  مازاد  ذخیره  سهام،  در  مشارکت  اجباري  طرح هاي 
بازنشستگي اعضا، واحدهاي مشارکتي، برنامه هاي سرمایه چرخشي و وام هاي چرخشي، در تامین مالي 
تعاوني ها در ایران موثر هستند و در نهایت، در استراتژي تامین مالي مستقیم، روش هاي تامین مالي از 
طریق تجهیز سرمایه واحدهاى تعاوني، سرمایه گذاري مستقیم، بازار مستثنا، سند تعهد، سهام ممتاز 
قابل بازخرید، اوراق قرضه محلي، طرح هاي سهام کارکنان، عایدات حاصل از مبادله با افراد غیرعضو و 

درصدي از کل سهام در تامین مالي تعاوني ها در ایران موثر هستند.
 چکیده گروه مخالف: آساد

زمانى که با این گزاره مواجه شدیم، سوالى در ذهن ما به وجود آمد، اینکه با وجود شرایط اقتصادى 
کنونى در ایران، آیا شرکت هاى تعاونى مى توانند از استراتژى تامین مالى حمایتى استفاده کنند و این 
مناسب ترین استراتژى مى تواند باشند. بعد از تبیین کلید واژه ها، به بیان شرایط اقتصادى ایران از جمله 
استراتژى  معایب  از  به سیاست مى پردازیم. همچنین  ایران  اقتصاد  وابستگى شدید  و  تورم  مشکالت 

تامین مالى حمایتى صحبت مى کنیم.
در ادامه با توضیح استدالل هاى مثل ـ تك محصولى بودن اقتصاد ایران ـنوسانات شدید اقتصادى در 
ایران ـ افت ارزش پول ملى  ـ فلسفه بانك توسعه تعاون ایرا ن ـ مشکالت جذب نکردن سرمایه گذار 
خارجى به این نتیجه مى رسیم که استراتژى تامین مالى حمایتى نه تنها کمکى به توسعه تعاونى ها 
استراتژى  مناسب ترین  نمى تواند  نتیجه  در  تعاونى ها هم مى شود.  باعث محدود شدن  بلکه  نمى کند، 

تامین مالى در اقتصاد ایران باشد.
 *  *  *
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جمع سپاری یا کرادفاندینگ می تواند
موجب گسترش فرهنگ تعاون شود.

 چکیده گروه موافق: اندیشه
در نظریات مارکسیستى چه نظریات ارتدکس مارکسیستى و چه نظریه هاى متاخر بر اهمیت زیربناى 
اقتصادى که باعث به وجود آمدن روبنا مى شود تاکید شده است. این دیدگاه چه در نظریات مارکس و 
چه در نظریات آلتوسر وجود دارد. ما معتقدیم که یك عمل و سیاست اقتصادى که همان جمع سپارى 
است، باعث تغییر در روبنا که شامل فرهنگ هم مى شود خواهد شد. این تغییر رفته رفته در فرهنگ 

جمعى ایرانیان یا هر کشور دیگرى که این سیاست گذارى عملى شود رخ خواهد داد.
 چکیده گروه مخالف: فاالنستر

ایران برداشتى از سایتهاى بزرگى بود که اکثرا در  شروع سرمایه گذارى جمعى یا کرادفاندینگ در 
آمریکا و اتحادیه اروپا فعالیت میکنند. اساس کار در این شیوه تامین مالى سرمایه، جذب سرمایه جمعى 
به این صورت عمل مى کند که در یك کمپین جذب سرمایه جمعى، یك فرد، کسب وکار یا سازمان 
با ارائه طرحى که براى اجراى آن نیاز به سرمایه دارد به افزا یش سرمایه مورد نیاز خودش مى پردازد. 
این ایده با این که در بسیارى از کشورها توانسته به موفقیت برسد، در ایران به دلیل شرایط فرهنگى و 

اقتصادى نتوانسته به موفقیت خاصى دست یابد.
دالیل ناتوانى موفقیت این نوع سرمایه گذارى جمعى را مى توان در دالیل متفاوتى دید: یك: اساسا 
سرمایه گذارى، امرى اقتصادى است و انتخاب عقالنه. درسرمایه گذارى افزایش سود و با زگشت سرمایه 
هست که به دلیل بى ثباتى بازار و تورم، نسبت به امکان هاى مشابه سرمایه گذارى حرفى براى گفتن 

ندارد. دو: فرهنگ خیریه اى محور که در ایران ریشه در سنت و مذهب دارد.
 *  *  *

استفاده نکردن از فناوری های روز و بی توجهی
به نوآوری مانع  توسعه تعاونی ها شده است.

 چکیده گروه موافق: طلوع
نکته اى که در این گزاره وجود  دارد و حائز اهمیت است آن  است که امروزه به دلیل اینکه فناورى 
اطالعات ونوآورى نقش مهمى در ابعاد مختلف زندگى دارد نمى توان آ ن  را نادیده گرفت. از آن جایى 
که جهان و محیط پیرامون و نیازهاى انسان در هر زمینه اى در حال تغییر وتحول است. تعاونى ها براى 
رسیدن به اهداف خود و برطرف کردن نیازهاى متقاضیان خود باید منعطف باشند و بتوانند خود را با 
تغییرات محیط بیرونى سازگار سازند. در این صورت است که راه رسیدن به توسعه براى یك تعاونى 
هموارتر مى شود. اهمیت استفاده ازفناورى هاى روز و نوآورى ها در عصرى که عصر دانش و فرا صنعتى 
نامیده شده است به حدى است که اکثر بیانات رهبرى و صاحب نظران این عرصه به این موضوع اشاره 
دارد.حتى شعار روز کشورهاى جهان)شعار یا مرگ یا نوآورى است(سوالى که در اینجا مطرح مى شود 
این است که؛ تعاونى ها چطور مى توانند بدون استفاده ازفناورى هاى روز و با بى توجهى به نوآورى و تکرار 

