
   

 

تاا  بولتن سیاستی تعاون  رد  دا در نظر 

موضوع ت مهم و جذاب حوزۀ تع ون کشور را 

گاذاران و  جهت آشن یی بیاشا ار سایا سات

س زان این حوزه، برجس ه نم ید. در ایان  تصمیم

در کشور  Fonterraشم ره به موضوع تع ونی 

نیوزلند خواهیم پرداخت که این تع ونیِ لبنی از 

ترین ص درکنندگ ن محصوالت لبنی باه  بزرگ

ب شد. همچنین قصد داریام  کشوره ی دنی  می

س خ  ر این تع ونی و جزئی ت ق بل توجه آن را 

نظیرش شاده شار   که ب عث رشد و رونق کم

دهیم. راهک ره ی فرهنگی و اق اصا دی ایان 

ب شد که باه آن  تع ونی از نق ط برجس ه آن می

 اش ره خواهد شد.

امید است که ب  ان ق ل این نمونه و تجاربایا ت  
موفق آن ب وانیم گ می موثر در اع الی فرهنگ 

 م ن برداریم. تع ون در کشور اسالمی

 های کلیدی: پیام

 Fonterra   الگویای مانا سا  از ب اعاد
ریزی فرهنگای  راهک ره ی اجرایی در برن مه

 ب شد.  ه  می تع ونی

 ه ی فرهنگی این شرکت در عرصاه  سی ست
دهنده عمق توجه مدیران آن   المللی نش ن بین

در این حیطه است که نمونه ج ل  توجه در 
 کشور چین است.

  فون ررا نه تنه  در مس ئل اق اصا دی کشاور
نیوزلند موفق است، بلکه در فض ی فرهنگای

ه ی م عدد و  اج م عی این کشور نیز برن مه-
ق بل توجهی را اجرا کرده است، به طوری که 

ه   ه ی مخ لف فرهنگی در تع ونی در فع لیت
 کند. ن م فون ررا را مش هده می

 س زی تع ون و  فون ررا نش ن داد برای فرهنگ
اهداف شرکت ب یس ی از کودک ن آموزش را 

ه ی مخ لف جا ماعاه  شروع کرد و در بخش
 حضور موثر داشت.

ها الگوی موفق تعاونی  Fonterra 
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کنیاام به  هاا ی بزرگ جهاا ن را بررسای می وق ای تعاا ونای
ه ی  رسیم، از بخش س زوک ره یی دقیق و حس ب شده می

 ه ی فرهنگی و اج م عی. ش ن گرف ه ت  فع لیت اق ص دی

ترین  ترین و بزرگ خواهیم به بررسی یکی از فع ل در اینج  می
 بپردازیم.  Fonterraه ی لبنی جه ن به ن م  تع ونی

 Fonterraتاریخچه 

ه ی نسال  یک شرکت لبنی از نوع تع ونی  Fonterraشرکت 

 1002در کشور نیوزلند است که در اک بر س ل (  NGCs) جدید 

میالدی از ادغ م دو شرکت بزرگ تع ونی لبنی تی ایان کشاور، 

گروه لبنی ت نیوزلند و لبنی ت تع ونای کایاوی وکایاوی  نا م 

آیاد   ست که به نوعی نم د این کشور نیز به حس ب مای ای پرنده

 تشکیل شد. 

ترین ص در کننده لبنی ت در جه ن  این شرکت به عنوان برزگ

کشور دنی  ص در  240شن خ ه شده است، و محصوالت خود را به 

دار را در خود  هزار کش ورز سه م 20کند. و در ح ل ح ضر  می

ج ی داده است. و درآمدی را که از فروش محصوالت خود 

کند. این در  آورد بین این کش ورزان تقسیم می بدست می

میلی رد  10ست که درآمد س ل گذش ه این تع ونی بیش از  ح لی

میلی رد دالر آمریک ست  اعالم  21دالرودالر نیوزلند که مع دل 

 دار رسید. میلی رد دالر به کش ورزان سه م 20 شد که از این رقم

 Fonterraصادرات 
کند   درصد از محصوالت خود را به جه ن ص در می 59فون ررا 

شود. که  درصد از ص درات کشور نیوزلند را ش مل می 19که 

درصد از محصوالت ص دراتی این تع ونی را خریداری  19چین 

 درصد از کل واردات لبنی چین است. 22کند که این آم ر  می

 حضور قدرتمند فونتررا در بازار لبنی چین
گیری  س ل گذش ه، رشد دیجی  لی در چین سرعت چشم 20طی 

برابر شده و به بیش از  19داش ه است، تعداد ک ربران این رنت 

 میلیون نفر رسیده است. 770

چهل درصد از مع مالت این رن ی جه ن در ح ل ح ضر در چین 

شود، بن براین ج ی تعج  ندارد که این کشور همچنین  انج م می

میلی رد  221بزرگ رین ب زار تج رت الک رونیکی جه ن به ارزش 

رو تع ونی فون ررا توجه ویژه خود را به ارائه  دالر ب شد. از این

محصوالت خود بصورت آنالین و ی  ترکیبی از آنالین/آفالین 

 برای مش ری ن چینی فراهم کند.

گوید: شهره ی مرتبه  کریس ین  ژو رئیس فون ررا در چین می

دارند، زیرا   Fonterraسوم و چه رم چین فرص ی عظیم برای 

تقریب ً مع دل  -کنند  میلیون نفر زندگی می 100در آنه  بیش از 

 کل جمعیت ای الت م حده آمریک . 

کند،  میلی رد لی ر شیر به چین ص در می 1.4فون ررا س النه حدود 

 210شهر به  200تصمیم دارد خدم ت خود را در سراسر چین از 

 شهر در پ ی ن س ل م لی افزایش دهد.

 در چین: Fonterraهای فرهنگی  سیاست

تع ونای فون ررا در س یت خود بخشای را تحت عناوان  

ایج د کرده “  کنیم ب زگشات به جوامعای که در آن کا ر می”

اسات کاه در آن برخی از اقداما ت فرهانگی و اج ام عی خود 

 را نا م برده اسات. یکی از این اقداما ت که به آن اشا ره شاده، 

های فرهنگی توسط  فطونطتطررا  اجرای سیاست

منظور تداوم و گسترش حضور در چین به دلیل  به

منافع مالی فراوان برای این تعاونی از قطبطیطل 

اعطای بورسیه به دانشجویان چینی و بطرنطامطه 

 اجتماع نوزادان و مادران روستایی

CoopTT@iran.ir 

www.CoopTT.com  
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استراتژی فرهنگی فونتررا نشطان داد بطرای 

ماندگاری در اذهان مردم در هر سرزمین نطیطاز 

ریزی فرهنگی دقیقطی انطجطام  است تا برنامه

های آموزشی بطرای کطودکطان  گیرد، از برنامه

 گرفته تا دانشجویان و بزرگساالن.

هزار نوزاد 100شیره ی آلوده  انج م شد که در آن حدود 
و شش نفر پس از بروز چینی به بیم ری مب ال شدند 

 کلیوی درگذش ند.مشکالت 

توان این اقدام را در راس  ی اع م دس زی این تع ونی  و می

رسوایی شیر ”در بین مردم چین عنوان کرد، الب ه م جرای 

ای داشت که در ج ی خود نی ز به  ابع د گس رده“  س نلو

 وگو دارد.  بحث و گفت

مجمع مراقبت ”طبق اذع ن مق م ت فون ررا از ت سیس 

میلیون  20بیش از “  بهداش ی نوزادان و م دران روس  یی

 مند شدند. نفر از مردم روس  یی از آن بهره

اعط ی بورسیه تحصیلی به دانشجوی ن چینی در 

کش ورزی ی  علوم غذایی که پس از تحصیلی ه ی  رش ه

ب وانند به صن یع غذایی محلی کمک کنند  این نیز بخشی 

ه ی  از راهک ره ی فرهنگی این تع ونی برای نفوذ در الیه

فرهنگی ج معه چین بوده است. که از این طریق ب واند در 

 چند جهت و چند قشر ت ثیرگذار ب شد:

در قشر دانشجو  که از این طریق دانشجوی ن سفیران  -2

کرده و  فرهنگی این تع ونی در بین طبقه تحصیل

شوند و به نحوی هم در زم ن  روشنفکر ج معه چین می

تحصیل و هم پس از تحصیل ارتب ط خود را ب  این تع ونی 

ه ی  کنند و پ لی برای بررسی و اجرای سی ست حفظ می

 شوند. آینده فون ررا می

خ نواده و بس گ ن دانشجوی ن: خواه ن خواه بورسیه  -1

تحصیلی دانشجوی ن چینی حرک ی مثبت در اذه ن 

تواند به نوبه  کند که می اطرافی ن دانشجوی ن ایج د می

خود وابس گی به فون ررا و به تبع آن محصوالتش را به 

 همراه داش ه ب شد.

کودک ن و نوجوان ن: سی ست بورسیه تحصیلی برای  -1

دانشجوی ن چینی در کودک ن و نوجوان ن چینی نیز 

نگی هاافر ت ثیرگذار است، چرا که پ لی  برای ارتب ط می ن

کند و نسل  بین کشااورهاا ی نیوزلند و چین ایج د می

کودک و نوجوان چین را به سمت مط لع ت فرهنگی 

 دهد. نیوزلند سوق می

این سه مورد تنه  بخشی از اثرات فرهنگی بورسیه 
 دانشجوی ن چینی توسط تع ونی فون ررا بوده است.

 در پی بیماری بوتولیسم Fonterra چالش
، مق م ت نیوزلند پس از آزم یش ت 1021آگوست  1در 

تواند ب عث بوتولیسم شود، فراخوان  نوعی ب ک ری که می
تن محصوالت لبنی را اعالم کردند.  2000جه نی حدود 

ها ی ورزشی،  محصاوالت شا مل شیرخشاک، نوشیدنی
ها  بودند.  ها ی پاروتئینی و سا یر نوشایدنی ناوشایدنی

کشوره یی که تحت تأثیر قرار گرف ند ش مل نیوزلند، 
چین، اس رالی ، ت یلند، م لزی، وی ن م، سریالنک  و عربس  ن 

 سعودی بودند. 
 Fonterraه ی شیر  گون روم نو، رئیس تج رت فرآورده

 اس عف  داد.  1021آگوست  24از این رسوایی در پس 

 در نیوزلندFonterra های فرهنگی  سیاست

 های فعال در جامعه حمایت از گروه
یکی دیگر از اقدام ت فرهنگی این تع ونی حم یت از 

گروه فع ل در ج معه نیوزلند است، که ش مل  1900

ها ،  ها ی آماوزشی، خیااریه ها ی مدرساه، گاروه گاروه

ای  ه ی ورزشی، خدم ت محلی برای طیف گس رده ب شگ ه

محیطی، ج معه و بهداشت و ایمن   از اب ک رات زیست

 است.

 زیست آموزش به کودکان در مورد محی 
 یکی از اقدام تی که فون ررا مورد توجه خود قرار داده است 

 

 

 

 

 

 

 ب شد.  زیس ی به کودک ن دبس  نی می آموزش مس ئل محیط

گاذاری بارای آماوزش به  که از آن به عناوان سارما یه

 زیس ی  س زی مس ئل محیطی ه ی آینده در فرهنگ نسل

 برده است. ن م

آل برای  گوید: این فرص ی ایده یکی از مدیران فون ررا می

توانند برای انج م برخی از اقدام ت  کودک ن است که می

زیست  در دنی ی واقعی در زمینه حف ظت و مدیریت محیط

ه ی  به خ رج از کشور بروند. این کودک ن تصمیم گیرنده

ه ی  آینده برای جوامع م  هس ند، بن براین ب  الق ی ارزش

توانیم اطمین ن داش ه ب شیم  من س  و احس س م لکیت می

ه ی آینده به دنب ل این ج یگ ه خواهند  که آنه  برای س ل

 بود. 