رفتارهاى قدیمى وسنتى در جهانى که مدام درحال تغییر است به توسعه برسد.
 چکیده گروه مخالف: اندیشه

 ما با استفاده از نظریه نهادگرایى به رد گزاره خواهیم پرداخت. اول به دلیل اینکه امکان ظهور و بروز 
نوآورى در کشورى چون کشور ما وجود ندارد. زیرا که ساختار نهادى اجازه بروز نوآورى را نمى دهد. که 

ما از نظر نهاد حافظ حقوق مالکیت داگالس نورث استفاده مى کنیم.
دوم به این دلیل که در ساختارهاى نهادى غیر اصالح شده در کشورهاى در حال توسعه، توانایى 
اشاره  دموکراتیك  اساسى  قانون  فناورى  به  نهادگرایان  مثال  معروف ترین  ندارند.  را  نوآورى  پذیرش 
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مى کنند که وارد کشورهاى آفریقاى مرکز شده است. قوانین اساسى این کشورها یکى از دموکرات ترین 
قوانین اساسى دنیا است اما خشونت سیاسى این کشورها کماکان شبیه وضعیت قبل از تصویب قانون 

اساسى است.
 *  *  *

مداخله دولت در اقتصاد کشاورزی موجب
شکست تعاونی های کشاورزی شده است.

 چکیده گروه موافق: سردار جنگل
در ابتدا تعاریف واژگان کلیدى مداخله دولت، اقتصاد کشاورزى و تعاونى هاى کشاورزى ارائه خواهد 
شد. در ادامه مجموعه دالیلى در خصوص اثرات و انواع مداخله دولت ها در مکاتب اقتصادى مختلف و 
در شرایط مختلف ارائه مى شود. سپس به وزن دهى اثرات مداخله هاى منفى در برابر مداخالت مثبت 

مى پردازیم و پس از آن دالیل ناظر بر شکست  تعاونى هاى کشاورزى را بررسى مى کنیم.
تمرکز ما بر واژه مداخله دولت در گزاره است که بدان معناست که بیشتر مداخالت دولت مو جب 

شکست تعاونى هاى کشاورزى شده اند.
سوال اصلى ما از تیم مخالف آن است که وضعیت امروز اقتصاد تعاونى هاى کشاورزى که نیاز به توضیح 

ندارد حاصل کدام عوامل بیرونى و درونى است؟
 چکیده گروه مخالف: فرهیختگان جوان

اقتصاد به معناى بیشترین بهره بردارى از کمترین امکانات است و هرگاه که دولت ها بتوانند با امکانات 
تشویقى  جنبه هاى  کردن  لحاظ  و  مناسب  ریزى  برنامه  با  و  عادالنه  صورت  به  کم  تولیدات  یا  کم 
کشاورزان را به کار و فعالیت بیشتر ترغیب نماید از تولیدات آن ها در جهت منافع کشور و جامعه و 
مصرف مناسب مردم اقدامات بهترى صورت بگیرد و براى دولت هم یك امتیاز خوب محسوب شود. ما 
شاهد هستیم که دولت در کشت برنج و نشاى برنج تولیدات برنج را در کشور افزایش داده است. البته 
دولت باید دست واسطه گران و دالالن و فرصت طلبان را از بازار کوتاه نماید چرا که این افراد به دنبال 
منافع شخصى خود هستند. در سال هاى اخیر نقش دولت در بخش کشاورزى مثل سایر بخش هاى 
اقتصادى اهمیت زیادى دارد و حضور دولت با استفاده از روش OIS مثبت ارزیابى شده است. افزایش 
مداخله و حمایت دولت موجب رشد اقتصادى و در نتیجه تاثیر مثبت در اقتصاد کشاورزى شده است.

 *  *  *

شرکت های تعاونی موجب تقویت
سرمایه اجتماعی می شوند.

 چکیده گروه موافق: پرگاس
همانطور که پیداست، شرکت هاى غیر تعاونى جهان چه با خط فکرى لیبرال و چه نئولیبرال؛ همگى 

یك نوع نئوماتریالیسم هستند در وسعت کوچکتر !
به دلیل رویکردى که شرکت هاى خصوصى در نظام اقتصادى ایجاد کرده اند و از آن جایى که مسائل 
اقتصادى از بنیادى ترین مسائل اجتماعى است، مسائلى را در جامعه پدید مى آورد و یا به گستردگى 
آنها دامن میزند که بشر سال هاست براى از بین بردن این مسائل در تکاپوست. مسائلى نظیر: فقر، عدم 
وجود عدالت در توزیع ثروت و قدرت، مسائل زیرطبقه، مسائل سلطه گرى انسان ها بر یك دیگر و هم 
چنین مسائل بسیارى ازین نوع مسائل، مخصوصا فقر که خود، ام المسائل هست پدید مى آید؛ سبب 
از بین رفتن سرمایه اجتماعى مى شود. تنها رویکردى که بین خود و مردم یك جانبه عمل نمى کند 
و معتقد بر سود و برد دوطرف مى باشد رویکرد تعاون محور است و اسالم که به عنوان بهترین راه و 
مطمئن ترین راه براى رشد آدمى از جانب خدا آمده، شدیـدا بر روى تعاون تاکید مى کند و در آیـات 
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12سوره مائده بـراین امـر تأکید مى شود. نمي گویم تنها راه رسیدن به سرمایه اجتماعى، تعاون است اما 
یکى از بهترین راه کارها حتم به یقین تعاون است . چرا که تعاون بر مبناى مشارکت و همیارى همگانى، 