الب ه این نک ه را ب ید ی دآور شد که این تع ونی از س ل 

زیس ی مورد بررسی   ت کنون به دالیل مخ لف محیط 1005

زیست قرار گرف ه است، و چندین  ه  و فع الن محیط رس نه

دادگ ه نیز برای اته م ت علیه این شرکت تشکیل شده 

، دادگ هی در سریالنک  1021اوت  21است، ت  ج یی در 

در  Fonterraفااروش و تبلیغا ت کلایه محصاوالت 

سریالنک  را ممنوع اعالم کرد. این تصمیم به این دلیل 

اتخ ذ شد که وزارت بهداشت این کشور اعالم کرد، 

آزم یش ت مؤسسه فن وری صنع ی سریالنک  در مواردی از 

 DCD )Developmentalپودرِ شیره ی فون ررا 

Coordination Disorder(  ی  سوءِ ه ضمه ی ف ه

 ه  را سب  شده است.  است و این امر دس ور فراخوان آن

زیس ی  الب ه فون ررا هر ب ر در مق بل اع راض ت محیط

نسبت به خود سعی در اصال  ایرادات مطر  شده کرده 

زیس ی در  ه ی آموزشِ محیط است. و ش ید اتخ د سی ست

کردن  این تع ونی به کودک ن و ج معه به دلیل کم

 ه  علیه خود ب شد.  هجمه

 ها برای کمک به کودکان ناشنوا آموزش سگ
اج م عی شرکت تع ونی -یکی دیگر از اقدام ت فرهنگی

ه یی است که ب وانند به ص حب ن  فون ررا آموزش سگ

ش ن  ن شنوای خود هشداره ی الزم را در زندگی روزمره

 بدهند.

هزینه آموزش این سگ را فون ررا از صندوق م لی خود 

تقبّل کرده است، و نک ه ج لبی که در اینج  وجود دارد 

گذاری این سگ، تع ونی فون ررا یک فراخوان در  برای ن م

ه ی اج م عی به ک رمندان و کش ورزان خود داد ت   شبکه

ه ی پیشنه دی خود را ارائه کنند و پس از بررسی ن م  ن م

“Brie”  را برای این سگ ان خ ب کردند. آنه  ب  این ک ر

به ظ هر س ده و کم اهمیت، مش رکت بین اعض ی خود را 

شا ن و  ب ال بردند و ب عث ارتبا ط بیش ر بین اعضا ی

 رس نی اقدام ت خود به ک رکن ن تع ونی شدند.  اطالع

 KickStart Breakfastصبحانه ویژه 
وشرکت   Sanitariumب  همک ری Fonterraتع ونی 

 2252مواد غذایی در نیوزلند است که س ل تأسیس آن 

میالدی است  برو دولت نیوزلند طر  صبح نه رایگ ن در 

 مدارس این کشور را اجرا کردند.

 10، بیش از 1005از زم ن شروع این برن مه در س ل 

 2000میلیون صبح نه سرو کرده است که در بیش از 
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شود. که این اقدام را  مادرساه در سراسار کشاور اجرا می
 اند. عنوان سالمت کودک ن و جوان ن ذکر کرده به

 تقدیر از کارکنان زن برگزیده در روز جهانی زن  

فون ررا در این روز از تعدادی از ک رکن ن زن برگزیده خود 
تقدیر به عمل آورد که در روند عملکرد این تع ونی موثر 

 اند. بوده
رس نی تع ونی را به معرفی  که بخشی از س یت اطالع

 زن ن برگزیده تع ونی خود اخ ص ص داده است.

 ”Our Place“ایجاد فضایی به نام 
تع ونی فون ررا ب  درک این موضوع که اعض یش در رابطه 

توانند تأثیر بسزایی در رسیدن به  ب  دیگر مردم منطقه می

رو تصمیم به ایج د  شرکت داش ه ب شند، از این  اهداف

فض یی تفریحی کردند، که در آن کش ورزانِ عضو تع ونی 

وگو   ب  دیگر مردم منطقه به تب دل نظر و بحث و گفت

بنشینند. در کن ر فض ی تفریحی برای کش ورزان، فض یی

ه یی  به منظور انج م ک ر، مش وره، شرکت  وات ق ی  س لن

ه  و سیمن ره  و ... بوجود آمده است که به  در کنفرانس

کند.  تع مل بیش ر ک رکن ن ب  یکدیگر و مردم کمک می

ای گرم و صمیمی بین مردم  همچنین به ایج د رابطه

ست برای  انج مد، که این موضوع، خود ع ملی منطقه می

اع م دس زی در افراد ج معه نسبت به شرکت و اهداف 

 آن.