همچنین تاکید بسیار بر توسعه پایدار و فقر زدایى از هر نوع آن، استوار است .
برعکس شرکت ها که با تاکید بر روى انباشت ثروت و سرمایه سعى در به کار گیرى تمام توان خود در 

انحصار بازار را دارند، تمام تالش تعاونى ها متمرکز بر روى استفاده از منابع انسانى و اجتماعى است
 چکیده گروه مخالف: جدال احسن

تعاونى ها که با اجماع سرمایة هاى خرد  اقتصادى تشکیل مى شوند، که این امر اگر به صورت راضى 
به  نسبت  مردم  اگر  اما  مى دهد  افزایش  اجتماعى  سرمایه  تقویت  براى  را  بستر  برود،  پیش  کننده 
سرمایه هاى خود پاسخ متناسب نگیرند نسبت به آن دلسرد و بى اعتماد مى شوند و این امر موجب 
تضعیف سرمایه اجتماعى مى گردد. آنچه اقتصاد بازار ایران تجربه کرده است بیانگر آن است که عدم 
نظارت کافى، عدم گردش مالى صحیح و ... نه تنها موجب نشده که تعاونى ها به ریشه کن کردن فقر 
کمك کنند بلکه با دزدى اختالس و از بین بردن سرمایه خرد مردم به افزایش فقر و در نتیجه تزلزل 
سرمایه اجتماعى شدیدى در بازارهاى ایران منجرشده است و سبب بى اعتمادى به شرکت هاى تعاونى  

شده است.
 *  *  *

گسترش تعاونی ها روشی کارآمد در کوچک کردن
سهم دولت از اقتصاد ایران است.

 چکیده گروه موافق: فردایی دیگر
اقتصاد ایران به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى تقسیم مى شود که فى الواقع کوچك نمودن و یا 
بزرگ نمودن هر یك از این سه بخش تاثیر مستقیمى بر حجم دو بخش دیگر از کل اقتصاد کشور دارد. 
اگر ما پیش فرض اولیه خود را این مورد قرار دهیم که اقتصاد ایران باید از انحصار بخش دولتى خارج 
شود مى بایست گزینه هاى محتمل براى رسیدن به این هدف را بررسى نمود. یقینا یکى از روش هاى 

مرسوم در اقتصاد جهانى براى کاهش سهم دولت گسترش بخش تعاونى است .
اثبات این ادعا را به سهولت هر چه بیشتر مى رساند؛ 1.  استفاده از حداکثر   ادله هایى داریم که 
ظرفیت هاى نیروى انسانى و سرمایه 2. روشى کار آمد براى مقابله با رکورد و تورم به وسیله گردش مالى 
مذکور 3. دخیل کردن تمامى افراد با حداقل دارایى در اقتصاد کشور 4. امکان به کار گرفتن احسن 
بخش زنان در اقتصاد کشور با توجه به عدم وجود موانع در بخش دولتى 5. ایجاد یك اقتصاد شبکه 
شبکه و جز به جز در مقابل اقتصاد کل گراى دولت 6 . ایجاد یك بخش مجزاى قابل بررسى و نظارت 
در کنار بخش خصوصى که عموما از نظارت کمترى برخوردار است 7. ایجاد اشتغال مناسب براى سطوح 
مختلف جامعه در کنار اشتغال دولتى 8 . شکل گیرى یك اقتصاد تخصصى با کار ویژه هاى مشخص 
در کنار اقتصاد عام دولتى 9. جلوگیرى از رانتى شدن اقتصاد توسط بخش دولتى10. ایجاد یك توازن 

نسبى در میان دو بخش خصوصى و دولتى
 چکیده گروه مخالف: سازنده

توسعه تعاون جز توسعه اقتصادى و جزء اصل هاى خصوصى سازى که نتیجه اش همان کوچك سازى 
دولت است. از آن جایى که طرح مبحث ما مختص کشور ایران است مخالفیم وگرنه در اقتصاد جهانى 
یك اصل پذیرفته شده و صحیح است. اما شیو ه اجراى آن در ایرا ن و ضعف هایى که ساختار اقتصاد 
ایران یك گزاره غلط  بر اى کشور  این گزاره در شرایط فعلى  ایران دارد موجب مى شودکه  در کشور 
باشد. چون در حال حاضر ما درتعاونى ساختار صحیحى نداریم. در دسته بندى مدیریت باال دستى و 
پایین دستى تعاونى ، چارت درستى نداریم هم چنین ما در کنار این مسئله شوراى صنفى براى مشاغل 
نداریم.  تعاونى ها زمانى مى توانند کارشان را درست پیش ببرند که تحت نظر شوراى صنفى قرار گیرند. 
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درحالى که ما درکشورمان شوراى صنفى به صورت کلى هم نداریم. حتى تعاونى هایى که در ادارات 
ایجاد مى شود، بخصوص تعاونى هاى مصرف که قرار هست خصوصى سازى در آن شکل گیرد، نه تنها 
خصوصى سازى شکل نمى گیرد بلکه باز بدنه داخلى همان اداره مامور به خدمت مى شوند . بخشى از 

مشکل این است که دچار یك فقر فرهنگ مشارکت پذیرى در ایران هستیم.
 *  *  *

تولید تعاونی ها از نظر هزینه تولید
مزیت رقابت بیشتری دارند.

 چکیده گروه موافق: فرهیختگان 
تعاونى ها با کمك دولت و ایجاد تسهیالت و امکانات مالى و محیطى و اقالم مورد نیاز افراد شکل 
مى گیرد، اعضا در تعاونى ها با آورده خود مى توانند از امکانات بیشترى استفاده کنند، با فراغت بیشتر 
و بهتر مى توانند به امر مشارکت و تولید بیشتر بپردازند و در نتیجه محصوالت تعاونى خودشان را با 
قیمت مناسب تر به بازار عرضه نمایند و دولت هم با ارائه یارانه هاى خاصى این شرکت هاى تعاونى را 
حمایت نمایند. بنابراین نسبت به بازار، قیمت ها باید کمتر و مناسب تر باشد تا هم مشتریان زیادى در 
چرخه اقتصادى و بازاریابى به دست بیاورند و هم قیمت هاى محصوالت خودشان را به صورت تعاونى 
و تولیدى عرضه نمایند تا مورد رضایت مشتریان قرار بگیرد.کنترل بازار و قیمت ها مى تواند از طریق 
فروش محصوالت شرکت هاى تعاونى بازار خوبى هم ایجادکند و هم رضایتمندى 2 طرفه براى تولید 
کننده و مصرف کننده داشته باشد. هرگاه کارهاى مردم به دست خودشان با نظارت مستقیم و صحیح 
استاندارد  و مصرف  مناسب  و عرضه  تولید  بازرگانى صورت مى گیرد، چرخه  و مسئولین  کارشناسان 
صورت مى گیرد و در بازار و قیمت ها هیچ مشکلى پیش نمى آید. ما باید به شرکت هاى تعاونى توجه 

بیشترى نماییم و حتى جنبه هاى تشویقى آن ها را هم باال ببریم.
 چکیده گروه مخالف: توسعه

مزیت رقابتى داشتن در هزینه تولید به این معنا است که بتوانید با هزینه کم ترى در قیاس با رقباى 
خود کاالیى را تولید کنید. بنابراین این گزاره ادعا مى کند که تعاونى ها مى توانند با هزینه کم ترى، در 
قیاس با بخش خصوصى و دولتى، تولید کنند. در صورتى که به دالیل مختلف مى توان اشتباه بودن 

این گزاره را نشان داد.
سطح انتزاعى-نظرى: بنگاه هاى خصوصى حول منطق سودآورى بناشده و فعالیت مى کنند. در مقابل 
منطق  مى شود  باعث  بعضا  که  هستند  نیز  دیگرى  ارزش هاى  حامل  سود،  منطق  کنار  در  تعاونى ها 

سودآورى تحت تاثیر آن ارزش ها قرار بگیرد.
بیشینه کردن سود  دنبال  به  تنها  کارفرما،  و  بنگاه خصوصى سهام داران  در ساختار  سطح سازمانى: 
را کاهش دهند. در مقابل در  را مى کنند که هزینه ها  تمام تالش خودشان  این هدف  براى  هستند. 
تعاونى ها تصمیم گیرى دموکراتیك و مشارکتى باعث مى شود اهداف دیگرى چون وضعیت کارگران، 

مناسب بودن شرایط کار، اعطاى تسهیالت به اعضا نیز در تصمیم گیرى نقش ایفا کند.
سطح کامال عینى )واقعیت(: اگر تعاونى ها در تولید مزیت رقابتى مى داشتند، باید سهم قابل توجهى از 
بازار تولید را به خود اختصاص مى دادند. بنابراین باید گفت که گزاره مورد بحث کامال خالف واقع است.

 *  *  *
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تعاونی ها زمینه ساز افزایش اشتغال
 در کشور هستند.

 چکیده گروه موافق: سردار جنگل
در ابتدا تعاریف واژگان کلیدى تعاونى، زمینه ساز و اشتغال ارائه خواهد شد.در ادامه مجموعه دالیلى 
در خصوص علل بسترسازى اشتغال زایى توسط تعاونى ها و مشخصه هاى خاص تعاونى براى زمینه سازى 
ایجاد اشتغال ارائه مى شود. سپس با ارائه آمار سهم تعاونى ها در ایجاد اشتغال مورد اشاره قرار مى گیرد. 
از نظر گروه ما از آن رو که گزاره مورد اشاره ))گزاره مهمل(( است و مى تواند داراى سورهاى تمام)هر(، 
برخى و بیشتر تعاونى ها باشد که با استفاده از آمار و همچنین ارائه شاخصه هاى تعاونى ها امکان اثبات 

زمینه سازى براى اشتغال زایى همه یا در بدترین حالت بیشتر تعاونى ها وجود دارد.
تمرکز ما بر واژه زمینه ساز در گزاره است که بدان معناست که تعاونى ها مى توانند بستر مناسبى براى 
اشتغال و افزایش آن ایجاد کنند اما براى تحقق افزایش اشتغال به زیرساخت هاى مهم دیگرى هم نیاز 

است.
 چکیده گروه مخالف: جدال احسن

بر اساس قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران یکى از مهم ترین بخش هاى اقتصاد کشور باید بر دوش 
تعاونى ها استوار باشد و این امر متاسفانه درسال هاى پس از انقالب اسالمى بیشتر در قالب حرف باقى 
مانده و کمتر به عرصه عمل رسیده است و اتفاقات ناشایستى هم که بعضا در غالب تعاونى هاى مسکن 