 Farmsourceبخشی به نام 

ه ی  کنیم یکی از بخش وق ی به س یت فون ررا رجوع می

است. این س یت به “  Farmsource”زیرمجموعه آن 

حم یت و فروش برخی از ابزارآالت مورد نی ز کش ورزان و 

 فروش آنالین برخی از محصوالت تع ونی فون ررا است.

توانند آم ر مربوط  همچنین در این بخش کش ورزان می

به تولید را مش هده کنند، امور م لی را مدیریت کنند، 

را برآورد کنند، زم ن ورود ت نکره  را میزان پرداخت شیر 

 بررسی کنند ، ی  به س دگی وس یل را سف رش دهند.

گیری  یکی از اهداف فون ررا برای ایج د این بخش بهره

مدرن برای ارتب ط و اس ف ده کش ورزان بوده   از تکنولوژی

است که این موضوع به صراحت در س یت بی ن شده 

 است.

اش ره شده، حم یت   Farmsourceیکی از نک تی که در 

ها ی  ها ، مدارس، گروه ها ی ورزشای بچاه از کلوب

محیطزیس ی و دولت محلی است. ارتب ط ت در یک 

دانند و از  محیط روس  نی را از دس  ورده ی مهم خود می

آن به عنوان شکلی از تع ونی برای رسیدن به منفعت 

 جمعی اش ره شده است.

Fonterra در بحران کرونا 

رس نی خود  بخشی را باه  تع ونی فون ررا در س یت اطالع

بحرانی جه نی کرون  اخ ص ص داده است، و اش ره کارده 

است که م  در این بحران سعی در مدیریت این موضاوع 

” ه ی این بخش آورده است:  ایم، همچنین در م ن کرده

فون ررا  به عنوان بخشی از زنجیره تأمین مواد غاذایای، 

شود. در این مارحالاه  یک سرویس اس سی محسوب می

عملی ت و لجس یک م  ت  حد زی دی به صورت ع دی ک ر 

آوری شیار از کشا ورزان  کند. م  هنوز در ح ل جمع می

 کنیم. هس یم و محصوالت لبنی خود را تولید و توزیع می

افراد مهم م ، م نند رانندگ ن نف کش، ک رکنا ن ماراکاز 

دهاناد با   تولید و توزیع، همچن ن به ک ر خود ادامه می

گایاراناه دولات بارای  ه ی سخات پیروی از راهنم یی

 مح فظت خود و ج معه از ویروس کرون .

 ای های فعال منطقه حمایت از گروه
شبکه زن ن ”یکی دیگر از اقدام ت فون ررا حم یت از 

است، که این شبکه م شکل از زن نی است که در “  لبنی

حوزه لبنی ت مشغول به فع لیت هس ند، و جلس ت 

کنند که در این جلس ت از  ای مرتبی را برگزار می منطقه

گیرند و مب حثی در  م خصصین و تج رب یکدیگر ی د می

ریزی م لی تی،  ریزی کود، برن مه کیفیت شیر، برن مهمورد 

 کنند. توسعه رهبری و ... را بی ن می

ه ی  ب  نگا های به برخی از این اقادام تی که در فعا لیت

فرهناگی و اج ما عی تعا ونی فون ررا ذکار شد، 

ها ی بزرگ و موفق دنی  از  توان دری فت که تعا ونی مای

ه ی آموزشی به  گرف ه ت  فون اررا برن مهماوندراگون 

اعض ی خود و ارج نه دن به فرهنگ بومی مردم و تالش 

ش ن  کردن افک ر، اذه ن و قلوب ک رکن ن برای نزدیک

 اند. ه ی م عددی را در پیش گرف ه برن مه

ه  نه تنه  تع ونی را به اهداف اق ص دی خود  این برن مه

رس ند بلکه به انسج م فرهنگی و ملّی مردم در من طق  می

روست که توجه به  کند. از این مخ لف کمک ش ی نی می

عوامل فرهنگی در هر منطقه اهمیت زی دی دارد، و این 

دهنده رابطه عمیق بین فرهنگ و اق ص د در هر  نش ن

 ب شد. ای می ج معه
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