و تعاونى هاى کارکنان رخ مى دهد منجر به بى اعتمادى روز افزون به این نهاد ها شده است.
فقط  گویى  که  و چنان مى نماید  دارد  اطالق  این جمله  باید گفت  نظر،  مد  گزاره  مورد صورت  در 

تعاونى ها هستند که مى توانند خلق شغل نمایند.
کتمان نمى کنیم که تعاونى ها مى توانند در این زمینه موثر باشند اما علت مخالفت ما با این گزاره 
این است که معتقدیم شغلى که ایجاد مى کنیم بایدشرایطى داشته باشد و شغل هاى مبتنى بر تعاونى ها 

اغلب کوتاه مدت و بدون امنیت شغلى و بعضا فاقد سایر مالک هاى کار شایسته هستند.
عالوه بر آن نگاه صرفا اقتصادى کشور ما به بخش تعاون مانع از حضور پررنگ این بخش در صنعت شده 
و بخش صنعتى که افریننده بخش اعظم فرصت هاى شغلى است و تعاونى ها صرفا در حد تعاونى هاى 

مصرف و مسکن باقى مانده اند.
 *  *  *

تعاونی ها در عرصه رقابت اقتصادی جهانی
در برابر شرکت های خصوصی بزرگ، توانی ندارند.

 چکیده گروه موافق: پرگاس
درست است که اقتصاد سیاسى نئولیبرال شعار بازار آزاد را مى دهد اما بازار در دست انحصار طلبان 
است و این امر به وضوح روشن است. تعاونى ها تالش مى کنند که مردم در مالکیت ابزار تولید، سهیم 
شوند تا قیمت تمام شده کاال با قیمت پایین ترى صورت بگیرد. آن هم بدون استخراج ارزش اضافى 
براى سرمایه دار! در حالى که شرکت هاى بزرگ خصوصى جهان، غالبا از رویکرد لیبرال و نئولیبرال بهره 
مى گیرندکه هدفشان انباشت سرمایه و بهره بردارى هر چه بیشتر از پول سرمایه گذارى شده مى باشد. 
روى  بر  تمرکز  جاى  به  برعکس  و  است  نیازمند  انسان هاى  به  همیارى  و  کمك  تعاونى ها  هدف  اما 
سرمایه گذارى هاى سودمند، به خرج کردن منابع مالى خویش مى پردازند، حتى خرج هاى غیرسودده 

مالى دارند.
از آنجایى که هدف این دو رویکرد کامال با یك دیگر متفاوت است به هیچ وجه نمى تواند تعاونى ها در 
عرصه رقابت اقتصادى جهانى، به گرد پاى شرکت هاى بزرگ برسد. چرا که هم هدفشان متفاوت است 
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و هم رویکردشان و همچنین ارزش هایشان، که این ها وزنه هایى سنگین براى رشد و شکوفایى اقتصادى 
تعاونى هاست. هرچند که هدفى زیبا دارند اما توان رقابت اقتصادى با غیر تعاونى ها را ندارند که این 

خود دال بر صحیح بودن گزاره مى باشد.
را در کنترل خودشان  مالى  انحصارها دست کسانى است که گردش هاى  نئولیبرالى که  اقتصاد  در 
دارند و مثل گرگ چمبره زده اند بر روى روندهاى اقتصادى، تعاونى ها حتى کوچکترین اختاللى هم 
نمى توانند براى روند گرگ هاى بازار ایجاد کنند و درواقع مقایسه توان تعاونى ها با شرکت هاى خصوصى 

بزرگ جهانى اصال شوخى قشنگى نیست.
 چکیده گروه مخالف:  آندیا

در ابتدا براى روشن تر شدن چارچوب گزاره به بررسى برخى مفاهیم کلیدى و ارتباط آنها با یکدیگر 
خواهیم پرداخت. با توجه به حالت کلى که پیش فرض این گزاره است از روش استدالل قیاسى و بررسى 
کل به جز بررسى خواهیم کرد که چرا تعاونى ها در عرصه ى رقابتى اقتصاد جهانى حرفى براى گفتن 
دارند. در مقدمه به صورت کلى به مفاهیمى چون تعاونى ها، تاریخچه و مزایاى آن، شرکت هاى خصوصى 
زایى،  اشتغال  عضوگیرى،  در  رقابت  جمله  از  جهانى  اقتصاد  عرصه  در  رقابت  مختلف  ابعاد  و سپس 
گردش مالى و درآمد سالیانه خواهیم پرداخت. همچنین آمارى از فعالیت تعاونى ها در ایجاد اشتغال 
در کشورهاى پیشرفته از جمله کانادا مورد نقد قرار خواهد گرفت. در دفاعیه ها به ترتیب تعاونى هاى 
برتر در حال فعالیت در جهان زیر ذره بیین نقد قرار خواهند داشت؛ به عنوان مثال بررسى اجمالى 
خواهیم داشت از عملکرد، رتبه بندى جهانى و میزان درآمد بانك هاى تعاونى قدرتمند جهان از جمله 
بانك کردیت اگریکول در فرانسه که از بین بیست و سه بانك قدرتمند جهان رتبه ى یازدهم را کسب 
کرده است. کشورهاى پرچم دار در حوزه ى تعاون از جمله فرانسه و ژاپن نیز به عنوان مصادیق موفق در 
عرصه رقابت جهانى موارد دیگر مورد نقد در دفاعیه هاخواهند بود. در جمع بندى این گزاره نیز به این 
امر خواهیم پرداخت که چرا امروزه بر حضور تعاونى ها در عرصه هاى رقابتى اقتصادى تاکید مى شود و 
این تعاونى ها چه پتانسیل ها و چه نقاط قوتى دارند که سبب مى شود پا به پاى شرکت هاى خصوصى 

در جهان به رقابت بپردازند.
 *  *  *

ضعف نظارت بر تعاونی های مسکن مهر
 موجب ناکارآمدی آن ها شده است.

 چکیده گروه موافق: طلوع
و  مى شود  شامل  را  مختلفى  ابعاد  که  است  مهم  امرى  تعاونى  یا  و  سازمان  درهرموسسه،  نظارت 
ضعف  یا  عدم  نوعى  به  مى شود  مالحظه  ناکارآمدى  که  قسمتى  درهر  کرد.  محدود  را  آن  نمى توان 
نظارت مطرح مى شود، که طبق این گزاره با مثال ها و استداللى که قرار است ارائه شود نشان مى دهد، 
ضعف نظارت در بخش تعاونى مسکن مهر موجب ناکارآمدى آنها شده است. نقش نظارت آنقدر مهم و 
پررنگ است که یك عامل مهم وتاثیرگذار بر سایر عوامل محسوب مى شود. و درهر شهرى از کشور که 
تعاونى مسکن مهر مطرح باشد، عامل ضعف نظارت نیز مطرح مى شود. این طرح که براى اقشار پایین 
دست جامعه بوده است، از لحاظ کیفیت مصالح، مسئولین، وشرایط اقتصادى و... از وضعیت مناسبى 
برخوردار نیست و در هرقسمت عدم نظارت به چشم مى خورد. همین نظارت یك علت اصلى و مهم 
براى ناکارآمدى تعاونى هاى مسکن مهر به شمار مى رود. در آخر این قضیه مطرح است که پدیده هاى 
اجتماعى چندعاملى هستند و صرفا نمى توان آن را از یك جهت بررسى کرد. نمى توان نقش نظارت در 

ناکارآمدى تعاون مسکن مهر نادیده گرفت.
 چکیده گروه مخالف: فاالنستر

طرح مسکن مهر که قرار بوده با پشتوانه مطالعاتى طرح جامع مسکن عملیاتى شود، عمال به دلیل نگاه 
شعارى مسئولین وقت، با رویکردى غیرتخصصى وآرمانگرایانه در سال 1388 اجرایى مى شود. پیش بینى 
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توان ساخت و ساز در طرح جامع مسکن ؛ تعداد حداکثر ساخت مسکن در شهرهاى کوچك متوسط، 
با متوسط هزینه 70 میلیارد تومان و ساخت مسکن اجاره اى توسط  ساالنه 20 هزار واحد مسکونى 
تعاونى ها و کارفرمایان دولتى و غیردولتى درشهرهاى بزرگ با متوسط هزینه160 میلیارد تومان در 
سال بوده است. در وعده مسئولین وقت این رقم با رشدى 75 برابرى، به عدد 150000 مسکن در یك 
سال رسید که با صرف هزینه هاى گسترده و اعطاى تسهیالت خارج از توان اقتصادى کشور، نتیجه اى 
جز تورم 40 درصدى در کشور و ناتوانى درتحویل آپارتمان ها، کیفیت پایین ساخت  و سازها و هزینه هاى 
چند برابرى براى مشتریان این طرح را به همراه نداشت. این طرح به زعم دکتر فرشادمومنى، ابتدا 
رویکردى مناسب در تشخیص مساله فرودستان داشته، اما در عمل با نگاهى غیرکارشناسى، از طریق 

ابزارهاى سیاسى متناقض و ناهنجار به ضدتوسعه رانت جویانه تبدیل شد.
ابتدا جایى نداشته است. در این پروژه مجرى  از  از سوى دیگر، در طرح مسکن مهر، نظارت عمال 
طرح و ناظر پروژه همزمان وزارت مسکن و شهرسازى بوده است و در عمل نظارت وجود نداشته است.

 *  *  *

رفع مشکالت تعاونی ها مستلزم
دخالت دولت در اداره آن ها است.

 چکیده گروه موافق: فرهیختگان جوان
تعاونى ها یکى از ابزار هاى مهم چرخش اقتصادى در برنامه هاى دولت است و مردم نیز به تعاونى هاى 
تولیدى یا مصرفى و شرکت هاى تعاونى تا حدودى هم وابسته هستند و هم نیازهاى خود را از طریق 
تعاونى ها  حمایت هاى  و  اداره  به  مربوطه  مسئوالن  همراهى  و  خود  مشارکت  با  شده  ایجاد  موقعیت 
تامین مى نمایند. دولت وظیفه دارد که با مساعدت ویژه و همکارى مستمر از نظر مالى و هم چنین 
با حمایت هاى ادارى و سازمانى جهت گسترش برنامه هاى تعاونى گامى مهم بردارند. چنان چه مردم 
ببینند دولت با آن ها همکارى مى کند، با تعاونى هاى محلى و تولیدى یا مصرفى همکارى هاى خود را 
شروع مى کنند و سهم آورده خویش را افزایش مى دهند. هر شرکت تعاونى داراى اعضاى هیئت مدیره 
است و یك مدیرعامل خبره و توانمند و البته داراى فکر اقتصادى و مدیریت بازرگانى که مى توانند اداره 
امور را به نحو احسنت به دست بگیرند. اما هر کدام از این ها به نوعى با امید به حمایت دولت و وزارت 

خانه مربوطه و کمك هاى آنان توانسته اند کاالهاى مناسب به مشتریان خود و یا اعضا تحویل دهد.
 چکیده تیم مخالف: آساد

زماني که با این گزاره مواجه شدیم سوالي که در ذهن ما به وجود امد این بود که آیا تعاون که براى 
افزایش مشارکت سهم مردم در اقتصاد به وجود امده است با دخالت دولت مشکالتش حل مي شود؟ 
این  به  مختلف  زمینه هاى  در  دولت  دخالت  پیامد هاى  تعاوني ها،  مشکالت  بررسي  و  مطالعه  از  پس 
نتیجه رسیدیم که با دخالت دولت در تعاون نه تنها مشکالت تعاوني ها حل نمى شود بلکه  با تجاربي 
تشکیل  فلسفه  روند صحبت هاى خود  در  ما  افزوده مى شد.  بسا مشکالت  بود چه  زمینه  این  در  که 
تعاوني ها که با دخالت دولت در تعارض بود مطرح کردیم. در قانون اساسي هم با دخالت دولت در تعاون 
مخالفت شده بود و حیطه هاى حمایت دولت مشخص شده بود. از پیامدهاى اقتصاد دولتي رانت خوارى 
و پیدایش سالطین اقتصادى است چنانچه ما معتقد به دخالت دولت باشیم رانت خوارى و سالطین 

اقتصادى رواج بیشترى مي یابد.
استداللي که ما داریم این است امروزه جوامع از نظام سوسیالیست فاصله مى گیرند و به سمت لیبرال 
چگونه  مى بینیم  نیز  را  کشور  اقتصادى  مسایل  در  را  دولت  دخالتهاى  تجربه  و  مي روند  پیش  شدن 

مى توانیم ادعا کنیم با دخالت دولت مشکالت تعاو ني ها حل مى شود؟
 *  *  *
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مدیریت تعاونی ها باید به افراد دارای تحصیالت و تجربه مرتبط
با فعالیت تعاونی سپرده شود. )مرتبط با نوع فعالیت تعاونی(

 چکیده گروه موافق: توسعه
مدیریت، فعالیتى در جهت برنامه ریزى، رهبرى، ساماندهى، نظارت سازمان است و نیاز به مهارت هایى 
در جهت عملکرد صحیح در این حوزه دارد. فایده ى تعاونى ها، اداره ى دموکراتیك فضاى کار است که 
افراد همسو در آن حوزه، اقدام به کار جمعى مشترک مى کنند و با هم تصمیم مى گیرند که سازمان 
را چگونه سامان دهند یا آن را راهبرى کنند. از این رو با آنچه یك شرکت انتفاعى است، متفاوت است 
اما الزاماتى بر آن احاطه دارد که هر سازمانى را وادار به رعایت اصولى مى کند. الزمه ى چنین امرى، 
داشتن تخصص در حوزه ى کارى و شناخت از مسائل پیرامونى آن کسب و کار است تا بتوان راهبرى 
صحیح سازمان/ شرکت را بر عهده داشت. از این جهت، شناخت فضاى رقابتى بنگاه ها )چه خصوصى 

چه تعاونى( امرى الزام آور است.
 چکیده گروه مخالف: تدبیر 

این مسئولیت مباحثى  از ضروریات موفقیت در  بعنوان محورى ترین بخش گزاره،  با طرح مدیریت 
طرح مى شود و اشاره اى به تبدیل شدن این رکن به یك دانش گسترده در جهان امروز مى شود. در 
مقایسه با دهه هاى گذشته، امروزه بواسطه افزایش شناخت انسان از انسان و کنش هاى رفتارى متفاوت 
در محیط هاى متفاوت و نیز رشد سریع فناورى و وجود رقابت هاى شدید در بین بازیگران حوزه اقتصاد، 

اجتماع و فرهنگ، موضوع دانش تخصصى مدیریت پیگیرى مى شود.
نموده است هم  تعاونى ها مشخص  براى  قانون  و  اقتصاد کشور  تکالیفى که  و  تعاریف  با  ادامه  و در 
و  باید  قید  بر  ادامه  در  مى شود.  مطرح  آن   موفقیت  در  مدیریت  نقش  و  تعاونى ها  موفقیت  اهمیت 
همراهى تحصیالت و تجربه در مدیریت و ارتباط ان با نوع فعالیت تعاونى خواهیم پرداخت. در ادامه با 
طرح سواالتى، چرایى طرح گزاره را مورد بررسى قرار مى دهیم و به دالیل مهم، کاهش اثرپذیرى مثبت 
پایان بر  تعاونى و چالش هاى جارى شان که مرتبط به مدیریت مى شود اشاره اى خواهیم داشت و در 
داشتن اطالعات حداقلى الزم از موضوع فعالیت تعاونى تاکید داشته اما قید باید و داشتن اگاهى کامل 

نسبت به نوع فعالیت تعاونى را براى یك فرد در قامت مدیر دور از منطق بیان مى نماییم.
 *  *  *

ضعف نظارت بر تعاونی های اعتباری
در ایران موجب شکست آن ها شده است.

 چکیده گروه موافق: آندیا
این گزاره تعاونى هاى  ابتدایى  به تعریف مفاهیم کلیدى خواهیم پرداخت. کلید واژه  امر  ابتداى  در 
اعتبارى است که از آن به عنوان موثرترین ابزار توسعه جوامع جهانى و بزرگترین شبکه توزیع اعتبارات 
اعتبارى آزاد و  انواع مختلفى دارند، تعاونى هاى  اعتبارى  این تعاونى هاى  خرد در جهان یاد مى شود. 
صنفى از این جمله اند که همه تابع اصول بین رالمللى تعاون هستند. از دیدگاه استیفن رابینز مفهوم 
نظارت )) فرآیندى است که باید ها را با هست ها، مطلوب ها را با موجودها و عملکردها را با پیش بینى ها 
مقایسه میکند. در ادامه در مورد نظارت در تعاونى هاى اعتبار صحبت کرده و سپس به جایگاه دولت به 
عنوان نهاد نظارتى خواهیم پرداخت. بعد از آن به بررسى علل رشد قارچ گونه تعاونى هاى آزاد در ایران 
در بازه زمانى سال 86 تا 89 پرداخته و سپس علل شکست و انحالل آنها که ) ضعف نظارتى اصلى ترین 

علت است( را مورد نقد قرار خواهیم داد. 
یك بررسى بر تعاونى هاى اعتبارى آزاد از جمله میزان و فرشتگان انجام مى دهیم که چگونه سبب 
خلل در بازار پولى شدند. در پایان با رجوع به قوانین کشور نقش نظارت و نهاد نظارتى از جمله بانك 

مرکزى و شوراى و پول اعتبار را بررسى مى کنیم.
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 چکیده گروه مخالف: فردایی دیگر
تعاونى هاى اعتبارى نیز در جرگه موسسه خدمات مالى مشارکتى است، که در مالکیت مردمى است 
که به آنها خدمت رسانى مى کند. طبق اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران سهم بخش تعاون 
در اقتصاد ملى بایستى به 25 درصد برسد و در کنار دو بخش دولتى و تعاونى به شکوفایى برسد. طبق 
اظهارات آقاى جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور، در حال حاضر سهم بخش تعاونى 7درصد از اقتصاد 

ایران است.
مستندات به ما نشان مى دهد مشکل اصلى بخش تعاونى عدم حمایت است. همچنین موحدى نژاد 
مدیر تعاونى هاى اعتبارى ایران معتقد است که مشکل اصلى عدم تامین مالى است. همچنین اجراى 
جامع و مانع قانون تعاون در اقتصاد ایران صورت نگرفته است و حمایت الزم از این بخش در کنار دو 

بخش دیگر صورت نگرفته است.
هر قانون از سه مرحله تصویب، اجرا و نظارت را به ترتیب عبور مى کند. پس تا زمانى که اجرا صورت 
نگیرد نظارت معناى دقیقى پیدا نمى کند. از آن جایى که بخش تعاون مرحله اجرا را به درستى پشت 
سر نگذاشته است، حتى در صورت نظارت حداکثرى و دقیق به مشکل برخورده و شکست مى خورد. ما 
معتقدیم با وجود ضعف هاى قابل رویت در بخش نظارت، آنچه باعث شکست تعاونى هاى اعتبارى شده 
است عدم پیاده سازى دقیق بخش تعاون در اقتصاد ایران و عدم حمایت مادى و معنوى الزم از این 

بخش است.

*  *  *

تامین مالی نامناسب موجب ناکارآمدی
تعاونی های مسکن مهر شده است.

 چکیده گروه موافق: سازنده 
در اصل سى ویك قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران دسترسى به مسکن مناسب حق هر خانواده 
ایرانى محسوب شده است و در بندهاى 29 و 42 تأمین حداقل سرپناه براى شهروندان ایرانى در حوزه 

وظایف حاکمیت قرار داده شده است..
طى تورم هاى موجود دولت وقت تصمیم به ایجاد مسکن هاى مهر نمودند که عدم مطلوبیت مصرفى و 
سرمایه خود را به روشنى نشان داد. در زمان فعالیت دولت نهم طیف وسیعى از برنامه ها در حوزه مسکن 
رقم خورد وعرضه مسکن و اجاره زمین به صورت 99 ساله از طریق تعاونى هاى مسکن براى توقف 
رشد روز افزون قیمت مسکن در کشور پیاده شد. بر اساس تبصره 6 قانون بودجه سال 1386، اقشار 
کم درآمد جامعه، در قالب حق بهره بردار یك ساله و اجاره دارى 5 ساله مسکن مهر، مورد حمایت قرار 
میگیرند تا از این طریق، صاحب خانه شوند. اما به دلیل عدم مشارکت مردم در اجرا وکاهش کیفیت 
براى ارزان سازى، طرح مسکن مهر را با انواع مشکالت و مسائل روبرو کرد و همه ى این موارد به تامین 

مالى نامناسب برمیگردد.
 چکیده گروه مخالف: پرگاس

ما بر آنیم که هرچند تامین مالى نامناسب سبب مشکالت جزئى در این امر مثل دیرکرد تحویل و 
همانند این ها شده، اما دالیل ناکارآمدى مسکن مهر، چیزى بیش از مسائل مالى مى باشد که در چند 
حوزه بررسى خواهیم کرد:  مسائل اجتماعى نظیر: امنیت اجتماعى مخصوصا امنیت بانوان. کمبود و 
یا حتى عدم وجود امکانات آموزشى، ورزشى و... براى کودکان، مسئله بیکارى و مسائل شهرسازى و 
زیرساخت ها. عدم وجود امکانات رفاهى نظیر فروشگاه ها مراکز بهداشت و درمان، شبکه حمل و نقل 
عمومى مناسب، مکان هاى فرهنگى، ورزشى، مذهبى و...، همچنین عدم وجود بنگاه هاى اقتصادى و.... 

که معضل اشتغال را به وجود مى آورد که مى توان گفت یك مشکل پایه و مادر است.
مسائل مالى: که ما مدیریت منابع مالى را مقصر مى دانیم نه نحوه تامین مالى.




